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Gemeenschappelijk standpunt van de Raad ((7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD) -
wijzigingsbesluit)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Philippe Busquin, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, 
Dan Jørgensen en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 51
OVERWEGING 1

(1) Deze verordening dient een hoog niveau 
van bescherming van de gezondheid van de 
mens en het milieu te waarborgen, alsmede
het vrije verkeer van stoffen als zodanig, in 
preparaten of voorwerpen en tegelijkertijd 
het concurrentievermogen en de innovatie te 
vergroten.

(1) Deze verordening dient een hoog niveau 
van bescherming van de gezondheid van de 
mens en het milieu, meer doorzichtigheid en 
het bevorderen van proefdiervrij testen te 
waarborgen, alsmede het vrije verkeer van 
stoffen als zodanig, in preparaten of 
voorwerpen en tegelijkertijd het 
concurrentievermogen en de innovatie te 
vergroten.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 1, dat bij de eerste lezing werd aangenomen.
Gekoppeld aan het amendement op artikel 1, lid 1. De twee doelstellingen van de verordening uit 
de toelichting van de Commissie zijn door de Raad weggelaten en moeten opnieuw in de tekst 
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worden opgenomen gezien het belang voor alle betrokkenen en de Europese burgers van meer 
doorzichtigheid en het bevorderen van proefdiervrij testen in deze verordening (Busquin, 
Jørgensen en Oomen-Ruijten).
De Raad voegde deze overweging toe om de doelstellingen van REACH duidelijk te maken, maar 
vergat de doelstellingen meer doorzichtigheid en het bevorderen van testen zonder het gebruik 
van proefdieren, zoals opgenomen in de toelichting van het Commissievoorstel (Lucas, Schlyter 
en Breyer).

Amendement ingediend door Amalia Sartori, Chris Davies, Alessandro Foglietta en Adriana Poli 
Bortone

Amendement 52
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) De formulering en tenuitvoerlegging 
van REACH moeten zo zijn dat het 
concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven niet wordt verzwakt en dat er 
geen gevolgen zijn voor de handel met 
derde landen. De regelgeving mag geen 
eisen aan onze handelspartners stellen die 
onverenigbaar zijn met de huidige 
beginselen inzake vrijhandel 
overeenkomstig de WTO-regelgeving.

Or. en

Motivering

Een amendement uit de eerste lezing dat werd aangenomen en dat bedoeld is om het 
concurrentievermogen van de Europese industrie te bevorderen (Davies).
Bedoeld om de concurrentiepositie van producten van Europese bedrijven te beschermen tegen 
invoer uit derde landen. Herindiening van amendement 416 uit de eerste lezing (Foglietta en 
Poli Bortone).

Amendement ingediend door Frédérique Ries en Chris Davies

Amendement 53
OVERWEGING 7

(7) Met het oog op de integriteit van de 
interne markt en een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, en met name van werknemers, en 
voor het milieu, moet ervoor worden 
gezorgd dat bij de vervaardiging van stoffen 
in de Gemeenschap aan de communautaire 
wetgeving wordt voldaan, ook als die 

(7) Met het oog op de integriteit van de 
interne markt en een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, en met name van werknemers en 
kwetsbare bevolkingsgroepen, en voor het 
milieu, moet ervoor worden gezorgd dat bij 
de vervaardiging van alle stoffen die in de 
Gemeenschap worden vervaardigd of op de 
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stoffen worden uitgevoerd. markt worden gebracht, voldoen aan de 
communautaire wetgeving, ook als die 
stoffen worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

De norm voor de bescherming van de gezondheid van mensen moet zodanig worden vastgesteld 
dat ook degenen die het meest aan gevaren worden blootgesteld (werknemers) en de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen worden bestreken. Herindiening van het oorspronkelijke 
amendement 6 van het Parlement.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 54
OVERWEGING 7

(7) Met het oog op de integriteit van de 
interne markt en een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, en met name van werknemers, en 
voor het milieu, moet ervoor worden 
gezorgd dat bij de vervaardiging van stoffen 
in de Gemeenschap aan de communautaire 
wetgeving wordt voldaan, ook als die stoffen 
worden uitgevoerd.

(7) Met het oog op de integriteit van de 
interne markt en een hoog 
beschermingsniveau voor het milieu en de 
gezondheid van de mens, en met name van 
werknemers en kwetsbare 
bevolkingsgroepen, moet ervoor worden 
gezorgd dat bij de vervaardiging van alle 
stoffen in de Gemeenschap aan de 
communautaire wetgeving wordt voldaan, 
ook als die stoffen worden uitgevoerd.

Or. en
(Amendement 6 - eerste lezing)

Motivering

De norm voor de bescherming van de menselijke gezondheid moet zodanig worden vastgesteld 
dat de delen van de bevolking die bijzonder kwetsbaar voor blootstelling aan chemische stoffen 
zijn, worden bestreken.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 55
OVERWEGING 7

(7) Met het oog op de integriteit van de 
interne markt en een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, en met name van werknemers, en 
voor het milieu, moet ervoor worden 
gezorgd dat bij de vervaardiging van stoffen 
in de Gemeenschap aan de communautaire 

(7) Met het oog op de integriteit van de 
interne markt en een hoog 
beschermingsniveau voor het milieu en de 
gezondheid van de mens, en met name van 
werknemers en kwetsbare 
bevolkingsgroepen, moet ervoor worden 
gezorgd dat bij de vervaardiging van stoffen 
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wetgeving wordt voldaan, ook als die stoffen 
worden uitgevoerd.

die worden vervaardigd of in de handel 
worden gebracht in de Gemeenschap aan de
communautaire wetgeving wordt voldaan, 
ook als die stoffen worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

De norm voor de bescherming van de gezondheid van mensen moet zodanig worden vastgesteld 
dat ook degenen die het meest aan gevaren worden blootgesteld (werknemers) en de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen worden bestreken. Herindiening amendement 6 van het Parlement.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer en Jonas Sjöstedt

Amendement 56
OVERWEGING 9

(9) Bij de evaluatie van de werking van de 
vier voornaamste rechtsinstrumenten inzake 
chemische stoffen in de Gemeenschap, 
namelijk Richtlijn 67/548/EEG van de Raad 
van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke stoffen , Richtlijn 76/769/EEG 
van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 
inzake de beperking van het op de markt 
brengen en van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen en preparaten , Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 31 mei 1999 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de indeling, de verpakking 
en het kenmerken van gevaarlijke preparaten  
en Verordening (EEG) nr. 793/93 van de 
Raad van 23 maart 1993 inzake de 
beoordeling en de beperking van de risico's 
van bestaande stoffen , zijn een aantal 
problemen met de werking van de 
communautaire stoffenwetgeving 
vastgesteld die leiden tot verschillen tussen 
de lidstaten in wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen, met directe 

(9) Bij de evaluatie van de werking van de 
vier voornaamste rechtsinstrumenten inzake 
chemische stoffen in de Gemeenschap, 
namelijk Richtlijn 67/548/EEG van de Raad 
van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke stoffen , Richtlijn 76/769/EEG 
van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 
inzake de beperking van het op de markt 
brengen en van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen en preparaten , Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 31 mei 1999 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de indeling, de verpakking 
en het kenmerken van gevaarlijke preparaten  
en Verordening (EEG) nr. 793/93 van de 
Raad van 23 maart 1993 inzake de 
beoordeling en de beperking van de risico's 
van bestaande stoffen , zijn een aantal 
problemen met de werking van de 
communautaire stoffenwetgeving 
vastgesteld die leiden tot verschillen tussen 
de lidstaten in wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen, met directe 
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gevolgen voor de werking van de interne 
markt op dit gebied, en is gebleken dat meer 
moet worden gedaan ter bescherming van 
de gezondheid van de mens en het milieu, 
overeenkomstig het voorzorgsbeginsel.

gevolgen voor de werking van de interne 
markt op dit gebied, en tot het ontbreken 
van de bescherming, bij wijze van voorzorg,
van de gezondheid van de mens en het 
milieu.

Or. en

(Amendement 7 - eerste lezing)

Motivering

Er moet erkend worden dat REACH het gebrek aan kennis opvult in verband met de bescherming 
van de volksgezondheid en van het milieu. 

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 57
OVERWEGING 11

(11) Om de werkbaarheid te garanderen en 
de stimulansen voor recycling van afval en 
terugwinning  in stand te houden, mogen 
afvalstoffen niet worden beschouwd als 
stoffen, preparaten of voorwerpen in de zin 
van deze verordening.

(11) Om de werkbaarheid te garanderen en 
de stimulansen voor recycling van afval en 
terugwinning  in stand te houden, mogen 
afvalstoffen alsmede secundaire 
grondstoffen niet worden beschouwd als 
stoffen, preparaten of voorwerpen in de zin 
van deze verordening. Het genereren van 
waarde ("valorisatie") uit afvalstoffen of 
materialen die na maatregelen voor een 
nuttig gebruik als secundaire grondstoffen 
of energiebron worden gebruikt, levert een 
bijdrage aan het doel van een duurzame 
ontwikkeling dat de Europese Unie zich 
heeft gesteld, en met deze verordening 
mogen geen vereisten worden ingevoerd die 
afbreuk doen aan het stimuleren van een 
dergelijk nuttig gebruik of een dergelijke 
recycling.

Or. de

Motivering

Dit amendement stemt overeen met het in eerste lezing aangenomen amendement 424 in 
combinatie met overweging 11 van het gemeenschappelijk standpunt. Enerzijds moet rekening 
worden gehouden met de thans lopende discussies op het gebied van afvalstoffen over 
secundaire grondstoffen en anderzijds moeten er extra prikkels komen voor een nuttig gebruik 
van afvalstoffen, rekening houdend met een duurzame ontwikkeling.
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Amendement ingediend door Anne Laperrouze, Vittorio Prodi en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 58
OVERWEGING 11 BIS (nieuw)

(11 bis) Met het oog op een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en duurzaamheid 
moet een uitzondering worden gemaakt 
voor secundaire grondstoffen die door 
middel van recycling zijn gewonnen uit 
productie- en verwerkingsafvalstoffen en 
afval dat aan het einde van een 
levenscyclus ontstaat. Het genereren van 
waarde ("valorisatie") uit afvalstoffen of 
materialen die na maatregelen voor een 
nuttig gebruik als secundaire grondstoffen 
of energiebron worden gebruikt, levert een 
bijdrage aan het doel van een duurzame 
ontwikkeling dat de Europese Unie zich 
heeft gesteld en met deze verordening 
mogen geen vereisten worden ingevoerd die 
afbreuk doen aan het stimuleren van een 
dergelijk nuttig gebruik of een dergelijke 
recycling.

Or. en

Motivering

Wanneer in verband met REACH rekening wordt gehouden met secundaire grondstoffen, kan dit 
een ernstige bedreiging betekenen voor recycling en nuttig gebruik en zo de behoefte aan niet-
hernieuwbare hulpbronnen vergroten. Hier moet duidelijk worden gemaakt dat recycling en een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen op geen enkele wijze door REACH wordt ontmoedigd 
(Grossetête, Laperrouze en Prodi).
Amendement 424 uit de eerste lezing. Door secundaire grondstoffen onder de REACH-regeling 
te laten vallen, zou het sluiten van materiaalkringlopen aanzienlijk kunnen worden bemoeilijkt 
en zou als gevolg daarvan noodzakelijkerwijze de behoefte aan primaire hulpbronnen groter 
kunnen worden. Er moet voor worden gezorgd dat REACH op geen enkele wijze een 
belemmering mag vormen voor recycling of een efficiënt gebruik van hulpbronnen (Oomen-
Ruijten).

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 59
OVERWEGING 11 BIS (nieuw)
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(11 bis) Om praktische redenen moet een 
uitzondering worden gemaakt voor 
afvalstoffen en materialen die als een 
secundaire grondstof of als energiebron 
worden gebruikt. Het genereren van 
waarde ("valorisatie") uit afvalstoffen of 
materialen die na maatregelen voor een 
nuttig gebruik als secundaire grondstoffen 
of energiebron worden gebruikt, levert een 
bijdrage aan het doel van een duurzame 
ontwikkeling dat de Europese Unie zich 
heeft gesteld en met deze verordening 
mogen geen vereisten worden ingevoerd die 
afbreuk doen aan het stimuleren van een 
dergelijk nuttig gebruik of een dergelijke 
recycling.

Or. en

Motivering

Herinvoering van amendement 424 zoals bij de eerste lezing aangenomen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 60
OVERWEGING 11 BIS (nieuw)

(11 bis) De doelstelling van het nieuwe 
systeem dat bij deze verordening wordt 
opgezet, is de gevaarlijkste stoffen met 
voorrang aan te pakken. Bij de evaluatie 
van de gevaren en de beoordeling van de 
risico's dient ook rekening te worden 
gehouden met de gevolgen van stoffen voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen.

Or. en

Motivering

Ter bescherming van toekomstige generaties moeten de beschermingsniveaus van de gezondheid 
van de mens ook degenen omvatten die het meest gevoelig zijn voor de gezondheidseffecten van 
door de mens gemaakte chemische stoffen. Herinvoering van amendement 9 van het EP.
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer en Jonas Sjöstedt

Amendement 61
OVERWEGING 11 BIS (nieuw)

(11 bis) De doelstelling van het nieuwe 
systeem dat bij deze verordening wordt 
opgezet, is de gevaarlijkste stoffen met 
voorrang aan te pakken. Bij de evaluatie 
van de gevaren en de beoordeling van de 
risico's dient ook rekening te worden 
gehouden met de gevolgen van stoffen voor 
de ontwikkeling van foetussen en de 
gezondheid van vrouwen en kinderen.

Or. en

(Amendement 9 - eerste lezing)

Motivering

Ter bescherming van toekomstige generaties moeten de beschermingsniveaus van de gezondheid 
van de mens ook degenen omvatten die het meest gevoelig zijn voor de gezondheidseffecten van 
door de mens gemaakte chemische stoffen.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 62
OVERWEGING 12

(12) Een belangrijk doel van het bij deze 
verordening op te richten nieuwe systeem is 
te bevorderen en in sommige gevallen 
ervoor te zorgen dat risicovolle stoffen 
uiteindelijk worden vervangen door minder
gevaarlijke stoffen of technieken wanneer 
geschikte economisch en technisch haalbare 
alternatieven voorhanden zijn. Deze 
verordening heeft geen invloed op de 
toepassing van de richtlijnen voor de 
bescherming van de werknemers en het 
milieu, met name Richtlijn 2004/37/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de bescherming van 
werknemers tegen de risico's van 
bloot¬stelling aan carcinogene of mutagene 
agentia op het werk (zesde bijzondere 
richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 

(12) 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 de richtlijnen voor de 
bescherming van de werknemers en het 
milieu, met name Richtlijn 2004/37/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de bescherming van 
werknemers tegen de risico's van 
bloot¬stelling aan carcinogene of mutagene 
agentia op het werk (zesde bijzondere 
richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG)  en Richtlijn 
98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 
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Richtlijn 89/391/EEG)  en 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) , die bepalen dat werkgevers 
gevaarlijke stoffen moeten uitschakelen, 
waar dat technisch mogelijk is, of door 
minder gevaarlijke stoffen moeten 
vervangen.

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) , die bepalen dat werkgevers 
gevaarlijke stoffen moeten uitschakelen, 
waar dat technisch mogelijk is, of door 
minder gevaarlijke stoffen moeten 
vervangen.

Or. en

(Amendement 8 - eerste lezing)

Motivering

Het beginsel van vervanging moet een belangrijk element in REACH zijn.

Amendement ingediend door Frédérique Ries en Chris Davies

Amendement 63
OVERWEGING 12 BIS (nieuw)

(12 bis) De doelstelling van het nieuwe 
systeem dat bij deze verordening wordt 
opgezet, is de gevaarlijkste stoffen met 
voorrang aan te pakken. Bij de evaluatie 
van de gevaren en de beoordeling van de 
risico's dient ook rekening te worden 
gehouden met de gevolgen van stoffen voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen.

Or. en

Motivering

Ter bescherming van toekomstige generaties moeten de beschermingsniveaus van de gezondheid 
van de mens ook degenen omvatten die het meest gevoelig zijn voor de gezondheidseffecten van 
door de mens gemaakte chemische stoffen. Herinvoering van amendement 9 van het EP.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 64
OVERWEGING 18
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(18) Doel van de autorisatiebepalingen is te 
zorgen voor de goede werking van de 
interne markt, en tegelijk te voorzien in een 
degelijke controle van de risico's van zeer 
risicovolle stoffen. De Commissie verleent
autorisaties voor het in de handel brengen 
en gebruiken als de risico's van het gebruik 
ervan afdoende beheerst zijn, wanneer dit 
mogelijk is, of als het gebruik uit sociaal-
economisch oogpunt gerechtvaardigd kan 
worden en er geen geschikte economisch en 
technisch haalbare alternatieven beschikbaar 
zijn.

(18) De autorisatiebepalingen voorzien erin 
dat de Commissie autorisaties voor een 
beperkte duur verleent voor het in de handel 
brengen en gebruiken van zeer risicovolle 
stoffen als er geen geschikte economisch en 
technisch haalbare alternatieven beschikbaar 
zijn, als het gebruik van dergelijke stoffen 
uit sociaal-economisch oogpunt 
gerechtvaardigd kan worden en als de 
risico's van het gebruik ervan afdoende 
beheerst zijn.

Or. en

(Amendement 15 - eerste lezing)

Motivering

Het is belangrijk dat het beginsel van de vervanging wordt gekoppeld aan het verlenen van 
autorisatie.

Amendement ingediend door Chris Davies en Lena Ek

Amendement 65
OVERWEGING 18

(18) Doel van de autorisatiebepalingen is te 
zorgen voor de goede werking van de 
interne markt, en tegelijk te voorzien in een 
degelijke controle van de risico's van zeer 
risicovolle stoffen. De Commissie verleent 
autorisaties voor het in de handel brengen en 
gebruiken als de risico's van het gebruik 
ervan afdoende beheerst zijn, wanneer dit 
mogelijk is, of als het gebruik uit sociaal-
economisch oogpunt gerechtvaardigd kan 
worden en er geen geschikte economisch en 
technisch haalbare alternatieven beschikbaar 
zijn.

(18) Doel van de autorisatiebepalingen is te 
zorgen voor de goede werking van de 
interne markt. De Commissie verleent 
autorisaties voor het in de handel brengen en 
gebruiken als de risico's van het gebruik 
ervan afdoende beheerst zijn, wanneer dit 
mogelijk is, en als het gebruik uit sociaal-
economisch oogpunt gerechtvaardigd kan 
worden en er geen geschikte economisch en 
technisch haalbare alternatieven beschikbaar 
zijn.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat de uiteindelijke vervanging van gevaarlijke 
chemische stoffen het doel van de autorisatie is. Gekoppeld aan het amendement op artikel 52. 
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Herindiening van EP-amendement 15.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer en Jonas Sjöstedt

Amendement 66
OVERWEGING 31

(31) De lidstaten, het Agentschap en alle 
belanghebbende partijen dienen de resultaten 
van de REACH-uitvoeringsprojecten 
volledig in aanmerking te nemen, met name 
voor de registratie van stoffen die in de 
natuur voorkomen.

(31) De lidstaten, het Agentschap en alle 
belanghebbende partijen dienen de resultaten 
van de REACH-uitvoeringsprojecten 
volledig in aanmerking te nemen, met name
voor de registratie van stoffen die in de 
natuur voorkomen, gezien het feit dat de 
complexe en variabele samenstelling van 
stoffen die in de natuur voorkomen een 
aanpassing van de informatieplichten zou 
kunnen vereisen.

Or. en

(Nieuw amendement - Artikel 62, lid 2, letter c) van het Reglement)

Motivering

Hier moet worden vermeld dat wegens de speciale aard van stoffen die in de natuur voorkomen 
een aanpassing van de informatieplichten vereist kan zijn.

Amendement ingediend door Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle, Amalia Sartori, Ria Oomen-Ruijten, Alessandro Foglietta, Adriana 

Poli Bortone, Chris Davies, Lena Ek

Amendement 67
OVERWEGING 35 BIS (nieuw)

(35 bis) Gezien de bijzondere situatie van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(KMO's) dienen de lidstaten maatregelen te 
nemen om specifieke bijstand te verlenen 
bij het uitvoeren van de tests die nodig zijn 
om de krachtens deze verordening vereiste 
informatie te verzamelen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk rekening te houden met de behoeften van KMO's door ze een speciale steun te 
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geven (Wijkman e.a. en Oomen-Ruijten).
Stemt overeen met amendement 21, dat in eerste lezing is aangenomen (Oomen-Ruijten).
Het is belangrijk de passende ondersteuningsmaatregelen te geven, met name aan KMO's, om de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te vergemakkelijken. Amendement 363 van de eerste 
lezing van het Europees Parlement (Foglietta en Poli Bortone).
Amendement dat werd aangenomen bij de eerste lezing (Davies).
KMO's hebben speciale steun nodig. Identiek aan amendement 363 van de eerste lezing (Ek).

Amendement ingediend door Lena Ek, Chris Davies, Ria Oomen-Ruijten, Alessandro Foglietta 
en Adriana Poli Bortone

Amendement 68
OVERWEGING 35 TER (nieuw)

(35 ter) Om bedrijven, en in het bijzonder 
KMO's, te helpen om aan de vereisten van 
deze verordening te voldoen, dienen de 
lidstaten samen met de Commissie een 
uitgebreid steunnetwerk op te richten.

Or. en

Motivering

KMO's hebben speciale steun nodig. Identiek aan amendement 363 van de eerste lezing (Ek).
Amendement dat werd aangenomen bij de eerste lezing (Davies).
Stemt overeen met amendement 22, dat in eerste lezing is aangenomen (Oomen-Ruijten).
Herindiening van amendement 22 van de eerste lezing van het EP om KMO's hulp te bieden bij 
de moeilijke taak aan de verordening te voldoen (Foglietta en Poli Bortone).

Amendement ingediend door Amalia Sartori, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Caroline Lucas, 
Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Alessandro Foglietta en Adriana Poli Bortone

Amendement 69
OVERWEGING 43 BIS (nieuw)

(43 bis) Teneinde proeven zonder dieren te 
bevorderen, dienen de Commissie, de 
lidstaten en de industrie meer middelen vrij 
te maken voor de ontwikkeling, validering 
en acceptatie van proeven zonder dieren. 
Een deel van de aan het ECA betaalde 
vergoedingen dient voor dat doel te worden 
gebruikt.

Or. en
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Motivering

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is necessary 
to make available more resources for the development, validation and acceptance of non-animal 
test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation. 
Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)
The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To promote 
non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is necessary to 
make available more resources for the development, validation and acceptance of non-animal 
test methods. (Lucas & others)
Il contrasto alla sperimentazione sugli animali può avvenire efficacemente soltanto attraverso la 
ricerca e lo sviluppo di metodologie alternative. Reintroduce l'emendamento 25 della prima 
lettura del PE. (Foglietta & Poli Bortone)

Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 71
OVERWEGING 46 BIS (nieuw)

(46 bis) Indien de eigenaar van een proef 
waarbij gewervelde dieren werden gebruikt, 
of van een andere proef waarmee 
dierproeven kunnen worden voorkomen, 
deze proef niet beschikbaar stelt aan het 
ECA en/of andere potentiële registranten, 
kan hij zijn stof niet registreren.

Or. en

Motivering

Amendement 28 van de eerste lezing.

Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 72
OVERWEGING 50 BIS (nieuw)

(50 bis) Indien een potentiële registrant 
en/of deelnemer aan een forum voor de 
uitwisseling van informatie over stoffen 
zijn aandeel in de kosten van een proef 
waarbij gewervelde dieren werden gebruikt 
of een andere studie waarmee dierproeven 
kunnen worden voorkomen niet betaalt, 
kan hij zijn stof niet registreren.
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Or. en

Motivering

Amendement 27 uit de eerste lezing.

Amendement ingediend door Chris Davies en Amalia Sartori

Amendement 73
OVERWEGING 51 BIS (nieuw)

(51 bis) Indien een fabrikant of importeur 
van een stof, als zodanig of in een 
preparaat, niet voornemens is een 
registratieaanvraag voor die stof in te 
dienen, geeft hij hiervan kennis aan het 
ECA en de downstreamgebruikers.

Or. en

Motivering

Amendement 34, dat bij de eerste lezing werd aangenomen. Een kennisgeving dat niet wordt 
geregistreerd is belangrijk om de downstreamgebruikers op de hoogte te stellen dat bepaalde 
stoffen van de markt worden gehaald (Davies).

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Chris Davies, Marie-Noëlle 
Lienemann en Anne Ferreira

Amendement 74
OVERWEGING 51 BIS (nieuw)

(51 bis)Risicovoorlichting is een essentieel 
onderdeel van het proces van informeren 
en adviseren van mensen ten aanzien van 
de wijze waarop zij potentiële risico's 
kunnen beheersen en aldus een stof of 
preparaat op veilige en effectieve wijze 
kunnen gebruiken. Risicovoorlichting 
vereist dat de producent inzicht heeft in de 
informatiebehoefte van gebruikers, en 
vervolgens de noodzakelijke informatie, 
adviezen en hulp verleent, teneinde bij te 
dragen tot een veilig gebruik van de stof of 
het preparaat door de eindgebruiker. 
Gestreefd moet worden naar het 
ontwikkelen van een passend, op risico's 
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gebaseerd voorlichtingssysteem voor het 
verstrekken van aanvullende informatie, 
waarbij, bijvoorbeeld, gebruik gemaakt 
wordt van websites en scholingscampagnes, 
teneinde tegemoet te komen aan het recht 
van consumenten om kennis te verkrijgen 
over de stoffen en preparaten die zij 
gebruiken. Dit is bevorderlijk voor een 
veilig gebruik van, en vertrouwen in stoffen 
en preparaten. Een dergelijk systeem is 
waardevol voor consumentenorganisaties 
bij het opzetten van een kader om zich te 
richten op de echte bezorgdheden van 
consumenten via REACH, alsook voor de 
bedrijfssector bij het opbouwen van het 
vertrouwen van consumenten in het 
gebruik van stoffen en preparaten die 
chemische stoffen bevatten.

Or. en

Motivering

Corresponds to Amendment 30 First Reading. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers with 
the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and effectively 
when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)
Successful First Reading amendment. (Davies)
Lié à l'amendement au considérant 21. Un système de communication approprié et cohérent 
reposant sur le risque apportera aux consommateurs les informations et conseils nécessaires 
pour lui permettre de gérer en toute sécurité et de façon efficace les risques liées à une 
substance ou à une préparation.
Dépôt de l'amendement 30 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)

Amendement ingediend door Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Lena Ek en Urszula Krupa

Amendement 75
OVERWEGING 54

(54) De voorschriften voor chemische-
veiligheidsbeoordelingen door 
downstreamgebruikers moeten in detail 
worden vastgesteld, zodat de 
downstreamgebruikers aan hun 

(54) De voorschriften voor chemische-
veiligheidsbeoordelingen door 
downstreamgebruikers moeten in detail 
worden vastgesteld, zodat de 
downstreamgebruikers aan hun 
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verplichtingen kunnen voldoen. Deze 
vereisten dienen alleen te gelden voor een 
totale hoeveelheid van meer dan 1 ton van 
een stof of preparaat. In ieder geval moeten 
downstreamgebruikers overwegen 
risicobeheersmaatregelen te gebruiken en 
bepalen welke van die maatregelen nodig 
zijn en ze toepassen. 
Downstreamgebruikers moeten bepaalde 
essentiële informatie over het gebruik aan 
het Agentschap melden.

verplichtingen kunnen voldoen. In ieder 
geval moeten downstreamgebruikers 
overwegen risicobeheersmaatregelen te 
gebruiken en bepalen welke van die 
maatregelen nodig zijn en ze toepassen. De 
downstreamgebruiker meldt de risico's, 
waarop in de chemische-
veiligheidsbeoordeling nadrukkelijk wordt 
gewezen, op de meest effectieve en 
toepasselijke wijze aan de gebruiker van de 
stof of het preparaat op enig punt in de 
toeleveringsketen/levenscyclus, en verstrekt 
advies over een veilig gebruik voor 
consumenten.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt een snelle en doeltreffende informatiestroom in de aanvoerketen 
gewaarborgd en een veilige omgang met voorwerpen voor consumenten en gebruikers, met 
inbegrip van degenen die bepaalde stoffen op hun werk gebruiken. Het relevante deel van 
amendement 33 van het EP wordt hiermee heringediend.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer en Jonas Sjöstedt

Amendement 76
OVERWEGING 54

(54) De voorschriften voor chemische-
veiligheidsbeoordelingen door 
downstreamgebruikers moeten in detail 
worden vastgesteld, zodat de 
downstreamgebruikers aan hun 
verplichtingen kunnen voldoen. Deze 
vereisten dienen alleen te gelden voor een 
totale hoeveelheid van meer dan 1 ton van 
een stof of preparaat. In ieder geval moeten 
downstreamgebruikers overwegen 
risicobeheersmaatregelen te gebruiken en 
bepalen welke van die maatregelen nodig 
zijn en ze toepassen. Downstreamgebruikers 
moeten bepaalde essentiële informatie over 
het gebruik aan het Agentschap melden.

(54) De voorschriften voor chemische-
veiligheidsbeoordelingen door 
downstreamgebruikers moeten in detail 
worden vastgesteld, zodat de 
downstreamgebruikers aan hun 
verplichtingen kunnen voldoen.  In ieder 
geval moeten downstreamgebruikers 
overwegen risicobeheersmaatregelen te 
gebruiken en bepalen welke van die 
maatregelen nodig zijn en ze toepassen. De 
downstreamgebruiker meldt de risico's, 
waarop in de chemische-
veiligheidsbeoordeling nadrukkelijk wordt 
gewezen, op de meest effectieve en 
toepasselijke wijze aan de gebruiker van de 
stof of het preparaat op enig punt in de 
toeleveringsketen/levenscyclus, en verstrekt 
advies over een veilig gebruik voor 
consumenten. Downstreamgebruikers 
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moeten bepaalde essentiële informatie over 
het gebruik aan het Agentschap melden.

Or. en

(Nieuw amendement - Artikel 62, lid 2, letter c) van het Reglement en amendement 33 - eerste 
lezing)

(Gekoppeld aan paragraaf 36, lid 4, letter c))

Motivering

Als er ten aanzien van de downstreamgebruikers een soort drempel zou komen met betrekking tot 
het chemische veiligheidsrapport, dan zou daarvan voor de fabrikanten een perverse stimulans 
uitgaan om gebruikshoeveelheden onder één ton van hun chemische veiligheidsrapport uit te 
sluiten, aangezien dan geen verplichtingen voor downstreamgebruikers ontstaan. Hierdoor 
wordt een ernstige ontsnappingsmogelijkheid gecreëerd in verband met de veiligheidsinformatie 
voor kleine gebruikshoeveelheden.
Met dit amendement wordt verder duidelijk gemaakt dat de downstreamgebruikers de plicht 
hebben zowel de aanvoerketen als de consumenten te informeren.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman en Dan Jørgensen

Amendement 77
OVERWEGING 58 BIS (nieuw)

(58 bis) Teneinde dierproeven te 
voorkomen en kosten te besparen, dient het 
ECVAM te worden geraadpleegd over 
voorstellen voor proeven op gewervelde 
dieren.

Or. en

(Amendement 37 - eerste lezing)

Motivering

Het Europees Centrum voor de validatie van alternatieve methoden is het meest vooraanstaande 
instituut van de EU voor alternatieve testmethoden. Aangezien er voortdurend nieuw 
alternatieve testmethoden worden ontwikkeld, moet het ECVAM worden geraadpleegd bij 
testvoorstellen waarbij gewervelde dieren zijn betrokken om ervoor te zorgen dat gebruik wordt 
gemaakt van de meest recente kennis (Lucas e.a.).
Gezien de lopende ontwikkelingen op het gebied van alternatieve testmethoden moet het 
Agentschap deskundigen raadplegen met actuele kennis, ervaring en informatie over alternatieve 
tests. Amendement 37 uit de eerste lezing (Brepoels en Wijkman + Jørgensen).
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Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 78
OVERWEGING 63

(63) Teneinde een voldoende hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, met aandacht voor relevante
bevolkingsgroepen en mogelijk voor 
bepaalde kwetsbare deelpopulaties, alsmede 
voor het milieu te waarborgen, moet 
conform het voorzorgbeginsel zorgvuldig 
aandacht besteed worden aan zeer 
risicovolle stoffen. Een autorisatie moet 
worden verleend wanneer de natuurlijke of 
rechtspersonen die de autorisatie 
aanvragen aantonen dat de risico's voor de 
gezondheid van de mens en voor het milieu 
dat de risico's van het gebruik van de stof 
afdoende wordt beheerst. Zoniet, dan kan 
het gebruik nog altijd worden toegestaan 
indien wordt aangetoond dat de sociaal-
economische voordelen van dit gebruik 
zwaarder wegen dan de risico's ervan of dat 
er geen geschikte economisch en technisch 
haalbare alternatieve stoffen of technieken 
zijn. Gelet op de goede werking van de
interne markt is het passend dat de 
Commissie de autorisatie-instantie is.

(63) Teneinde een voldoende hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, met name van kwetsbare 
bevolkingsgroepen, en het milieu moeten
stoffen met zeer risicovolle eigenschappen 
met voorzorg worden behandeld en alleen 
worden toegestaan indien de bedrijven die 
deze stoffen gebruiken bij de autorisatie-
instantie aantonen dat er geen geschikte 
alternatieve stoffen of technieken zijn, dat 
de maatschappelijke baten van dit gebruik 
zwaarder wegen dan de risico's ervan en 
dat de risico's afdoende beheerst zijn. De 
autorisatie-instantie moet dan via een 
autorisatieprocedure op basis van de 
aanvragen van de bedrijven nagaan of aan 
deze eisen is voldaan. Daar de autorisatie 
op de gehele interne markt voor een hoog 
beschermingsniveau moeten zorgen, is het 
passend dat de Commissie de autorisatie-
instantie is.

Or. en

(Amendement 41 - eerste lezing)

Motivering

Stoffen waaraan zeer hoge risico's kleven, moeten, waar dat maar mogelijk is, worden 
vervangen door andere, veiliger stoffen en als ze toch worden gebruikt, moet rekening worden 
gehouden met de sociaal-economische baten van dit gebruik en moeten de risico's afdoende 
beheerst zijn.
Bij de autorisatie moet speciale aandacht worden besteed aan kwetsbare bevolkingsgroepen.

Amendement ingediend door Chris Davies en Lena Ek

Amendement 79
OVERWEGING 63

(63) Teneinde een voldoende hoog (63) Teneinde een voldoende hoog 
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beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, met aandacht voor relevante 
bevolkingsgroepen en mogelijk voor 
bepaalde kwetsbare deel¬populaties, 
alsmede voor het milieu te waarborgen, 
moet conform het voorzorgbeginsel 
zorgvuldig aandacht besteed worden aan 
zeer risicovolle stoffen. Een autorisatie moet 
worden verleend wanneer de natuurlijke of 
rechtspersonen die de autorisatie aanvragen 
aantonen dat de risico's voor de gezondheid 
van de mens en voor het milieu dat de 
risico's van het gebruik van de stof 
afdoende wordt beheerst. Zoniet, dan kan 
het gebruik nog altijd worden toegestaan 
indien wordt aangetoond dat de sociaal-
economische voordelen van dit gebruik 
zwaarder wegen dan de risico's ervan of dat
er geen geschikte economisch en technisch 
haalbare alternatieve stoffen of technieken 
zijn. Gelet op de goede werking van de 
interne markt is het passend dat de 
Commissie de autorisatie-instantie is.

beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, met aandacht voor relevante 
bevolkingsgroepen en mogelijk voor 
bepaalde kwetsbare deelpopulaties, alsmede 
voor het milieu te waarborgen, moet 
conform het voorzorgbeginsel zorgvuldig 
aandacht besteed worden aan zeer risicovolle 
stoffen. Een autorisatie moet worden 
verleend wanneer de natuurlijke of 
rechtspersonen die de autorisatie aanvragen 
aantonen dat er geen geschikte alternatieve 
stoffen of technieken zijn, dat de 
maatschappelijke baten van dit gebruik 
zwaarder wegen dan de risico's ervan en 
dat de risico's afdoende beheerst zijn. Gelet 
op de goede werking van de interne markt is 
het passend dat de Commissie de autorisatie-
instantie is.

Or. en

Motivering

Anticiperende bedrijven die in veiliger oplossingen investeren bevinden zich momenteel in een 
nadelige positie op de markt. Er moet altijd eerst worden gekeken of er geschikte veiliger 
alternatieven zijn, zodat concurrentie, innovatie en vervanging van gevaarlijke chemicaliën in de 
hand worden gewerkt. Het relevante deel van amendement 41 van het EP wordt hiermee 
heringediend.

Amendement ingediend door Frédérique Ries en Chris Davies

Amendement 80
OVERWEGING 63

(63) Teneinde een voldoende hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, met aandacht voor relevante
bevolkingsgroepen en mogelijk voor 
bepaalde kwetsbare deelpopulaties, alsmede 
voor het milieu te waarborgen, moet 
conform het voorzorgbeginsel zorgvuldig 
aandacht besteed worden aan zeer 
risicovolle stoffen. Een autorisatie moet 

(63) Teneinde een voldoende hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, met name die van kwetsbare
bevolkingsgroepen, alsmede voor het milieu 
te waarborgen, moeten stoffen met zeer 
risicovolle eigenschappen met voorzorg 
worden behandeld en alleen worden 
toegestaan indien de bedrijven die deze 
stoffen gebruiken bij de autorisatie-
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worden verleend wanneer de natuurlijke of 
rechtspersonen die de autorisatie 
aanvragen aantonen dat de risico's voor de 
gezondheid van de mens en voor het milieu 
dat de risico's van het gebruik van de stof 
afdoende wordt beheerst. Zoniet, dan kan 
het gebruik nog altijd worden toegestaan 
indien wordt aangetoond dat de sociaal-
economische voordelen van dit gebruik 
zwaarder wegen dan de risico's ervan of dat 
er geen geschikte economisch en technisch 
haalbare alternatieve stoffen of technieken 
zijn. Gelet op de goede werking van de 
interne markt is het passend dat de 
Commissie de autorisatie-instantie is.

instantie aantonen dat er geen geschikte 
alternatieve stoffen of technieken zijn, dat 
de maatschappelijke baten van dit gebruik 
zwaarder wegen dan de risico's ervan en 
dat de risico's afdoende beheerst zijn. Gelet 
op de goede werking van de interne markt is 
het passend dat de Commissie de autorisatie-
instantie is. De autorisatie-instantie moet 
dan via een autorisatieprocedure op basis 
van de aanvragen van de bedrijven nagaan 
of aan deze eisen is voldaan. Daar de 
autorisaties op de gehele interne markt
voor een hoog beschermingsniveau moeten 
zorgen, is het passend dat de Commissie de 
autorisatie-instantie is.

Or. en

Motivering

Om tot een voldoende hoog beschermingsniveau voor de gezondheid van de mens te komen, moet 
de bescherming worden vastgesteld op het niveau dat toereikend is voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen. De versie van de Raad is duidelijk zwakker dan de tekst van dit amendement, 
waarmee het oorspronkelijke amendement 41 van het EP wordt heringediend.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle en Chris Davies

Amendement 81
OVERWEGING 64

(64) Er kunnen methodes voor de 
vaststelling van drempelwaarden voor 
kankerverwekkende en mutagene stoffen 
worden ontwikkeld, rekening houdend met 
de resultaten van de REACH-
uitvoeringsprojecten. Op basis van die 
methoden kan de betreffende bijlage 
worden gewijzigd opdat in verband met het 
toelaten van het gebruik van 
kankerverwekkende en mutagene stoffen 
waar passend drempelwaarden kunnen 
worden toegepast.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used for 
the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 
For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Coucil focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use of 
substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & others)
The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death limits’ 
from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition of 
‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view.  
(Davies)

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Marie-Noëlle Lienemann en 
Anne Ferreira

Amendement 82
OVERWEGING 85

(85) De structuur van het Agentschap moet 
op de taken ervan afgestemd zijn. Hiervoor 
biedt de ervaring met vergelijkbare 
communautaire bureaus enig houvast, maar 
de structuur moet worden aangepast aan de 
specifieke behoeften van deze verordening.

(85) De structuur van het Agentschap moet 
op de taken ervan afgestemd zijn. Hiervoor 
biedt de ervaring met vergelijkbare 
communautaire bureaus enig houvast, maar 
de structuur moet worden aangepast aan de 
specifieke behoeften van deze verordening. 
In dit verband dient bij het ECA een 
"centre of excellence" te worden opgericht 
dat gespecialiseerd is in voorlichting over 
de risico's en de gevaren die zijn verbonden 
aan bepaalde stoffen en preparaten.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 45 uit de eerste lezing (Oomen-Ruijten en Prodi).

Houdt verband met het amendement op overweging 84. Herinvoering van amendement 45 uit de 
eerste lezing van het EP (Lienemann en Ferreira).

Amendement ingediend door Frieda Brepoels, Anders Wijkman en Chris Davies

Amendement 83
OVERWEGING 88 BIS (nieuw)
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(88 bis) In overeenstemming met de 
doelstelling om proeven zonder dieren te 
bevorderen, dient een deel van de 
vergoedingen te worden bestemd voor het 
ontwikkelen van testmethodes zonder 
dieren. 

Or. en

Motivering

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is necessary 
to make available more resources through the Agency for the development of non-animal test 
methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, also in view of 
the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from alternative 
methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be done that 
companies are unable or unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels & Wijkman)

Reducing non-animal tests.  Successful first reading amendment.  Development of non-animal 
testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute towards the 
costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. (Davies)

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer en Dan Jørgensen

Amendement 84
OVERWEGING 92

(92) Er moet worden gezorgd voor nauwe 
samenwerking tussen het Agentschap en de 
bevoegde instanties in de lidstaten, zodat de 
wetenschappelijke adviezen van het Comité 
risicobeoordeling en het Comité sociaal-
economische analyse op een zo ruim 
mogelijke wetenschappelijke en technische 
expertise in de Gemeenschap stoelen; om 
dezelfde reden moeten de comités een 
beroep kunnen doen op aanvullende 
specifieke expertise.

(92) Er moet worden gezorgd voor nauwe 
samenwerking tussen het Agentschap en de 
bevoegde instanties in de lidstaten, zodat de 
wetenschappelijke adviezen van het Comité 
risicobeoordeling, het Comité sociaal-
economische analyse en het Comité 
alternatieve testmethoden op een zo ruim 
mogelijke wetenschappelijke en technische 
expertise in de Gemeenschap stoelen; om 
dezelfde reden moeten de comités een 
beroep kunnen doen op aanvullende 
specifieke expertise.

Or. en

(Nieuw amendement om een consequente lijn met amendement 27 van de rapporteur te 
verkrijgen (Lucas e.a.))

Motivering

Gekoppeld aan amendement 27 van de rapporteur om een consequente tekst te krijgen. Indien 
zo'n nieuw comité bij het Agentschap voor opgericht, moet het ook hier worden vermeld, 
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aangezien de strekking van deze overweging even relevant is voor de werkzaamheden van het 
Comité alternatieve testmethoden (Lucas e.a.)

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 85
OVERWEGING 92 BIS (nieuw)

(92 bis) Teneinde proeven zonder dieren te 
bevorderen, dient het ECA tot taak te 
krijgen beleid te ontwikkelen en ten uitvoer 
te leggen om te zorgen voor het gebruik van 
methoden voor het bijeenbrengen van 
gegevens voor risicobeoordeling om te 
voldoen aan de vereisten van deze 
verordening. Hiervoor dient het ECA nauw 
samen te werken met reeds bestaande 
structuren, zoals het Europees Centrum 
voor de validatie van alternatieve methoden 
(ECVAM) en zijn wetenschappelijk 
adviescomité (ESAC), alsmede het 
Europees partnerschap voor alternatieve 
benaderingen voor dierproeven (EPAA),
ten einde te zorgen voor de breedst 
mogelijke wetenschappelijke en technische 
deskundigheid die op dit terrein in de 
Gemeenschap beschikbaar is.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 361 zoals aangenomen in de eerste lezing. De redactie van het 
amendement is herzien om aanvaarding door de Raad te vergemakkelijken. Bovendien wordt 
rekening gehouden met de recente ontwikkelingen zoals de instelling van het Europees 
partnerschap voor alternatieve benaderingen van diertesten (EPAA) om dubbele structuren te 
vermijden. Houdt verband met het amendement op artikel 76 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 86
OVERWEGING 104

(104) Periodieke verslagen van de lidstaten 
en het Agentschap over de werking van deze 
verordening zijn onmisbaar om de 

(104) Periodieke verslagen van de lidstaten 
en het Agentschap over de werking van deze 
verordening zijn onmisbaar om de 
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uitvoering van de stoffenwetgeving en de 
trends op dit gebied te volgen. De conclusies 
uit de verslagen zullen nuttig en praktisch 
zijn om deze verordening te evalueren en 
waar nodig wijzigingen voor te stellen.

uitvoering van de stoffenwetgeving en de 
trends op dit gebied te volgen. De conclusies 
uit de verslagen zullen nuttig en praktisch 
zijn om deze verordening te evalueren en 
waar nodig wijzigingen voor te stellen. 
Hiertoe voert de Commissie vijf jaar na de 
datum van inwerkingtreding een 
beoordeling uit van de verordening om vast 
te stellen of de oorspronkelijk gestelde 
doelen zijn bereikt en of de werking van en 
de concurrentie op de interne markt is 
behouden.

Or. en

Motivering

Gezien het belang van het regelgevingssysteem dat met REACH wordt opgezet, is het 
noodzakelijk de resultaten te evalueren die gedurende de eerste vijf jaar van tenuitvoerlegging 
zijn bereikt om te controleren of de oorspronkelijke doelen zijn bereikt en, zo niet, de
noodzakelijke aanpassingen in te voeren. Amendement 51 uit de eerste lezing.

Amendement ingediend door Carl Schlyter en Caroline Lucas

Amendement 87
OVERWEGING 104 BIS (nieuw)

(104 bis) In zijn advies van 10 maart 2006 
over de geschiktheid van bestaande 
methodologieën voor de beoordeling van de 
potentiële risico's die verband houden met 
de welbewust nagestreefde en onvoorziene 
producten van nanotechnologieën, wees het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (SCENIHR) op 
belangrijke witte vlekken in de kennis die 
voor risicobeoordeling vereist is, 
waaronder: karakterisering van 
nanodeeltjes, de detectie en meting van 
nanodeeltjes, de dosisrespons, het gedrag 
en de persistentie van nanodeeltjes in het 
menselijk organisme en in het milieu en 
alle aspecten van toxicologie en 
ecotoxicologie in verband met nanodeeltjes. 
De conclusie van het advies is dat de 
huidige methodologieën voor 
risicobeoordeling enige wijzigingen 
behoeven om een antwoord te hebben op de 
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gevaren die aan de nanotechnologie zijn 
verbonden, en in het bijzonder dat 
bestaande toxicologische en 
ecotoxicologische methoden wellicht niet 
toereikend zijn voor een reactie op alle 
vraagstukken in verband met nanodeeltjes. 
Met de bepalingen van deze verordening 
moet worden gezorgd voor een adequate 
veiligheidsevaluatie van nanodeeltjes bij 
wijze van voorwaarde voor hun 
vervaardiging en het op de markt brengen.

Or. en

(Nieuw amendement - Artikel 62, lid 2, letter d) om rekening te houden met het advies van 
SCENIHR van 10 maart 2006)

Motivering

Hier dient expliciet te worden gewezen op de grote leemten in de kennis over de 
risicobeoordeling van nanodeeltjes, waarop door SCENIHR is gewezen, en ook op de conclusies 
van dit comité waarin wordt gewezen op de behoefte van het wijzigen van de bestaande 
methoden. Dit heeft consequenties voor de veiligheidsbeoordeling van nanodeeltjes en hiervoor 
moeten specifieke bepalingen komen en ook een specifieke behandeling van nanodeeltjes in de 
context van deze verordening.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 88
OVERWEGING 112 BIS (nieuw)

(112 bis) In de natuur voorkomende stoffen 
die door middel van een fabricageproces 
worden gereproduceerd, moeten geacht 
worden identiek te zijn aan hun in de 
natuur voorkomende equivalenten mits hun 
zuiverheidsgraad, de aard van 
onzuiverheden en hun toxiciteitsprofiel 
vergelijkbaar zijn.

Or. en

Motivering

Om de verordening geschikt voor de praktijk te maken wordt in deze overweging duidelijk 
gemaakt dat natuurlijke stoffen en equivalente synthetische stoffen gelijk moeten worden 
behandeld aangezien zij chemisch en fysisch hetzelfde zijn. Het maakt geen verschil - zeker niet 
voor de bescherming van de gezondheid of het milieu - of bijvoorbeeld kalksteen 
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(calciumcarbonaat) afkomstig is uit natuurlijke bron of door middel van een chemisch proces is 
vervaardigd. Het fabricageproces zelf valt onder andere wetgeving.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 89
OVERWEGING 113 BIS (nieuw)

(113 bis) De Commissie legt vóór ...* een 
voorstel voor houdende een 
gemeenschappelijke lijst van voor 
tabaksproducten toegestane ingrediënten, 
overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 
2001/37/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de productie, de presentatie 
en de verkoop van tabaksproducten1.
_________
* Zes maanden na inwerkingtreding van deze 
verordening.
1 PB L 194 van 18.7.2001, blz. 26.

Or. en

Motivering

Voor stoffen die aan tabaksproducten worden toegevoegd bestaat reeds sinds enkele jaren een 
registratie- en toelatingsprocedure die is vastgelegd in de tabakskaderrichtlijn 2001/37/EG. De 
Commissie was verplicht vóór eind 2004 een voorstel voor een gemeenschappelijke lijst van voor 
tabaksproducten toegestane ingrediënten op grond van gegevens uit de lidstaten voor te leggen. 
Deze lijst is door de Commissie tot dusverre nog niet voorgelegd. de Commissie wordt thans met 
nadruk verzocht eindelijk bij de lidstaten aan te dringen op een volledige omzetting van de 
tabaksproductenrichtlijn en ook haar eigen verplichtingen na te komen, die het Parlement en de 
Raad haar in deze richtlijn hebben opgelegd.

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta en Adriana Poli Bortone

Amendement 90
OVERWEGING 114 BIS (nieuw)

(114 bis) Om de consumenten te helpen 
stoffen en preparaten op een veilige en 
duurzame manier te gebruiken, moeten de 
producenten door middel van een etiket op 
de verpakking van elke eenheid die voor de 
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verkoop aan consumenten op de markt 
wordt gebracht informatie vermelden die 
gebaseerd is op de risico's en die wijst op de 
risico's die zijn verbonden aan het 
aanbevolen gebruik van deze stoffen en 
preparaten of aan de te voorziene situaties 
waarin zij op een onjuiste manier zouden 
kunnen worden gebruikt. De etikettering 
van de verpakking kan, indien van 
toepassing, worden aangevuld door 
gebruikmaking van andere 
communicatiemiddelen, zoals websites, om 
meer gedetailleerde informatie te 
verstrekken over veiligheidsaspecten en het 
gebruik van de stof of het preparaat.
De richtlijnen 199/45/EG en 67/548/EEG 
zullen dienovereenkomstig worden 
gewijzigd.

Or. it

Motivering

De ontwikkeling van een geschikt en consequent communicatiesysteem dat op risico's is 
gebaseerd zal de consumenten de noodzakelijke informatie en het nodige advies verstrekken om 
de chemische stoffen en preparaten die deze bevatten veilig en doeltreffend te gebruiken.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen en 
Ria Oomen-Ruijten

Amendement 91
ARTIKEL 1, LID 1

1. Het doel van deze verordening is een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid van de mens en het milieu 
alsmede het vrije verkeer van stoffen op de 
interne markt te waarborgen en tegelijkertijd 
het concurrentievermogen en de innovatie te 
vergroten.

1. Het doel van deze verordening is een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid van de mens en het milieu 
alsmede het vrije verkeer van stoffen op de 
interne markt te waarborgen, meer 
doorzichtigheid te bereiken, proefdiervrij 
testen te bevorderen en tegelijkertijd het 
concurrentievermogen en de innovatie te 
vergroten.

Or. en
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(Nieuw amendement om coherentie te verkrijgen in verband met de wijziging van de hiermee 
corresponderende overweging (Lucas e.a.))

Motivering

Houdt  verband met het amendement op overweging 1 van dezelfde indieners (Lucas e.a.).

Houdt verband met het amendement op overweging 1. Deze twee doelstellingen van de 
verordening uit de toelichting van de Commissie zijn door de Raad weggelaten en moeten 
opnieuw worden opgenomen gezien het belang van een verhoogde doorzichtigheid en de 
bevordering van proefdiervrij testen in deze verordening voor alle belanghebbenden en de 
Europese burgers (Jørgensen en Oomen-Ruijten).

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 92
ARTIKEL 1, LID 1

1. Het doel van deze verordening is een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid van de mens en het milieu 
alsmede het vrije verkeer van stoffen op de 
interne markt te waarborgen en tegelijkertijd 
het concurrentievermogen en de innovatie te 
vergroten.

1. Het doel van deze verordening is een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid van de mens en het milieu 
alsmede het vrije verkeer van stoffen op de 
interne markt te waarborgen, een 
doorzichtige besluitvorming te bereiken, 
proefdiervrij testen te bevorderen en 
tegelijkertijd het concurrentievermogen en 
de innovatie te vergroten.

Or. en

Motivering

Deze twee doelstellingen van de verordeningen werden door de Raad weggelaten en moeten 
weer in de tekst worden opgenomen.

Amendement ingediend door Amalia Sartori, Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Chris Davies, 
Marie-Noëlle Lienemann en Anne Ferreira

Amendement 93
ARTIKEL 1, LID 3

3. Deze verordening is gebaseerd op het 
beginsel dat fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers ervoor moeten 
zorgen dat zij stoffen vervaardigen, in de 
handel brengen of gebruiken die niet 
schadelijk zijn voor de gezondheid van de 

3. Deze verordening is gebaseerd op het 
beginsel dat fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers ervoor moeten 
zorgen dat zij stoffen vervaardigen, in de 
handel brengen of gebruiken die niet 
schadelijk zijn voor de gezondheid van de 
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mens of voor het milieu. Zij is gebaseerd op 
het voorzorgsbeginsel.

mens of voor het milieu onder normale of 
redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden. Zij is gebaseerd 
op het voorzorgsbeginsel.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 60 uit de eerste lezing.
Hiermee wordt consistentie bereikt met de definitie van "veilig product" zoals gedefinieerd in de 
algemene Richtlijn productveiligheid (2001/95/EG) en dit amendement is noodzakelijk ter 
omschrijving van het kader en de grenzen waarop het onderwerp van deze verordening 
betrekking heeft (Oomen-Ruijten en Prodi).
Amendement uit eerste lezing dat werd aangenomen (Davies).
Hiermee wordt consistentie bereikt met de definitie van "veilig product" zoals gedefinieerd in de 
algemene Richtlijn productveiligheid (2001/95/EG) en dit amendement is noodzakelijk ter 
omschrijving van het kader en de grenzen waarop het onderwerp van deze verordening 
betrekking heeft.
Indiening van amendement 60 van het Parlement uit de eerste lezing (Lienemann en Ferreira).

Amendement ingediend door Johannes Blokland en Jens-Peter Bonde

Amendement 94
ARTIKEL 1, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. Deze verordening is geen beletsel 
voor de individuele lidstaten om strengere 
beschermingsmaatregelen te handhaven of 
in te voeren.

Or. en

Motivering

Wegens de huidige verschillen tussen de lidstaten op het gebied van de beheersing van de 
verontreiniging door chemische stoffen is het noodzakelijk de lidstaten de gelegenheid te geven 
striktere maatregelen ter waarborging van een hoog beschermingsniveau van de gezondheid van 
de mens en van het milieu te handhaven en in te voeren. Dit gebeurt ter voldoening aan artikel 
95, lid 3, artikel 152, lid 1 en artikel 153, lid 2 van het Verdrag.
Als de verordening zonder deze waarborg wordt uitgevoerd, zullen sommige lidstaten een lager 
beschermingsniveau krijgen dan nu het geval is.

Amendement ingediend door Chris Davies en Amalia Sartori

Amendement 95
ARTIKEL 1, LID 3 BIS (nieuw)
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3 bis. De uitvoering en de werking van de 
bepalingen van deze verordening moet in 
geen geval gepaard gaan met een 
verzwaring van de bureaucratische en 
administratieve lasten voor kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Or. en

Motivering

Succesvol amendement 63 uit de eerste lezing, met het oog op voorkoming van onnodige 
bureaucratie voor bedrijven, in het bijzonder KMO's. (Davies)  

Amendement ingediend door Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos en Avril Doyle

Amendement 96
ARTIKEL 1, LEDEN 3 BIS, 3 TER EN 3 QUATER (nieuw)

3 bis. Fabrikanten, importeurs en 
downstream-gebruikers die handelingen 
utvoeren of voornemens zijn uit te voeren 
met een stof, een preparaat of een voorwerp 
dat een dergelijke stof of preparaat bevat, 
met inbegrip van het vervaardigen, 
importeren of gebruiken daarvan, en weten 
of redelijkerwijs konden verwachten dat 
deze handelingen negatieve gevolgen 
zouden kunnen hebben voor de gezondheid 
of het milieu, dienen alle inspanningen te 
verrichten die redelijkerwijs van hen 
verwacht kunnen worden om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, te beperken of te 
herstellen, bij voorkeur met behulp van een 
vervangingsplan. Bij het selecteren van een 
stof voor vervaardiging en gebruik kiezen 
fabrikanten en downstream-gebruikers 
deze stof op basis van de veiligste 
beschikbare stoffen. Indien er geen 
alternatieven voorhanden zijn, blijven zij 
ernaar streven stoffen die negatieve 
gevolgen hebben voor de gezondheid of het 
milieu te vervangen.  
3 ter. Fabrikanten, importeurs en 
downstream-gebruikers die bij de 
uitoefening van hun beroeps- of 
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bedrijfswerkzaamheden een stof of een 
preparaat of een voorwerp dat een 
dergelijke stof of preparaat bevat aan een 
fabrikant, importeur of downstream-
gebruiker verstrekken, dienen, voor zover 
redelijkerwijs van hen verwacht kan 
worden, te zorgen voor adequate 
voorlichting en informatie-uitwisseling, met 
inbegrip van, waar van toepassing, de 
technische bijstand die redelijkerwijs 
noodzakelijk is voor het voorkomen, 
beperken of herstellen van schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid en het milieu.
3 quater. Hieronder valt ook de 
verplichting om op passende en 
transparante wijze de risico's verbonden 
aan de productie, het gebruik of de 
verwijdering van elke afzonderlijke stof, te 
beschrijven, te documenteren en hiervan 
kennis te geven.

Or. en

Motivering

Een algemene zorgvuldigheidsplicht is noodzakelijk. Met dit amendement wordt de formulering 
van am. 364 uit de eerste lezing enigszins gewijzigd om het beter in overeenstemming te brengen 
met de amendementen die betrekking hebben op vervanging. 

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 97
ARTIKEL 1, LEDEN 3 BIS EN 3 TER (nieuw)

3 bis. Fabrikanten, importeurs en 
downstream-gebruikers:
a) die handelingen utvoeren of voornemens 
zijn uit te voeren met een stof, een 
preparaat of een voorwerp dat een 
dergelijke stof of preparaat bevat, met 
inbegrip van het vervaardigen, importeren 
of gebruiken daarvan, en weten of 
redelijkerwijs konden verwachten dat deze 
handelingen negatieve gevolgen zouden 
kunnen hebben voor de gezondheid of het 
milieu, dienen:
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i) alle inspanningen te verrichten die 
redelijkerwijs van hen verwacht kunnen 
worden om dergelijke gevolgen te 
voorkomen, te beperken of te herstellen; en 
ii) op passende en transparante wijze de 
risico's verbonden aan de productie, het 
gebruik of de verwijdering van elke 
afzonderlijke stof, te beschrijven, te 
documenteren en hiervan kennis te geven;
b) die bij de uitoefening van hun beroeps-
of bedrijfswerkzaamheden een stof of een 
preparaat of een voorwerp dat een 
dergelijke stof of preparaat bevat aan een 
fabrikant, importeur of downstream-
gebruiker verstrekken, dienen:
i) te zorgen voor adequate voorlichting en 
informatie-uitwisseling, met inbegrip van, 
waar van toepassing, de technische bijstand 
die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het 
voorkomen, beperken of herstellen van 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid en 
het milieu; en
ii) op passende en transparante wijze de 
risico's verbonden aan de productie, het 
gebruik of de verwijdering van elke 
afzonderlijke stof, te beschrijven, te 
documenteren en hiervan kennis te geven.
3 ter. Bij het selecteren van een stof voor 
vervaardiging en gebruik kiezen 
fabrikanten en downstream-gebruikers 
deze stof op basis van de veiligste 
beschikbare stoffen. 

Or. en

Motivering

Met dit amendement worden belangrijke delen van am. 364 uit de eerste lezing opnieuw 
ingediend. De zorgvuldigheidsplicht is een essentieel onderdeel uit de eerste lezing van het 
Europees Parlement en dient derhalve opnieuw te worden opgenomen. Het amendement is 
echter geherformuleerd, waardoor het duidelijker en eenvoudiger te begrijpen is.  
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Amendement ingediend door Lena Ek, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone en Amalia 
Sartori

Amendement 98
ARTIKEL 1, LID 3 QUATER (nieuw)

3 quater. Bij de tenuitvoerlegging van deze 
verordening stelt de Europese Unie 
mechanismen in voor het verlenen van 
hulp en steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Or. en

Motivering

KMO's zijn financieel en technisch zwakker dan grote bedrijven en hebben behoefte aan speciale 
ondersteuning. Dit amendement is identiek aan am. 64 uit de eerste lezing. (Ek)

Het is van belang dat in het regelgevende gedeelte van de REACH-verordening rekening wordt 
gehouden met de bijzondere aard van KMO's, die behoefte hebben aan aanvullende 
ondersteuning om te kunnen voldoen aan de vereisten van de REACH-verordening. Amendement 
64 uit de eerste lezing. (Foglietta & Poli Bortone)

Amendement 64 uit de eerste lezing. (Sartori)

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 99
ARTIKEL 2, LID 1, LETTER C BIS (nieuw)

c bis) Stoffen in andere batterijen dan de 
batterijen die zijn uitgesloten krachtens 
artikel 4, leden 2 en 3, van Richtlijn 
[2006/xx/EG];  

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor coherentie met de richtlijn inzake batterijen en accu's, waarin de 
schadelijkheid van cadmium en kwik wordt erkend. 
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Amendement ingediend door Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, Anne 
Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 100
ARTIKEL 2, LID 1, LETTER C BIS (nieuw)

c bis) stoffen in batterijen die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
91/157/EEG (zoals gewijzígd bij de 
richtlijnen 91/86/EG en 98/101/EG) vallen.

Or. en

Motivering

Onlangs is een richtlijn vastgesteld inzake batterijen en accu's die binnenkort van kracht zal 
worden. Het is derhalve onnodig dat deze producten ook onder de REACH-verordening vallen. 
Dubbele wetgeving moet worden voorkomen. (Andrejevs et al. + Krahmer & Laperrouze)

Dit amendement komt overeen met am. 464, zoals aangenomen in eerste lezing.

Na de overeenstemming die werd bereikt in het bemiddelingscomité inzake de herziening van de 
batterijenrichtlijn is het hoofddoel van de batterijenrichtlijn nu het verbod op het op de markt 
brengen van batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten (art. 1, lid 1, van de batterijenrichtlijn). 
Tot dusver lag de nadruk uitsluitend op de zware metalen kwik, cadmium en lood. Met deze 
heroriëntatie van de batterijenrichtlijn kunnen in de toekomst alle aspecten met betrekking tot de 
gevaren van stoffen, de gevaren bij de omgang ermee, en vervangingsmogelijkheden voor alle 
stoffen in batterijen in het kader van een nadere herziening van de batterijenrichtlijn worden 
geregeld.  

Bij de uitzondering gaat het uitsluitend om het gebruik van stoffen in batterijen en niet om de 
vervaardiging. De vervaardiging van de huidige en toekomstige stoffen voor gebruik in 
batterijen valt in elk geval onder de aanstaande REACH-verordening. Dat wil zeggen dat de 
producenten (met inbegrip van importeurs) van stoffen voor batterijen (hetgeen ook de 
batterijenindustrie zelf kan zijn) in elk geval verplicht zijn deze stoffen in het kader van REACH 
te registreren en te beoordelen op hun intrinsieke eigenschappen, zodat er op dit gebied geen 
lacunes ontstaan. De daadwerkelijke risico's bij gebruik worden dan beoordeeld in het kader 
van de batterijenrichtlijn. Voor zover de stoffen worden gebruikt voor andere toepassingen dan 
in batterijen, is de REACH-verordening in volle omvang van toepassing. (Oomen-Ruijten)

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten en Françoise Grossetête

Amendement 101
ARTIKEL 2, LID 1, LETTER D BIS (nieuw)

d bis) luchtvaartuigen, voor zover een 
dergelijke uitzondering noodzakelijk is ter 
waarborging van de naleving van de 
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essentiële eisen ten aanzien van 
luchtwaardigheid en veiligheid van 
passagiers in de burgerluchtvaart, zoals 
vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
1592/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling 
van gemeenschappelĳke regels op het 
gebied van burgerluchtvaart en tot 
oprichting van een Europees Agentschap 
voor de veiligheid van de luchtvaart1.
1 PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1, zoals 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 
1701/2003 van de Commissie (PB L 243 
van 27.9.2003, blz. 5.).  

Or. en

Motivering

De voorgestelde uitzonderingen voor luchtvaartuigen worden alleen toegestaan als wordt 
aangetoond dat zulks noodzakelijk is om naleving van de communautaire regelgeving voor de 
veiligheid van de burgerluchtvaart te waarborgen. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 102
ARTIKEL 2, LID 2

2. Afvalstoffen, als omschreven in Richtlijn 
2006/12/EG van het Europees Parlement en 
de Raad  , zijn geen stof, preparaat of 
voorwerp in de zin van artikel 3 van deze 
verordening.

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
afvalstoffen als omschreven in Richtlijn 
2006/12/EG van het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt het in eerste lezing aangenomen amendement 55 opnieuw 
opgenomen. Veel afvalstoffen dienen als belangrijke grondstoffen voor diverse industriesectoren. 
De opneming van afvalstoffen in de REACH-verordening zou een ernstige bedreiging voor de 
recycling-sector kunnen betekenen.   

Amendement ingediend door Urszula Krupa, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer en 
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Jonas Sjöstedt

Amendement 103
ARTIKEL 2, LID 3

3. De lidstaten kunnen in specifieke 
gevallen bepaalde stoffen, als zodanig of in 
een preparaat of voorwerp, van de 
toepassing van deze verordening vrijstellen 
wanneer zulks noodzakelijk is in het belang 
van de defensie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid is strijdig met de idee van een egaal speelveld. Als lidstaten hun eigen uitzonderingen 
kunnen vaststellen, zal dat tot verstoringen van de interne markt leiden. Voorts is de 
bescherming van werknemers en het milieu tegen stoffen die in de defensiesector worden 
gebruikt van even groot belang als hun bescherming tegen elke andere stof. (Krupa) 

Er is geen rechtvaardiging voor een dergelijke vage en brede uitzondering. Werknemers, 
consumenten en het milieu moeten ook beschermd worden tegen gevaarlijke stoffen die worden 
gebruikt in de defensiesector. (Schlyter et al.)  

Amendement ingediend door Philippe Busquin, Vittorio Prodi en Chris Davies

Amendement 104
ARTIKEL 2, LID 4

4. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de communautaire wetgeving 
inzake de arbeidsplaats en het milieu, met 
inbegrip van Richtlijn 89/391/EEG van de 
Raad van 12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk, Richtlijn 96/61/EG 
van de Raad van 24 september 1996 inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging, Richtlijn 98/24/EG, 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid en Richtlijn 2004/37/EG, 

4. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de communautaire wetgeving 
inzake de arbeidsplaats en het milieu, met 
inbegrip van Richtlijn 89/391/EEG van de 
Raad van 12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk, Richtlijn 96/61/EG 
van de Raad van 24 september 1996 inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging, Richtlijn 98/24/EG, 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid en Richtlijn 2004/37/EG, 
Richtlijn 98/24/EG, en onverminderd de 
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Richtlijn 98/24/EG. bepalingen van Richtlijn (EG) nr. 
1592/2002 voor zover dit noodzakelijk is om 
een hoog uniform niveau van veiligheid 
van de burgerluchtvaart in Europa tot 
stand te brengen en te handhaven.

Or. en

Motivering

Het woord "onverminderd" in dit amendement betekent "heeft geen invloed op" de  
Gemeenschapswetgeving. Met andere woorden: de tenuitvoerlegging van de REACH-
verordening laat het behalen van de doelstellingen van de in deze bepaling genoemde 
Gemeenschapswetgeving onverlet. In verband hiermee dient te worden opgemerkt dat het 
hoofddoel van Verordening (EG) nr. 1592/2002 is gelegen in het totstandbrengen en handhaven 
van een hoog, uniform niveau van veiligheid van de burgerluchtvaart in Europa. Bij de 
tenuitvoerlegging van de REACH-verordening dienen de Commissie en de bevoegde instanties 
van de lidstaten rekening te houden met de verplichtingen van de fabrikanten van 
luchtvaartuigen om te voldoen aan de veiligheidsnormen die zijn opgesteld door EASA, met 
name in verband met geschikte alternatieven en beperkingen op het gebied van onderhoud. 
(Busquin & Prodi) 

Het woord "onverminderd" in dit amendement betekent "heeft geen invloed op" de  
Gemeenschapswetgeving. Bij de tenuitvoerlegging van de REACH-verordening dienen de 
Commissie en de bevoegde instanties van de lidstaten rekening te houden met de verplichtingen 
van de fabrikanten van luchtvaartuigen om te voldoen aan de veiligheidsnormen die zijn 
opgesteld door EASA, met name in verband met geschikte alternatieven en beperkingen op het 
gebied van onderhoud. Dit amendement dient te worden gelezen in samenhang met het 
ingediende amendement op artikel 59, lid 8. (Davies)

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 105
ARTIKEL 2, LID 4

4. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de communautaire wetgeving 
inzake de arbeidsplaats en het milieu, met 
inbegrip van Richtlijn 89/391/EEG van de 
Raad van 12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk, Richtlijn 
96/61/EG van de Raad van 24 september 
1996 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging, Richtlijn 
98/24/EG, Richtlijn 2000/60/EG van het 

4. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de communautaire wetgeving 
inzake de arbeidsplaats en het milieu, 
alsmede strengere nationale 
uitvoeringsbepalingen voor dergelijke 
wetgeving met inbegrip van:
(a) Richtlijn 89/391/EEG van de Raad;
(b) Richtlijn 90/394/EEG van de Raad;
(c) Richtlijn 98/24/EG van de Raad;
(d) Richtlijn 96/61/EG van de Raad;
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Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2000 tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid en Richtlijn
2004/37/EG, Richtlijn 98/24/EG.

(e) Richtlijn 2000/60/EG van de Raad;
(f) Richtlijn 2004/37/EG.

Or. en

Motivering

Onder meer Zweden stelt strengere eisen ten aanzien van de veiligheid van werknemers. 
Teneinde te verduidelijken dat de mogelijkheid bestaat om deze strengere eisen te handhaven, 
wordt de formulering van artikel via dit amendement aangepast.   

Amendement ingediend door Dan Jørgensen en Åsa Westlund

Amendement 106
ARTIKEL 2, LID 4

4. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de communautaire wetgeving 
inzake de arbeidsplaats en het milieu, met 
inbegrip van Richtlijn 89/391/EEG van de 
Raad van 12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk, Richtlijn 
96/61/EG van de Raad van 24 september 
1996 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging, Richtlijn 
98/24/EG, Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2000 tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid en Richtlijn 
2004/37/EG, Richtlijn 98/24/EG.

4. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de communautaire wetgeving 
inzake de arbeidsplaats en het milieu, 
alsmede strengere nationale 
uitvoeringsbepalingen voor dergelijke 
wetgeving met inbegrip van:
(a) Richtlijn 89/391/EEG van de Raad;

(b) Richtlijn 90/394/EEG van de Raad;
(c) Richtlijn 98/24/EG van de Raad;

(d) Richtlijn 96/61/EG van de Raad;
(e) Richtlijn 2000/60/EG van de Raad.

Or. en

Motivering

De in dit amendement genoemde richtlijnen inzake de arbeidsplaats zijn gebaseerd op artikel 
137 van het Verdrag van Rome. In artikel 137 wordt gesteld dat ten uitvoer gelegde 
minimumrichtlijnen een lidstaat niet beletten strengere arbeidsplaats- of milieuwetgeving in te 
voeren of te handhaven. 
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Amendement ingediend door Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt en Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 107
ARTIKEL 2, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd 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 lidstaten inzake 
cosmetische produkten1, 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.
Voor zover stoffen die uitsluitend worden 
gebruikt als cosmetische ingrediënten 
binnen de werkingssfeer van deze 
verordening vallen, zijn krachtens Richtlijn 
76/768/EEG, zoals gewijzigd, verboden 
dierproeven met deze stoffen ten behoeve 
van dezelfde in deze verordening vereiste 
beoordeling niet toegestaan.
1. PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169. 
Richtlijn zoals gewijzigd bij Richtlijn 
2003/15/EG (PB L 66 van 11.3.2003, blz. 
26) en laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 
2005/65/EG van de Commissie (PB L 198 
van 20.7.2006).

Or. en

Motivering

Succesvol am. 65 uit de eerste lezing. Met dit amendement wordt ervoor gezorgd dat de van 
toepassing zijnde bepalingen van de cosmeticarichtlijn, die gericht waren op inperking van 
dierproeven, ook krachtens deze verordening hun geldigheid behouden. (Davies)

Cosmetische producten en ingrediënten vallen onder Richtlijn 76/768/EEG van de Raad. Artikel 
4 bis van Richtlijn 2003/15/EG van het Europees Parlement en de Raad verbiedt het testen van 
cosmetica-ingrediënten op dieren in de Gemeenschap na 11 maart 2009 en beperkt het in de 
Gemeenschap op de markt brengen van producten die zijn getest op dieren. Met dit amendement 



AM\629993NL.doc 40/116 PE 378.589v01-00

NL

wordt ervoor gezorgd dat de bepalingen van Richtlijn 76/768/EEG, zoals gewijzigd, ook 
krachtens deze verordening van toepassing blijven. (Lucas et al.)

Met dit amendement wordt het in eerste lezing aangenomen am. 65 gedeeltelijk opnieuw 
opgenomen. De 7de wijziging van de cosmeticarichtlijn is gericht op de stapsgewijze invoering 
van een verbod op dierproeven in de cosmeticasector. Deze doelstelling mag niet worden 
ondermijnd door de REACH-verordening. (Roth-Behrendt)

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 108
ARTIKEL 2, LID 5, LETTERS B BIS), B TER) EN B QUATER) (nieuw)

b bis) medische hulpmiddelen die binnen 
het toepassingsgebied van de richtlijnen 
90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/79/EG 
vallen;
b ter) gewasbeschermingsmiddelen die 
binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 
91/414/EEG vallen;
b quater) biociden die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 98/8/EG 
vallen.

Or. en

Motivering

Komt overeen met het in eerste lezing aangenomen amendement 466.

Dit amendement verbetert het standpunt van de Raad en weerspiegelt de stemverhouding in de 
eerste lezing. 

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 109
ARTIKEL 2, LID 5, LETTER B BIS)(nieuw)

b bis) in luchtvaartuigen ten behoeve van 
naleving van de essentiële eisen ten aanzien 
van luchtwaardigheid en veiligheid van 
passagiers in de burgerluchtvaart, zoals 
vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
1592/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling 
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van gemeenschappelĳke regels op het 
gebied van burgerluchtvaart en tot 
oprichting van een Europees Agentschap 
voor de veiligheid van de luchtvaart.

Or. en

Motivering

De voorgestelde uitzonderingen voor luchtvaartuigen worden alleen toegestaan als wordt 
aangetoond dat zulks noodzakelijk is om naleving van de communautaire regelgeving voor de 
veiligheid van de burgerluchtvaart te waarborgen. 

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer en Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 110
ARTIKEL 2, LID 5, LETTER B BIS)(nieuw)

b bis) medische hulpmiddelen die binnen 
het toepassingsgebied van de richtlijnen 
90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/79/EG 
vallen;

Or. en

Motivering

Gezien het bestaan van de specifieke richtlijnen en de daarin opgenomen risicobeoordelingen en 
beheersinstrumenten dienen medische hulpmiddelen te worden uitgezonderd van de REACH-
verordening. Deze mening werd in eerste lezing door een meerderheid in het Europees 
Parlement gedeeld. (Drčar Murko)

Met dit amendement wordt het in eerste lezing aangenomen amendement 466 gedeeltelijk 
opnieuw opgenomen. (Roth-Behrendt)  

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 111
ARTIKEL 2, LID 5, LETTER B BIS)(nieuw)

b bis) in batterijen die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
[2006/.../EG] vallen;

Or. en
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Motivering

Met dit amendement wordt het in eerste lezing aangenomen amendement 466 gedeeltelijk 
opnieuw opgenomen. (Roth-Behrendt) Anders dan in het amendement dat in eerste lezing werd 
aangenomen, wordt in dit amendement de onlangs herziene batterijenrichtlijn niet geheel buiten 
de werkingssfeer van de REACH-verordening gehouden. Dit kan een opening bieden voor een 
compromis met de Raad. (Roth-Behrendt)

Na de overeenstemming die werd bereikt in het bemiddelingscomité inzake de herziening van de 
batterijenrichtlijn is het hoofddoel van de batterijenrichtlijn nu het verbod op het op de markt 
brengen van batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten (art. 1, lid 1, van de batterijenrichtlijn). 
Tot dusver lag de nadruk uitsluitend op de zware metalen kwik, cadmium en lood. Met deze 
heroriëntatie van de batterijenrichtlijn kunnen in de toekomst alle aspecten met betrekking tot de 
gevaren van stoffen, de gevaren bij de omgang ermee, en vervangingsmogelijkheden voor alle 
stoffen in batterijen in het kader van een nadere herziening van de batterijenrichtlijn worden 
geregeld.  

Bij de uitzondering gaat het uitsluitend om het gebruik van stoffen in batterijen en niet om de 
vervaardiging. De vervaardiging van de huidige en toekomstige stoffen voor gebruik in 
batterijen valt in elk geval onder de aanstaande REACH-verordening. Dat wil zeggen dat de 
producenten (met inbegrip van importeurs) van stoffen voor batterijen (hetgeen ook de 
batterijenindustrie zelf kan zijn) in elk geval verplicht zijn deze stoffen in het kader van REACH 
te registreren en te beoordelen op hun intrinsieke eigenschappen, zodat er op dit gebied geen 
lacunes ontstaan. De daadwerkelijke risico's bij gebruik worden dan beoordeeld in het kader 
van de batterijenrichtlijn. Voor zover de stoffen worden gebruikt voor andere toepassingen dan 
in batterijen, is de REACH-verordening in volle omvang van toepassing. (Oomen-Ruijten)

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 112
ARTIKEL 3, PUNT 2

2. "preparaat": een mengsel of oplossing 
bestaande uit twee of meer stoffen;

2. "preparaat": een mengsel of oplossing 
bestaande uit twee of meer stoffen; 
"speciale preparaten" (zoals 
metaallegeringen) zijn preparaten die 
kunnen worden beoordeeld op basis van 
hun eigen specifieke intrinsieke 
eigenschappen;

Or. de

Motivering

Dit amendement komt overeen met het in eerste lezing aangenomen am. 67. Het is noodzakelijk 
de in overweging 27 van het gemeenschappelijk standpunt vastgelegde bedoeling ook in de tekst 
van de verordening zelf te verankeren en te waarborgen dat sterker rekening wordt gehouden 
met de eigenschappen van speciale preparaten (zoals metaallegeringen en in bepaalde gevallen 



AM\629993NL.doc 43/116 PE 378.589v01-00

NL

ook glas).

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer en Jonas Sjöstedt

Amendement 113
ARTIKEL 3, PUNT 3

3. "voorwerp": een object waaraan tijdens de 
productie een speciale vorm, oppervlak of 
patroon wordt gegeven waardoor zijn functie 
in hogere mate wordt bepaald dan door de 
chemische samenstelling;

3. "voorwerp": een door de mens 
vervaardigd object bestaande uit een of 
meer delen die elk bestaan uit een of meer 
homogene materialen die (een) stof(fen) 
en/of (een) prepara(a)t(en) bevat, waaraan 
tijdens de productie een speciale vorm, 
oppervlak of patroon wordt gegeven 
waardoor zijn functie in hogere mate wordt 
bepaald dan door de chemische 
samenstelling;

Or. en

(Combinatie van am. 479/rev. en 352 - eerste lezing en nieuw amendement, artikel 62, lid 2, 
letter d - Het eindverslag van RIP 3.8 over de eisen voor stoffen in voorwerpen, aangenomen op 
26 mei 2006, is een nieuw feit.)

Motivering

In de definitie van "voorwerp" dient expliciet gewezen te worden op de omstandigheid dat het 
bestaat uit een of meer delen, die elk bestaan uit een of meer homogene materialen die op hun 
beurt stoffen of preparaten kunnen bevatten, in het bijzonder in verband met de 0,1%-drempel in 
artikel 7, lid 2. Dit is noodzakelijk om RIP 3.8 tegen te gaan. De drempel dient te gelden voor 
stoffen in homogene materialen in een voorwerp, en niet voor het gehele voorwerp, in 
overeenstemming met andere Gemeenschapswetgeving (bijv. inzake het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten). Gebeurt dit niet, dan is artikel 7, 
lid 2, vrijwel zinloos, hetgeen zou leiden tot ongelijke voorwaarden tussen producenten en 
importeurs in de EU.  

Amendement ingediend door Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen en Åsa Westlund

Amendement 114
ARTIKEL 3, PUNT 3

3. "voorwerp": een object waaraan tijdens de 
productie een speciale vorm, oppervlak of 
patroon wordt gegeven waardoor zijn functie 
in hogere mate wordt bepaald dan door de 

3. "voorwerp": een object bestaande uit 
homogeen materiaal waaraan tijdens de 
productie een speciale vorm, oppervlak of 
patroon wordt gegeven waardoor zijn functie 
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chemische samenstelling; in hogere mate wordt bepaald dan door de 
chemische samenstelling;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt naleving van bestaande wetgeving gewaarborgd (Richtlijn 
76/769/EEG inzake beperkingen voor het op de markt brengen, Richtlijn 2000/53/EG inzake 
autowrakken en elektrische en elektronische apparatuur). De tekst van de Raad zou de EU-
industrie schaden omdat er voor EU-producenten van complexe voorwerpen 
concurrentienadelen zouden ontstaan in vergelijking met importeurs van complexe voorwerpen.    

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 115
ARTIKEL 3, PUNT 5 BIS (nieuw)

5 bis. "nanodeelje": een geconstrueerde 
stof met een of meer dimensies van 100 
nanometer of minder;

Or. en

(Nieuw amendement krachtens artikel 62, lid 2, letter d), om rekening te houden met het 
gewijzigde advies van de Wetenschappelijke commissie voor nieuwe en nieuw geïdentificeerde 
gezondheidsrisico' (SCENIHIR) van 10 maart 2006 over de geschiktheid van bestaande 
methodologieën voor de beoordeling van mogelijke risico's in verband met geconstrueerde en 
adventieve producten van nanotechnologieën" )

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen van dezelfde auteurs op de artikelen 14, 
56, 57 en Bijlage III. Een definitie van nanodeeltjes is noodzakelijk om de nieuw ingevoerde 
bepalingen over deze deeltjes te verduidelijken.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 116
ARTIKEL 3, PUNT 22

22. "wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling": elke 
wetenschappelijke proefneming, analyse of 
chemisch onderzoek uitgevoerd onder 
gecontroleerde omstandigheden in een 

22. "wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling": elke 
wetenschappelijke proefneming, analyse of 
chemisch onderzoek uitgevoerd onder 
gecontroleerde omstandigheden;



AM\629993NL.doc 45/116 PE 378.589v01-00

NL

hoeveelheid van minder dan 1 ton per jaar;

Or. en

Motivering

Houdt verband met het in eerste lezing aangenomen amendement 75.

Het plafond van 1 ton is een onnodige beperking van de vrijheid op het gebied van wetenschap 
en onderzoek.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 117
ARTIKEL 3, PUNT 23 BIS (nieuw)

23 bis. "afgeraden gebruik": gebruik door 
downstream-gebruikers dat de registrant 
afraadt onder verschaffing van op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
redenen met betrekking tot de veiligheid 
van dergelijk gebruik;

Or. en

Motivering

Er dienen argumenten te worden gegeven om te rechtvaardigen waarom een bepaald gebruik 
wordt afgeraden. Dit amendement komt overeen met de in amendementen 76 en 77 uit de eerste 
lezing. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 118
ARTIKEL 3, PUNT 25

25. "geïdentificeerd gebruik": gebruik van 
een stof als zodanig of in een preparaat, of 
gebruik van een preparaat, dat door een actor 
in de toeleveringsketen wordt beoogd, met 
inbegrip van zijn eigen gebruik, of waarvan 
hij door een directe downstream-gebruiker 
schriftelijk op de hoogte is gesteld;

25. "geïdentificeerd gebruik": gebruik van 
een stof als zodanig of in een preparaat, of 
gebruik van een preparaat, dat door een actor 
in de toeleveringsketen wordt beoogd, met 
inbegrip van zijn eigen gebruik, of waarvan 
hij door een directe downstream-gebruiker 
schriftelijk op de hoogte is gesteld, en dat  
aan de betrokken downstream-gebruiker is 
medegedeeld;
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Or. en

Motivering

Er moet een verplichting bestaan voor de producent en de leveranciers om aan de downstream-
gebruiker mee te delen welk gebruik wordt afgeraden, anders weet de downstream-gebruiker 
niet of hij zelf moet zorgen voor registratie.

Amendement ingediend door Lena Ek en Amalia Sartori

Amendement 119
ARTIKEL 3, PUNT 29

29. "per jaar": per kalenderjaar, tenzij anders 
is bepaald;

29. "per jaar": per kalenderjaar. Behalve in 
het geval van nieuwe stoffen, en tenzij 
anders is bepaald, worden de hoeveelheden 
per jaar berekend op basis van de 
gemiddelde productievolumes gedurende de 
drie direct voorafgaande kalenderjaren 
waarin de stof daadwerkelijk door de 
producent is vervaardigd;

Or. en

Motivering

Er dient rekening te worden gehouden met marktschommelingen en voorkomen moet worden dat 
deze invloed kunnen hebben op de voorwaarden voor registratie, evaluatie en autorisatie 
(bestaande stoffen). Komt overeen met am. 78 uit de eerste lezing. (Ek)

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Frédérique Ries, Chris Davies en Urszula Krupa

Amendement 120
ARTIKEL 3, PUNT 30 BIS (nieuw)

30 bis. "kwetsbare bevolkingsgroepen": 
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
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(Amendement 80 - eerste lezing)

Motivering

De formulering van artikel 3 door de Raad bevat geen definitie van "kwetsbare 
bevolkingsgroepen", hoewel deze term wel in de tekst wordt gebruikt. Een definitie is van 
essentieel belang om ervoor te zorgen dat dergelijke groepen kunnen worden aangewezen en er 
maatregelen kunnen worden genomen om de risico's van blootstelling van deze groepen te 
beperken. (Schlyter et al.)

De formulering van artikel 3 door de Raad bevat geen definitie van "kwetsbare 
bevolkingsgroepen", hoewel deze term wel in de tekst wordt gebruikt. In het in eerste lezing 
aangenomen amendement (am. 80) wordt de betekenis van deze term beschreven. Met dit 
amendement wordt de definitie van het Parlement opnieuw opgenomen. (Ries, Davies) 

De formulering artikel 3 door de Raad bevat geen definitie van "kwetsbare bevolkingsgroepen", 
hoewel deze term wel in de tekst wordt gebruikt. Amendement 80 uit de eerste lezing met deze 
definitie wordt opnieuw ingediend. (Krupa)

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 121
ARTIKEL 3, PUNT 35

35. "blootstellingsscenario": de reeks 
voorwaarden waarin wordt beschreven hoe 
de stof wordt vervaardigd of gedurende de 
levenscyclus wordt gebruikt en hoe de 
fabrikant of importeur de blootstelling van 
mens en milieu beheerst of downstream-
gebruikers aanbeveelt deze te beheersen. 
Deze blootstellingsscenario's kunnen, 
naargelang het geval, één specifiek proces of 
gebruik, dan wel meerdere processen of 
gebruiken betreffen;

35. "blootstellingsscenario": de reeks 
voorwaarden met inbegrip van 
risicobeheersingsmaatregelen waarin wordt 
beschreven hoe de stof wordt vervaardigd of 
gedurende de levenscyclus wordt gebruikt 
en hoe de fabrikant en de importeur de 
blootstelling van mens en milieu beheerst of 
downstream-gebruikers aanbeveelt dat zij 
deze kunnen te beheersen. Deze 
blootstellingsscenario's kunnen, naargelang 
het geval, één specifiek proces of gebruik, 
dan wel meerdere processen of gebruiken 
betreffen, waarbij deze procédés of 
gebruiken kunnen worden beschreven in 
termen van vastgestelde gebruiks- en 
blootstellingscategorieën;

Or. en

Motivering

Komt overeen met het in eerste lezing aangenomen amendement 376.

De definitie verduidelijkt dat risicobeheersing een belangrijk onderdeel is van het 
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blootstellingsscenario, zoals vastgelegd in Bijlage I. Zij verduidelijkt voorts dat verschillende 
gebruiksvormen en processen ook kunnen worden beschreven in termen van gebruiks- en 
blootstellingscategorieën. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 122
ARTIKEL 3, PUNT 36

36. "gebruiks- en blootstellingscategorie": 
blootstellingsscenario dat een groot aantal 
verschillende processen of gebruiken 
omvat;

36. "gebruiks- en blootstellingscategorie": de 
belangrijkste gebruikscategorieën (bijv. 
industrieel gebruik, professioneel gebruik, 
gebruik door consumenten) en de 
voornaamste blootstellingswijzen (bijv. via 
de mond, de huid, inademing, omgeving) 
en blootstellingspatronen (bijv. frequent, 
incidenteel, occasioneel, permanent);

Or. en

Motivering

Komt overeen met het in eerste lezing aangenomen amendement 377.

Deze definitie beschrijft de structuur van gebruiks- en blootstellingscategorieën zoals bedoeld in 
Bijlage VI, punt 6. 

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 123
ARTIKEL 3, PUNTEN 36 BIS EN 36 TER (nieuw)

36 bis. "gebruikscategorieën": 
categoriseringen van gebruik op basis van 
de volgende onderverdeling: industrieel 
gebruik, professioneel gebruik en gebruik 
door consument;
36 ter. "blootstellingscategorieën": 
categoriseringen van blootstelling op basis 
van de van toepassing zijnde 
blootstellingswijzen voor mensen, de 
vormen van lozing in het milieu, en de duur 
en de frequentie van de blootstelling; 

Or. de
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Motivering

Dit amendement komt overeen met de in eerste lezing aangenomen amendementen 434 en 435 en 
beoogt artikel 3, punt 36, van het gemeenschappelijk standpunt aan te vullen en tevens te 
verduidelijken wat moet worden begrepen onder "gebruikscategorieën" en 
"blootstellingscategorieën". Deze duidelijke definitie in het verordeningsvoorstel zelf kan 
enerzijds noodzakelijk zijn voor de voorregistratie, zodat lager in de keten aanwezige gebruikers
gemakkelijk kunnen bepalen of een leverancier ook een registratie heeft laten uitvoeren voor het 
beoogde gebruik. Anderzijds is een eenvoudige en duidelijke definitie noodzakelijk voor de 
beoordeling van de blootstelling en voor de communicatie in een leveringsketen door middel van 
een veiligheidsinformatieblad en met name voor gebruikers lager in de keten onontbeerlijk.    

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 124
ARTIKEL 3, PUNT 39 BIS (nieuw)

39 bis. "mineraal": een combinatie van in 
de aardkorst voorkomende anorganische 
componenten met kenmerkende chemische 
samenstellingen, kristalstructuren en 
fysisch-chemische eigenschappen.

Or. en

Motivering

Heropneming van am. 676 uit de eerste lezing.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 125
ARTIKEL 6, LID 1

1. Behalve wanneer in deze verordening 
anders is bepaald, dient elke fabrikant of 
importeur die een stof, als zodanig of in een 
of meer preparaten, in hoeveelheden van 1 
ton of meer per jaar vervaardigt, een 
registratie bij het Agentschap in.

1. Behalve wanneer in deze verordening 
anders is bepaald, dient elke fabrikant of 
importeur die een stof, als zodanig of in een 
of meer preparaten, in hoeveelheden van 1 
ton of meer per jaar vervaardigt, een 
registratie bij het Agentschap in. In plaats 
van de indiening van verschillende 
registraties voor elke afzonderlijke stof in 
een bepaald preparaat kan de producent of 
importeur van het preparaat een registratie 
voor het preparaat indienen; in dat geval 
zijn de stofgerelateerde vereisten van 
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toepassing op het preparaat.

Or. en

Motivering

Preparaten zijn onontbeerlijk voor de vervaardiging van bepaalde producten. Daar preparaten 
vaak meer dan 10 afzonderlijke stoffen bevatten, moet het in individuele gevallen mogelijk zijn 
om het preparaat als geheel te registreren. Het heeft weinig zin alle onbekende afzonderlijke 
stoffen eerst te testen en te registreren (met uitgebreide dierproeven) om alle informatie 
vervolgens te consolideren in één later uit te voeren evaluatie van het preparaat. De nieuwe 
formulering biedt mogelijkheden voor een aanzienlijke vermindering van dierproeven. Bedrijven 
beschikken vaak al over de informatie over en de gegevens van het preparaat, maar niet van elke 
daarin aanwezige stof.  

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 126
ARTIKEL 6, LID 1

1. Behalve wanneer in deze verordening 
anders is bepaald, dient elke fabrikant of 
importeur die een stof, als zodanig of in een 
of meer preparaten, in hoeveelheden van 1 
ton of meer per jaar vervaardigt, een 
registratie bij het Agentschap in.

1. Behalve wanneer in deze verordening 
anders is bepaald, dient elke fabrikant of 
importeur van een stof in hoeveelheden van 
1 ton of meer per jaar, een registratie bij het 
Agentschap in.

Behalve wanneer in deze verordening anders 
is bepaald, dient elke fabrikant of importeur 
van een stof in een of meer preparaten in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar een 
registratie bij het Agentschap in als deze stof 
niet reeds is geregistreerd krachtens het 
bepaalde in de eerste alinea.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om een compromis met de Raad te vinden en de tekst van de eerste 
lezing opnieuw op te nemen.

De huidige formulering leidt bij fabrikanten en importeurs tot verwarring over hun 
verplichtingen. Het is niet duidelijk of er een verplichting is om registraties in te dienen voor de 
stoffen in hun preparaten, ongeacht of de stoffen op zichzelf reeds zijn geregistreerd en 
omgekeerd. Deze verduidelijking is noodzakelijk in het belang van de rechtszekerheid.  
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Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 127
ARTIKEL 6, LID 3

3. De fabrikant of importeur van een 
polymeer dient voor de monomeren of 
andere stoffen die nog niet zijn 
geregistreerd door een actor hogerop in de 
toeleveringsketen, een registratie bij het 
Agentschap in indien aan beide 
onderstaande voorwaarden is voldaan:

3. De fabrikant of importeur van een 
polymeer dient voor de niet door een 
upstream-gebruiker in de distributieketen 
geregistreerde monomeren of andere niet-
geregistreerde stoffen een kennisgeving bij 
het ECA in, behalve wanneer dergelijke 
monomeren zijn ontstaan bij synthese en 
niet te isoleren zijn, indien aan beide 
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

a) het polymeer bestaat uit minimaal 2 
gewichtsprocent (g/g) van die monomeren of 
andere stoffen in de vorm van 
monomeereenheden en chemisch gebonden 
stoffen;

a) het polymeer bestaat uit minimaal 2 
gewichtsprocent (g/g) van die monomeren of 
andere stoffen;

b) de totale hoeveelheid van die monomeren 
of andere stoffen bedraagt 1 ton of meer per 
jaar.

b) de totale hoeveelheid van die monomeren 
of andere stoffen bedraagt 1 ton of meer per 
jaar.

Een kennisgeving voor een dergelijk 
monomeer/stof bevat in de overeenkomstig 
artikel 110 door het ECA gespecificeerde 
structuur de onderstaande informatie:
i ) de identiteit en de contactgegevens van 
de producent of importeur;
ii) de identiteit van het monomeer of de stof 
zoals vastgelegd in punt 2 van bijlage VI;
iii) de indeling van de stof;
iv) een korte beschrijving van het gebruik 
van het polymeer.
Een registratie krachtens deze titel vindt 
plaats voor het niet-geregistreerde 
monomeer of een andere niet-
geregistreerde stof die wordt geproduceerd 
of geïmporteerd in hoeveelheden van meer 
dan 1000 ton per jaar. Deze registratie 
omvat naast de hierboven vereiste 
informatie de informatie zoals vastgelegd in 
bijlage VII.
Niet-geregistreerde monomeren of andere 
niet-geregistreerde stoffen zijn stoffen die 
niet zijn geregistreerd door de fabrikant die 
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deze stoffen aan de fabrikant van 
polymeren levert.
Indien evenwel de niet-geregistreerde 
monomeren of andere niet-geregistreerde 
stoffen zijn geregistreerd door de 
oorspronkelijke fabrikant of een door hem 
aangewezen vertegenwoordiger, kan de 
fabrikant van polymeren gebruik maken 
van deze registratie, mits de registrant heeft 
aangegeven dat zij gebruikt worden voor de 
vervaardiging van polymeren.

Or. en

Motivering

Heropneming van de amendementen 433 en 584 uit de eerste lezing. Importeurs en fabrikanten 
van polymeren brengen geen monomeren of andere stoffen om polymeren te vervaardigen op de 
EU-markt. Het doel van monomeren is te reageren met andere monomeren om zo polymeren te 
vormen. Het resultaat hiervan is dat de monomeren niet langer bestaan in het eindproduct, het 
polymeer. Polymeren, die tijdelijk zijn uitgezonderd van de REACH-verordening, worden 
beschouwd als in het algemeen veilig, met een beperkt risico voor de gezondheid en het milieu.

Het eisen van een volledige registratie van monomeren die gereageerd hebben of van stoffen die 
in polymeren niet langer bestaan, is derhalve disproportioneel met het oog op de potentiële 
risico's die dergelijke monomeren zouden kunnen vormen voor de gezondheid of het milieu. 
Teneinde proportionaliteit en overeenstemming met de bepalingen inzake stoffen in voorwerpen 
te waarborgen, dient een kennisgeving bij het Agentschap te worden ingediend ten aanzien van 
de monomeren die worden gebruikt om polymeren te vervaardigen.

Bovendien moeten fabrikanten en importeurs, in overeenstemming met de achterliggende 
tonnage/blootstellingsfilosofie van de REACH-verordening, bij overschrijding van de drempel 
van 1000 ton monomeren die worden gebruikt om polymeren te vervaardigen overeenkomstig de 
gestelde voorwaarden, registreren.

Amendement ingediend door Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi

Amendement 128
ARTIKEL 6, LID 3

3. De fabrikant of importeur van een 
polymeer dient voor de monomeren of 
andere stoffen die nog niet zijn geregistreerd 
door een actor hogerop in de 
toeleveringsketen, een registratie bij het 
Agentschap in indien aan beide 

3. De fabrikant of importeur van een 
polymeer dient voor de monomeren of 
andere stoffen die nog niet zijn geregistreerd 
een kennisgeving bij het Agentschap in 
indien aan beide onderstaande voorwaarden 
is voldaan:
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onderstaande voorwaarden is voldaan:

a) het polymeer bestaat uit minimaal 2 
gewichtsprocent (g/g) van die monomeren of 
andere stoffen in de vorm van 
monomeereenheden en chemisch gebonden 
stoffen;

a) het polymeer bestaat uit minimaal 2 
gewichtsprocent (g/g) van die monomeren of 
andere stoffen in de vorm van 
monomeereenheden en chemisch gebonden 
stoffen;

b) de totale hoeveelheid van die monomeren 
of andere stoffen bedraagt 1 ton of meer per 
jaar.

b) de totale hoeveelheid van die monomeren 
of andere stoffen bedraagt 1 ton of meer per 
jaar.

Een kennisgeving voor dergelijke 
monomeren of andere stoffen bevat in de 
overeenkomstig artikel 110 door het ECA 
gespecificeerde structuur de onderstaande 
informatie:
i) de identiteit en de contactgegevens van de 
producent of importeur van het polymeer;
ii) de identiteit van het monomeer of de 
andere stof zoals vastgelegd in punt 2 van 
bijlage VI;
iii) de indeling van de stof;
iv) een korte beschrijving van het gebruik 
van het polymeer.
v) een indicatie of de stof aanwezig is als 
een onzuiverheid in het polymeer met een 
concentratieniveau van 0,1 
gewichtspercent. 
3 bis. Het Agentschap kan besluiten dat 
fabrikanten en importeurs van polymeren 
een registratie moeten indienen voor elk 
monomeer of elke andere stof waarvoor een 
kennisgeving is ingediend overeenkomstig 
dit artikel als wordt voldaan aan de 
volgende voorwaarden:
a) het monomeer of de andere stof is 
aanwezig in de vorm van een onzuiverheid 
als gevolg van de polymeervormende 
reactie;
b) een dergelijke onzuiverheid is aanwezig 
in een concentratie van 0,1 gewichtsprocent 
(g/g);
c) het Agentschap heeft gegronde redenen 
om aan te nemen dat de onzuiverheid uit 
het polymeer is vrijgekomen en dat deze 
vrijkoming een gevaar vormt voor de 
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gezondheid of het milieu.

Or. en

Motivering

(Met het oog op een compromis met de Raad.)

Het doel van monomeren is te reageren met andere monomeren om zo polymeren te vormen. Het 
resultaat hiervan is dat de monomeren niet langer bestaan in het eindproduct, het polymeer.

Het eisen van een volledige registratie van monomeren die gereageerd hebben of van stoffen die 
in polymeren niet langer bestaan, is derhalve disproportioneel met het oog op de potentiële 
risico's die dergelijke monomeren zouden kunnen vormen voor de gezondheid of het milieu. 
Teneinde proportionaliteit en overeenstemming met de bepalingen van artikel 7 te waarborgen, 
dient een kennisgeving bij het Agentschap te worden ingediend ten aanzien van de monomeren 
die worden gebruikt om polymeren te vervaardigen. Het Agentschap kan dan van fabrikanten en 
importeurs eisen dat zij een registratie indienen voor resten van monomeren als deze een 
bedreiging zouden vormen voor de gezondheid of het milieu.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 129
ARTIKEL 6, LID 3

3. De fabrikant of importeur van een 
polymeer dient voor de monomeren of 
andere stoffen die nog niet zijn geregistreerd 
door een actor hogerop in de 
toeleveringsketen, een registratie bij het 
Agentschap in indien aan beide
onderstaande voorwaarden is voldaan:

3. De fabrikant of importeur van een 
polymeer dient voor de monomeren of 
andere stoffen die nog niet zijn geregistreerd 
door een actor hogerop in de 
toeleveringsketen, een registratie bij het 
Agentschap in, behalve wanneer dergelijke 
monomeren zijn ontstaan bij synthese en 
niet te isoleren zijn, indien aan beide 
onderstaande voorwaarden is voldaan:

a) het polymeer bestaat uit minimaal 2 
gewichtsprocent (g/g) van die monomeren of 
andere stoffen in de vorm van 
monomeereenheden en chemisch gebonden 
stoffen;

a) het polymeer bestaat uit minimaal 2 
gewichtsprocent (g/g) van die monomeren of 
andere stoffen in de vorm van 
monomeereenheden en chemisch gebonden 
stoffen;

b) de totale hoeveelheid van die monomeren 
of andere stoffen bedraagt 1 ton of meer per 
jaar.

b) de totale hoeveelheid van die monomeren 
of andere stoffen bedraagt 1 ton of meer per 
jaar.

Een kennisgeving voor een dergelijk 
monomeer of een dergelijke andere stof 
bevat in de overeenkomstig artikel 110 door 
het ECA gespecificeerde structuur de 
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onderstaande informatie:
i) de identiteit en de contactgegevens van de 
producent of importeur;
ii) de identiteit van het monomeer of de 
andere stof zoals vastgelegd in punt 2 van 
bijlage VI;
iii) de indeling van de stof;
iv) een korte beschrijving van het gebruik 
van het polymeer.
Een registratie krachtens deze titel vindt 
plaats voor het niet-geregistreerde 
monomeer of de andere niet-geregistreerde 
stof die wordt geproduceerd of 
geïmporteerd in hoeveelheden van meer
dan 1000 ton per jaar. Deze registratie 
omvat naast de hierboven bedoelde 
informatie de informatie zoals bedoeld in 
bijlage VII.

Or. en

Motivering

Dit amendement komt overeen met de in eerste lezing aangenomen amendementen 584 en 433.

Polymeren, die tijdelijk zijn uitgezonderd van de REACH-verordening, worden beschouwd als in 
het algemeen veilig, met een beperkt risico voor de gezondheid en het milieu.

Het eisen van een volledige registratie van monomeren die gereageerd hebben of van stoffen die 
in polymeren niet langer bestaan, is derhalve disproportioneel met het oog op de potentiële 
risico's die dergelijke monomeren zouden kunnen vormen voor de gezondheid of het milieu. 
Teneinde proportionaliteit en overeenstemming met de bepalingen inzake stoffen in voorwerpen 
te waarborgen, dient een kennisgeving bij het Agentschap te worden ingediend ten aanzien van 
de monomeren die worden gebruikt om polymeren te vervaardigen.

Bovendien moeten fabrikanten en importeurs, in overeenstemming met de achterliggende 
tonnage/blootstellingsfilosofie van de REACH-verordening, bij overschrijding van de drempel 
van 1000 ton monomeren die worden gebruikt om polymeren te vervaardigen overeenkomstig de 
gestelde voorwaarden, registreren.

Voorts worden sommige monomeren tijdens het productieproces gevormd waarna zij 
onmiddellijk doorgaan met reageren. Registratie is derhalve, behalve tegen onverdedigbaar 
hoge kosten, schier onmogelijk.

Amendement ingediend door Lena Ek, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
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Jørgensen en Åsa Westlund

Amendement 130
ARTIKEL 7

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

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

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

b) de stof is bedoeld om bij normale of 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden vrij te komen.

b) de stof is bedoeld om bij normale of 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden vrij te komen.

Bij de indiening van een registratie wordt de 
overeenkomstig titel IX vereiste vergoeding 
betaald.

Bij de indiening van een registratie wordt de 
overeenkomstig titel IX vereiste vergoeding 
betaald.

2. De producent of importeur van 
voorwerpen dient overeenkomstig lid 4 van 
dit artikel aan het Agentschap informatie te 
doen toekomen indien een stof voldoet aan 
de criteria van artikel 56 en wordt 
geïdentificeerd overeenkomstig artikel 58, 
lid 1, en indien aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan:

2. De producent of importeur van 
voorwerpen dient overeenkomstig lid 4 van 
dit artikel aan het Agentschap informatie te 
doen toekomen indien een stof voldoet aan 
de criteria van artikel 56 en wordt 
geïdentificeerd overeenkomstig artikel 58, 
lid 1, wanneer:

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

Schrappen

b) de stof is in een concentratie van meer 
dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) in die 
voorwerpen aanwezig.

b) de stof is in een concentratie van meer 
dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) aanwezig is in 
een homogeen deel van een voorwerp;.

b bis) er kunnen stofspecifieke 
concentratielimieten onder de 0,1 
gewichtsprocent worden vastgesteld volgens 
de in artikel 130, lid 3, bedoelde procedure;
b ter) de fabrikant of importeur kan 
enigerlei vorm van blootstelling aan de stof 
voor het publiek of het milieu tijdens de 
volledige levenscyclus van het voorwerp 
niet uitsluiten;

3. Lid 2 is niet van toepassing wanneer de 
producent of importeur blootstelling van de 
mens of het milieu bij normale of 

Schrappen
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redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden, inclusief 
verwijdering, kan uitsluiten. In dat geval 
verstrekt de producent of importeur de 
afnemer van het voorwerp passende 
instructies overeenkomstig artikel 32, lid 4.
4. De volgende informatie wordt 
meegedeeld:

4. De volgende informatie wordt 
meegedeeld:

a) de identiteit en de contactgegevens van de 
producent of importeur overeenkomstig punt 
1 van bijlage VI, met uitzondering van hun 
eigen gebruikslocaties;

a) de identiteit en de contactgegevens van de 
producent of importeur overeenkomstig punt 
1 van bijlage VI, met uitzondering van hun 
eigen gebruikslocaties;

b) de in artikel 20, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;

b) de in artikel 20, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;

c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig de punten 2.1 tot en met 
2.3.4. van bijlage VI ;

c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig de punten 2.1 tot en met 
2.3.4. van bijlage VI ;

d) de indeling en etikettering van de stoffen 
overeenkomstig de punten 4.1 en 4.2 van  
bijlage VI;

d) de indeling en etikettering van de stoffen 
overeenkomstig de punten 4.1 en 4.2 van  
bijlage VI;

e) een beknopte beschrijving van de 
vorm(en) van gebruik van de stof in het 
voorwerp overeenkomstig punt 3.5 van 
bijlage VI, alsook van de vormen van 
gebruik van het voorwerp of de voorwerpen;

e) een beknopte beschrijving van de 
vorm(en) van gebruik van de stof in het 
voorwerp overeenkomstig punt 3.5 van 
bijlage VI, alsook van de vormen van 
gebruik van het voorwerp of de voorwerpen;

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

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

5. Het Agentschap kan besluiten dat de 
producent of importeur van voorwerpen 
wordt verplicht voor elke in die voorwerpen 
opgenomen stof een registratie 
overeenkomstig deze titel in te dienen indien 
aan alle onderstaande voorwaarden is 
voldaan:

5. Het Agentschap kan besluiten dat de 
producent of importeur van voorwerpen 
wordt verplicht voor elke in die voorwerpen 
opgenomen stof een registratie 
overeenkomstig deze titel in te dienen indien 
aan alle onderstaande voorwaarden is 
voldaan:

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

Schrappen

b) het Agentschap heeft redenen om te 
vermoeden dat:

b) het Agentschap heeft redenen om te 
vermoeden dat:

i) de stof vrijkomt uit de voorwerpen; en i) de stof vrijkomt uit de voorwerpen; en
ii) het vrijkomen van de stof uit de 
voorwerpen een gevaar vormt voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu;

ii) het vrijkomen van de stof uit de 
voorwerpen een gevaar vormt voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu;
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c) de stof valt niet onder lid 1. c) de stof valt niet onder lid 1.

Bij de indiening van een registratie wordt de 
overeenkomstig titel IX vereiste vergoeding 
betaald.

Bij de indiening van een registratie wordt de 
overeenkomstig titel IX vereiste vergoeding 
betaald.

6. De leden 1 tot en met 5 zijn niet van 
toepassing op stoffen die reeds voor dat 
gebruik zijn geregistreerd.

6. De leden 1 tot en met 5 zijn niet van 
toepassing op stoffen die reeds voor dat 
gebruik zijn geregistreerd.

7. De leden 2, 3 en 4 zijn zes maanden na de 
identificatie van een stof overeenkomstig 
artikel 58, lid 1, van toepassing, vanaf …*.

7. De leden 2, 3 en 4 zijn zes maanden na de 
identificatie van een stof overeenkomstig 
artikel 58, lid 1, van toepassing, vanaf …*.

8. Maatregelen ter uitvoering van de leden 1 
tot en met 7, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 132, lid 3, bedoelde procedure.

8. Maatregelen ter uitvoering van de leden 1 
tot en met 7, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 132, lid 3, bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Dit amendement is een compromis tussen het EP en de Raad en is in overeenstemming met het 
compromispakket over stoffen dat werd goedgekeurd door een meerderheid van de fracties (am. 
37 uit de eerste lezing). Het vergemakkelijkt het werk van fabrikanten en importeurs. 

Dit amendement draagt bij tot bescherming van het concurrentievermogen van EU-fabrikanten 
doordat gelijke voorwaarden worden gecreëerd binnen het kader van de WTO-afspraken. Het 
zorgt bovendien voor een hoog niveau van consumentenbescherming. (Ek)

Als de definitie van "voorwerp" niet wordt verduidelijkt, zal er vrijwel geen informatie 
beschikbaar worden gesteld over voorwerpen. Om een voorbeeld te geven: het is van groot 
belang ervoor te zorgen dat niet alleen de gehele auto wordt gezien als een voorwerp, maar ook 
het stuurwiel. Amendement 357 uit de eerste lezing. (Wijkman et al.)

Dit amendement is een compromis tussen het EP en de Raad en is in overeenstemming met het 
compromispakket over stoffen dat werd goedgekeurd door een meerderheid van de fracties (am. 
37 uit de eerste lezing). Het vergemakkelijkt het werk van fabrikanten en importeurs.

Dit amendement draagt bij tot bescherming van het concurrentievermogen van EU-fabrikanten 
doordat gelijke voorwaarden worden gecreëerd binnen het kader van de WTO-afspraken. Het 
zorgt bovendien voor een hoog niveau van consumentenbescherming. (Hegyi et al.)

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer en Jonas Sjöstedt

Amendement 131
ARTIKEL 7

1. De producent of importeur van 
voorwerpen dient voor elke in die 
voorwerpen opgenomen stof een registratie 

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

bij het Agentschap in indien aan alle 
onderstaande voorwaarden is voldaan:

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

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

b) de stof is bedoeld om bij normale of 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden vrij te komen.

b) de stof is bedoeld om bij normale of 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden vrij te komen.

Bij de indiening van een registratie wordt de 
overeenkomstig titel IX vereiste vergoeding 
betaald.

Bij de indiening van een registratie wordt de 
overeenkomstig titel IX vereiste vergoeding 
betaald.

2. De producent of importeur van 
voorwerpen dient overeenkomstig lid 4 van 
dit artikel aan het Agentschap informatie te 
doen toekomen indien een stof voldoet aan 
de criteria van artikel 56 en wordt 
geïdentificeerd overeenkomstig artikel 58, 
lid 1, en indien aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan:

2. De producent of importeur van 
voorwerpen dient overeenkomstig lid 4 van 
dit artikel aan het Agentschap informatie te 
doen toekomen indien een stof voldoet aan 
de criteria van artikel 56 en wordt 
geïdentificeerd overeenkomstig artikel 58, 
lid 1, wanneer:

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

Schrappen

b) de stof is in een concentratie van meer 
dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) in die 
voorwerpen aanwezig.

b) de stof is in een concentratie van meer 
dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) in die 
voorwerpen aanwezig is in een homogeen 
materiaal.
b bis) de fabrikant of importeur kan 
enigerlei vorm van blootstelling aan de stof 
voor het publiek of het milieu tijdens de 
volledige levenscyclus van het voorwerp 
niet uitsluiten.

3. Lid 2 is niet van toepassing wanneer de 
producent of importeur blootstelling van de 
mens of het milieu bij normale of 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden, inclusief 
verwijdering, kan uitsluiten. In dat geval 
verstrekt de producent of importeur de 
afnemer van het voorwerp passende 
instructies overeenkomstig artikel 32, lid 4.

Schrappen

4. De volgende informatie wordt 
meegedeeld:

4. De volgende informatie wordt 
meegedeeld:

a) de identiteit en de contactgegevens van de 
producent of importeur overeenkomstig punt 
1 van bijlage VI, met uitzondering van hun 

a) de identiteit en de contactgegevens van de 
producent of importeur overeenkomstig punt 
1 van bijlage VI, met uitzondering van hun 
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eigen gebruikslocaties; eigen gebruikslocaties;

b) de in artikel 20, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;

b) de in artikel 20, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;

c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig de punten 2.1 tot en met 
2.3.4. van bijlage VI ;

c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig de punten 2.1 tot en met 
2.3.4. van bijlage VI ;

d) de indeling en etikettering van de stoffen 
overeenkomstig de punten 4.1 en 4.2 van  
bijlage VI;

d) de indeling en etikettering van de stoffen 
overeenkomstig de punten 4.1 en 4.2 van  
bijlage VI;

e) een beknopte beschrijving van de 
vorm(en) van gebruik van de stof in het 
voorwerp overeenkomstig punt 3.5 van 
bijlage VI, alsook van de vormen van 
gebruik van het voorwerp of de voorwerpen;

e) een beknopte beschrijving van de 
vorm(en) van gebruik van de stof in het 
voorwerp overeenkomstig punt 3.5 van
bijlage VI, alsook van de vormen van 
gebruik van het voorwerp of de voorwerpen;

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

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

5. Het Agentschap kan besluiten dat de 
producent of importeur van voorwerpen 
wordt verplicht voor elke in die voorwerpen 
opgenomen stof een registratie 
overeenkomstig deze titel in te dienen indien 
aan alle onderstaande voorwaarden is 
voldaan:

5. Het Agentschap kan besluiten dat de 
producent of importeur van voorwerpen 
wordt verplicht voor elke in die voorwerpen 
opgenomen stof een registratie 
overeenkomstig deze titel in te dienen indien 
aan alle onderstaande voorwaarden is 
voldaan:

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

Schrappen

b) het Agentschap heeft redenen om te 
vermoeden dat:

b) het Agentschap heeft redenen om te 
vermoeden dat:

i) de stof vrijkomt uit de voorwerpen; en i) de stof vrijkomt uit de voorwerpen; en

ii) het vrijkomen van de stof uit de 
voorwerpen een gevaar vormt voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu;

ii) het vrijkomen van de stof uit de 
voorwerpen een gevaar vormt voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu;

c) de stof valt niet onder lid 1. c) de stof valt niet onder lid 1.

Bij de indiening van een registratie wordt de 
overeenkomstig titel IX vereiste vergoeding 
betaald.

Bij de indiening van een registratie wordt de 
overeenkomstig titel IX vereiste vergoeding 
betaald.

6. De leden 1 tot en met 5 zijn niet van 
toepassing op stoffen die reeds voor dat 
gebruik zijn geregistreerd.

6. De leden 1 tot en met 5 zijn niet van 
toepassing op stoffen die reeds voor dat 
gebruik zijn geregistreerd .

7. De leden 2, 3 en 4 zijn zes maanden na de 
identificatie van een stof overeenkomstig 
artikel 58, lid 1, van toepassing, vanaf …*.

7. De leden 2, 3 en 4 zijn zes maanden na de 
identificatie van een stof overeenkomstig 
artikel 58, lid 1, van toepassing, vanaf …*.

8. Maatregelen ter uitvoering van de leden 1 8. Maatregelen ter uitvoering van de leden 1 
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tot en met 7, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 132, lid 3, bedoelde procedure.

tot en met 7, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 132, lid 3, bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen moet worden medegedeeld zodra deze 
de grens van 0,1 gewichtsprocent overschrijden, ongeacht de totale hoeveelheid, of wanneer 
blootstelling niet kan worden uitgesloten, zulks om berekeningen te vereenvoudigen en een hoog 
beschermingsniveau te bieden.

De toevoeging "in een homogeen materiaal" is noodzakelijk als tegenwicht tegen RIP 3.8. 
Anders zou het gehele artikel vrijwel zinloos zijn en ongelijke voorwaarden creëren tussen EU-
fabrikanten en importeurs. De drempel dient te gelden voor homogene materialen in een 
voorwerp en niet voor het gehele voorwerp, in overeenstemming met andere 
Gemeenschapswetgeving (stoffen in elektrische en elektronische apparaten, autowrakken, enz.).

De uitzondering op de kennisgevingseis voor stoffen in voorwerpen in de tekst van de Raad 
verwijst alleen naar blootstelling tijdens gebruik en verwijdering, terwijl de door het Parlement 
aangenomen uitzondering (zie art. 7, lid 1, b bis, betrekking heeft op de gehele levenscyclus. 
Blootstelling bij vervaardiging dient hier ook onder te vallen.

Het Agentschap moet registratie verplicht kunnen stellen zodra het gegronde redenen voor 
verdenkingen ten aanzien van eventuele risico's, ongeacht de totale hoeveelheid, teneinde 
omslachtige berekeningen te vermijden en een hoog niveau van bescherming te bieden.

Als de woorden "een actor hogerop in de toeleveringsketen" niet worden toegevoegd, zouden 
importeurs het Agentschap niet langer in kennis behoeven te stellen van de aanwezigheid van 
zeer zorgwekkende stoffen in hun voorwerpen wanneer een dergelijk gebruik al door een andere 
actor is geregistreerd. Het Agentschap zou dientengevolge niet beschikken over informatie over 
de aanwezigheid van dergelijke stoffen in geïmporteerde voorwerpen, zelfs niet wanneer deze in 
grote hoeveelheden aanwezig zouden zijn. Deze informatie kan echter van essentieel belang zijn 
om redenen van vergunningverlening of beperkende maatregelen met het oog op bescherming 
van de volksgezondheid en het milieu.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 132
ARTIKEL 7, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. )  Lid 1 bis is niet van toepassing op 
stoffen die als bestanddelen worden 
toegevoegd aan tabaksproducten in de zin 
van artikel 2, lid 1, en artikel 2, lid 5, van 
Richtlijn 2001/37/EG betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
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bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de productie, de presentatie 
en de verkoop van tabaksproducten.

Or. en

Motivering

Komt overeen met het in eerste lezing aangenomen amendement 218 en het gemeenschappelijk 
standpunt van de Raad.

Noch het blootstellingsscenario noch de schadelijke effecten van toevoegingen aan 
tabaksproducten rechtvaardigen uitzondering van de verplichting deze stoffen te registreren. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 133
ARTIKEL 7, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Lid 1 bis is niet van toepassing op 
stoffen die als bestanddelen worden 
toegevoegd aan sigaretten in de zin van 
artikel 4 van Richtlijn 95/59/EG van de 
Raad van 27 november 1995 betreffende de 
belasting, andere dan omzetbelasting, op 
het verbruik van tabaksfabrikaten.

Or. en

Motivering

Compromisamendement tussen am. 88 uit de eerste lezing en het gemeenschappelijk standpunt 
van de Raad.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 134
ARTIKEL 7, LID 7

7. De leden 2, 3 en 4 zijn zes maanden na de 
identificatie van een stof overeenkomstig 
artikel 58, lid 1, van toepassing, vanaf …*.

7. De leden 1 en 5 zijn 3 maanden na de in 
artikel 23, lid 3, vermelde termijn van 
toepassing.
De leden 2, 3 en 4 zijn zes maanden na de 
identificatie van een stof overeenkomstig 
artikel 58, lid 1, van toepassing, op 
voorwaarde dat er 3 maanden zijn 
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verstreken na de in artikel 23, lid 3, 
vermelde termijn.

Or. en

Motivering

Heropneming van de nalevingstermijnen uit het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. 
Houdt verband met het amendement op artikel 23 van dezelfde auteur.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 135
ARTIKEL 7, LID 7

7. De leden 2, 3 en 4 zijn zes maanden na de 
identificatie van een stof overeenkomstig 
artikel 58, lid 1, van toepassing, vanaf …*.

7. De leden 1 en 5 zijn 3 maanden na de in 
artikel 23, lid 3, vermelde termijn van 
toepassing.
De leden 2, 3 en 4 zijn zes maanden na de 
identificatie van een stof overeenkomstig 
artikel 58, lid 1, van toepassing, op 
voorwaarde dat er 6 maanden zijn 
verstreken na de in artikel 23, lid 3, 
vermelde termijn.

Or. en

Motivering

Om de praktische invoering van de bepalingen inzake stoffen in voorwerpen te versoepelen en 
om mogelijke verstoringen in de leveringsketen te beperken, moet de aansprakelijkheid van de 
fabrikant niet naar beneden worden verschoven, d.w.z. niet worden afgewenteld op de 
downstream-gebruikers. Downstream-gebruikers kunnen echter ook fabrikanten van voorwerpen 
zijn; het merendeel ervan bestaat uit KMO's. In het belang van de werkbaarheid van artikel 7, 
dienen fabrikanten van voorwerpen de mogelijkheid te hebben, zoals voorzien in artikel 7, lid 6, 
om hun registraties/kennisgevingen te baseren op eerdere registraties, zodat een overheveling 
van de verplichting van de fabrikant van de stof op de downstream-gebruiker wordt vermeden.     

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 136
ARTIKEL 7, LID 7
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7. De leden 2, 3 en 4 zijn zes maanden na de 
identificatie van een stof overeenkomstig 
artikel 58, lid 1, van toepassing, vanaf …*.

7. De leden 2, 3 en 4 zijn achttien maanden 
na de identificatie van een stof 
overeenkomstig artikel 58, lid 1, van 
toepassing, vanaf …*.

Or. en

Motivering

Detailhandelaren en postorderbedrijven bestellen hun goederen tot 18 maanden voorafgaand 
aan de invoer ervan. Al op het moment dat een order wordt geplaatst, moet de importeur van een 
voorwerp de leverancier een positieve lijst kunnen verstrekken van stoffen die tijdens de 
vervaardiging zorgvuldig behandeld of geheel vermeden moeten worden. Deze lijst van 
kandidaten dient - samen met Bijlage XIV bij de REACH-verordening - als positieve lijst. Als de 
in artikel 7, lid 7, gestelde termijn te kort is en de daadwerkelijke inkoopcycli onvoldoende
weerspiegelt, wordt de importeur niet alleen geconfronteerd met rechtsonzekerheid , maar zal hij 
ook niet in staat zijn de productieprocedures dienovereenkomstig te beïnvloeden. De termijn 
dient derhalve te worden verlengd.   

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies

Amendement 137
ARTIKEL 7, LID 7 BIS (nieuw)

(7 bis) Het Agentschap stelt richtsnoeren op 
ten behoeve van producenten en importeurs 
van artikelen en ter ondersteuning van de 
bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines for 
producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no 
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European companies 
who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 138
ARTIKEL 8 BIS (nieuw)

Artikel 8 bis
Overdracht en deling van registraties, 
"groepsregistraties"
1. De door registratie verkregen aanspraak 
is overdraagbaar en deelbaar. De verkrijger 
neemt de rechten en plichten van de 
oorspronkelijke registrant over. Wanneer 
een registratie wordt gedeeld, wijst het 
Agentschap de nieuwe eigenaar een nieuw 
registratienummer toe.
2. Wanneer de fabrikant de 
dochtermaatschappij van een andere 
rechtspersoon is (de zogeheten 
moedermaatschappij), kan de 
moedermaatschappij namens de 
dochtermaatschappij een registratie laten 
uitvoeren en handhaven. Omgekeerd kan 
de dochtermaatschappij voor de 
moedermaatschappij of voor andere 
dochtermaatschappijen een registratie laten 
uitvoeren en handhaven. In dergelijke 
gevallen is slechts één registratie vereist. 
De rechtspersoon die wordt aangewezen 
voor de registratie namens de groep, is 
verantwoordelijk voor de naleving van de 
verplichtingen die uit deze verordening 
voortvloeien.
3. Lid 2 is ook van toepassing wanneer de 
moedermaatschappij of de 
dochtermaatschappij niet in de Europese 
Unie gevestigd is. De rechtspersoon die 
wordt aangewezen voor de registratie 
namens de groep moet echter in de 
Europese Unie gevestigd zijn.

Or. en

Motivering

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him to 
transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
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registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the new 
owner.

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to downstream 
users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The delivery of 
products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part of either the 
parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an appropriate way 
of reducing costs and bureaucracy.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 139
ARTIKEL 9, LID 2

2. Voor de toepassing van lid 1 stelt de 
fabrikant of importeur of producent van 
voorwerpen het Agentschap op de hoogte 
van de volgende informatie:

2. Voor de toepassing van lid 1 stelt de 
fabrikant of importeur of producent van 
voorwerpen het Agentschap op de hoogte 
van de volgende informatie omtrent stoffen 
die in de handel worden gebracht:

a) de identiteit van de fabrikant of 
importeur of producent van voorwerpen 
overeenkomstig punt 1 van bijlage VI;

a) de identiteit van de fabrikant of 
importeur of producent van voorwerpen 
overeenkomstig punt 1 van bijlage VI;

b) de identiteit van de stof 
overeenkomstig punt 2 van bijlage VI;

b) de identiteit van de stof 
overeenkomstig punt 2 van bijlage VI;

c) de eventuele indeling van de stof 
overeenkomstig punt 4 van bijlage VI;

c) de eventuele indeling van de stof 
overeenkomstig punt 4 van bijlage VI;

d) de geschatte hoeveelheid 
overeenkomstig punt 3.1 van bijlage VI;

d) de geschatte hoeveelheid 
overeenkomstig punt 3.1 van bijlage VI;

e) de in lid 1 bedoelde lijst van 
vermelde afnemers, met inbegrip van hun 
namen en adressen.

e) voorzover relevant, de lijst van 
afnemers aan wie de stof wordt geleverd. .

Bij het op de hoogte stellen wordt de 
overeenkomstig titel IX vereiste vergoeding 
betaald.

Bij het op de hoogte stellen wordt de 
overeenkomstig titel IX vereiste vergoeding 
betaald.

De in lid 1 vermelde termijn gaat in op het 
moment waarop het Agentschap op de 
hoogte wordt gesteld.

De in lid 1 vermelde termijn gaat in op het 
moment waarop het Agentschap op de 
hoogte wordt gesteld.

Or. en

Motivering

De aanmeldplicht voor stoffen die worden vervaardigd of ingevoerd ten behoeve van O&O, dient 
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alleen te gelden wanneer die stoffen in de handel worden gebracht. Dit zou het geval zijn bij de 
huidige EU-wetgeving inzake chemicaliën. Anders zouden ook O&O-activiteiten binnen een 
onderneming moeten worden aangemeld, hetgeen tot onnodige bureaucratie zou leiden en een 
onnodige belasting zou zijn voor de O&O-activiteiten.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 140
ARTIKEL 9, LID 7

7. Wanneer daartoe een verzoek wordt 
ingediend, kan het Agentschap besluiten de 
vrijstellingsperiode van vijf jaar met 
maximaal vijf jaar, of in het geval van 
stoffen die uitsluitend worden gebruikt bij 
de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
menselijk of diergeneeskundig gebruik met 
maximaal tien jaar, te verlengen indien de 
fabrikant of importeur of producent van 
voorwerpen kan aantonen dat die verlenging 
door het programma voor onderzoek en 
ontwikkeling wordt gerechtvaardigd.

7. Wanneer daartoe door de fabrikant 
of importeur een verzoek wordt ingediend, 
kan het Agentschap de vrijstellingsperiode 
van vijf jaar met maximaal tien jaar 
verlengen indien de fabrikant of importeur 
of producent van voorwerpen kan aantonen 
dat die verlenging door het programma voor 
onderzoek en ontwikkeling wordt 
gerechtvaardigd.

Or. en

Motivering

De aanmeldplicht voor stoffen die worden vervaardigd of ingevoerd ten behoeve van O&O, dient 
alleen te gelden wanneer die stoffen in de handel worden gebracht. Dit zou het geval zijn bij de 
huidige EU-wetgeving inzake chemicaliën. Anders zouden ook O&O-activiteiten binnen een 
onderneming moeten worden aangemeld, hetgeen tot onnodige bureaucratie zou leiden en een 
onnodige belasting zou zijn voor de O&O-activiteiten.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 141
ARTIKEL 9, LID 9

9. Het Agentschap en de bevoegde 
instanties van de desbetreffende lidstaten 
zorgen ervoor dat de overeenkomstig de 
leden 1 tot en met 8 ingediende informatie 
steeds vertrouwelijk blijft.

9. Het Agentschap en de bevoegde 
instanties van de desbetreffende lidstaten 
zorgen ervoor dat de overeenkomstig lid 1 
ingediende informatie steeds vertrouwelijk 
blijft. Het Agentschap geeft deze informatie 
aan geen enkele andere bevoegde instantie 
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vrij.

Or. en

Motivering

De aanmeldplicht voor stoffen die worden vervaardigd of ingevoerd ten behoeve van O&O, dient 
alleen te gelden wanneer die stoffen in de handel worden gebracht. Dit zou het geval zijn bij de 
huidige EU-wetgeving inzake chemicaliën. Anders zouden ook O&O-activiteiten binnen een 
onderneming moeten worden aangemeld, hetgeen tot onnodige bureaucratie zou leiden en een 
onnodige belasting zou zijn voor de O&O-activiteiten.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 142
ARTIKEL 10, LETTER (A), PUNT (VIII BIS) (nieuw)

(viii bis) een verklaring waaruit blijkt of 
informatie al dan niet is gewonnen door 
middel van proeven op gewervelde dieren, 
en waarin ook wordt vermeld welke 
proeven op gewervelde dieren zijn 
uitgevoerd en hoeveel dieren hiervoor zijn 
gebruikt;

Or. en

(Amendement EP 96 - eerste lezing)

Motivering

Er moet informatie worden verschaft over de uitgevoerde dierproeven en het aantal daarbij 
gebruikte dieren.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 143
ARTIKEL 10, LETTER (A), PUNT (XI)

xi) een verzoek betreffende bepaalde in 
artikel 118, lid 2, bedoelde informatie die 
volgens de fabrikant of importeur niet op het 
internet openbaar mag worden gemaakt 
overeenkomstig artikel 76, lid 2, onder d), 

xi) een verzoek betreffende bepaalde in 
artikel 118, lid 2, bedoelde informatie die 
volgens de fabrikant of importeur niet op het 
internet openbaar mag worden gemaakt 
overeenkomstig artikel 76, lid 2, onder d), 
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met inbegrip van een verantwoording 
waarom openbaarmaking schadelijk zou 
kunnen zijn voor zijn belangen of die van 
enige andere betrokken partij.

met inbegrip van een verantwoording 
waarom openbaarmaking schadelijk zou zijn 
voor zijn belangen of die van enige andere 
betrokken partij.

Or. en

(Nieuw amendement - Artikel 62, lid 2, letter (c))

Motivering

Een verzoek tot geheimhouding mag alleen worden ingewilligd wanneer vrijgave daadwerkelijk 
en niet alleen maar mogelijkerwijze schadelijk is voor commerciële belangen, om misbruik van 
deze clausule te voorkomen. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 144
ARTIKEL 10, LETTER (A BIS) (nieuw)

a bis) De krachtens het eerste lid vereiste 
informatie die uit hoofde van andere EU-, 
OESO-, of gelijkwaardige wetgeving en/of 
chemicaliënprogramma's is gegenereerd en 
gecontroleerd, mag worden aangeleverd en 
wordt geacht aan de eisen van dit artikel te 
voldoen.

Or. en

Motivering

Corresponds to Amendment 575/600 adopted in First Reading. 

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without the 
need for modification and/or unnecessary redrafting or re-testing. Examples of such 
programmes are:  the OECD programme for the production of internationally agreed Screening 
Information Data Sets (SIDS), the International Chemical Council Association High Production 
Volume (ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and Environmental Risk Assessment 
Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry and household cleaning, the 
monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology Centre (ECETOC) on individual 
chemicals, or the EPA HPV Challenge.
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Amendement ingediend door Lena Ek, Ria Oomen-Ruijten

Amendement 145
ARTIKEL 10, LETTER (B BIS) (nieuw)

(b bis) Er wordt bij voorrang gebruik 
gemaakt van in vitro-methoden en 
(kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties 
[(Q)SAR]. Daartoe stelt de Commissie een 
lijst van  proeven, databanken en 
goedgekeurde modellen ter beschikking van 
de ondernemingen.

Or. en

Motivering

Met in vitro-methoden worden onnodige dierproeven beperkt. Identiek met amendement 106 uit 
eerste lezing. (Ek)
Komt overeen met amendement 106 uit eerste lezing.
Met in vitro-methoden worden onnodige dierproeven beperkt. (Oomen-Ruijten)

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 146
ARTIKEL 11, LID 3, INLEIDENDE FORMULE

3. Een fabrikant of importeur kan de in 
artikel 10, onder a), punten iv), vi), vii) of 
ix), bedoelde informatie afzonderlijk 
indienen indien:

3. Een fabrikant of importeur kan -
onverminderd het bepaalde in Titel III - de 
in artikel 10, onder a), punten iv), vi), vii) of 
ix), bedoelde informatie afzonderlijk 
indienen indien:

Or. en

Motivering

Om het overdoen van dierproeven te beperken, moet van ondernemingen die niet wensen mee te 
doen met gezamenlijke indiening van gegevens toch worden verlangd dat zij hun uit dierproeven 
verkregen gegevens met anderen delen. De voorschriften inzake gegevensuitwisseling in Titel III 
moeten toepassing vinden, ongeacht of de data gezamenlijk dan wel afzonderlijk worden 
ingediend.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 147
ARTIKEL 11, LID 3, INLEIDENDE FORMULE

3. Een fabrikant of importeur kan de in 
artikel 10, onder a), punten iv), vi), vii) of 
ix), bedoelde informatie afzonderlijk 
indienen indien:

3. Een fabrikant of importeur kan, 
behalve in zaken waarin gegevens van 
dierproeven zijn vereist, de in artikel 10, 
onder a), punten iv), vi), vii) of ix), bedoelde 
informatie afzonderlijk indienen indien: 

Or. en

(Amendement 379 relevant gedeelte - eerste lezing)

Motivering

Er moet uitdrukkelijk worden gestipuleerd dat van uitwisseling van de resultaten van 
dierproeven niet kan worden afgezien.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 148
ARTIKEL 12, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Er wordt bij voorrang gebruik 
gemaakt van in vitro-methoden en 
(kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties 
[(Q)SAR]. Daartoe stelt de Commissie een 
lijst van proeven, databanken en 
goedgekeurde modellen ter beschikking van 
de ondernemingen.

Or. en

Motivering

Bedoeld ter vemindering van onnodige dierproeven door te bewerkstelligen dat ondernemingen, 
met name KMO's, worden geattendeerd op reeds beschikbare informatie. Een aangenomen 
amnedement uit eerste lezing (106 en een gedeelte van 549). 

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 149
ARTIKEL 12, LID 2 BIS (nieuw)
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2 bis. Er wordt bij voorrang gebruik 
gemaakt van in vitro-methoden en 
(kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties 
[(Q)SAR]. Daartoe stelt de Commissie een 
lijst van proeven, databanken en 
goedgekeurde modellen ter beschikking van 
de ondernemingen.

Or. en

(Amendement 106 - eerste lezing)

Motivering

Wegens de ethische en wetenschappelijke bezwaren tegen dierproeven, moet er prioriteit worden 
gegeven aan alternatieve wegen. Het Agentschap moet de ondernemingen alle beschikbare 
informatie verschaffen. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 150
ARTIKEL 12, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Voor geleidelijk geïntegreerde stoffen 
wordt de hoeveelheid per jaar bepaald op 
basis van de gemiddelde hoeveelheid die in 
de 3 jaar voorafgaande aan de indiening 
van het registratiedossier is vervaardigd of 
ingevoerd.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 611 van de eerste lezing. 

Bij uitzonderlijke productieschommelingen zouden de informatievereisten aanzienlijk worden 
verzwaard telkens wanneer een drempelwaarde wordt overschreden. Daarom moet aan KMO's 
een zekere mate van flexibiliteit worden toegekend, vooral in de aanloopperiode. Met een 
gemiddelde over 3 jaar zouden er alleen zwaardere registratievereisten gelden als een registrant 
stelselmatig een bepaalde drempelwaarde heeft overschreden.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 151
ARTIKEL 13, LID 1



AM\629993NL.doc 73/116 PE 378.589v01-00

NL

1. Informatie over de intrinsieke 
eigenschappen van stoffen kan met andere 
middelen dan proeven worden verkregen, in 
het bijzonder door de toepassing van 
modellen voor kwalitatieve of kwantitatieve 
structuur-activiteitsrelaties of op grond van 
informatie over qua structuur verwante 
stoffen, mits aan de voorwaarden van bijlage 
IX wordt voldaan.

1. Informatie over de intrinsieke 
eigenschappen van stoffen, met name inzake 
de toxiciteit voor mensen, wordt indien 
mogelijk met andere middelen dan proeven 
op gewervelde dieren verkregen, in het 
bijzonder door de toepassing van modellen 
voor kwalitatieve of kwantitatieve structuur-
activiteitsrelaties of op grond van informatie 
over qua structuur verwante stoffen, mits 
aan de voorwaarden van bijlage IX wordt 
voldaan.

Or. en

Motivering

Naast de ethische vragen rond proeven op gewervelde dieren zijn er talloze wetenschappelijke 
problemen rond de geldigheid van zulke dierproeven voor de mens. Informatie over de 
eigenschappen van stoffen dient daarom niet alleen worden verkregen met alternatieve middelen 
zoals QSAR's, maar ook met nieuwe en veelbelovende methoden voor het testen van chemicaliën, 
waarbij het effect daarvan wordt gemeten aan de hand van de reacties van markergenen.

(Amendement 549 van de eerste lezing)

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 152
ARTIKEL 13, LID 1

1. Informatie over de intrinsieke 
eigenschappen van stoffen kan met andere 
middelen dan proeven worden verkregen, in 
het bijzonder door de toepassing van 
modellen voor kwalitatieve of kwantitatieve 
structuur-activiteitsrelaties of op grond van 
informatie over qua structuur verwante 
stoffen, mits aan de voorwaarden van bijlage 
IX wordt voldaan.

1. Informatie over de intrinsieke 
eigenschappen van stoffen, met name inzake 
de toxiciteit voor mensen, wordt indien 
mogelijk met andere middelen dan proeven 
op gewervelde dieren verkregen, in het 
bijzonder door de toepassing van modellen 
voor kwalitatieve of kwantitatieve structuur-
activiteitsrelaties of op grond van informatie 
over qua structuur verwante stoffen, mits 
aan de voorwaarden van bijlage IX wordt 
voldaan, of door middel van 
toxicogenomica.

Or. en
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(Amendement 549 - eerste lezing)

Motivering

Naast de ethische vragen rond proeven op gewervelde dieren zijn er talloze wetenschappelijke 
problemen rond de geldigheid van zulke dierproeven voor de mens. Informatie over de 

eigenschappen van stoffen dient daarom niet alleen worden verkregen met alternatieve middelen 
zoals QSAR's, maar ook met nieuwe en veelbelovende methoden voor het testen van chemicaliën, 

waarbij het effect daarvan wordt gemeten aan de hand van de reacties van markergenen.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 153
ARTIKEL 13, LID 2

2. Indien proeven op stoffen nodig zijn 
om informatie over de intrinsieke
eigenschappen van stoffen te verkrijgen, 
worden die uitgevoerd overeenkomstig de 
testmethoden die zijn vastgesteld in een 
volgens de in artikel 132, lid 3, bedoelde 
procedure aangenomen verordening van de 
Commissie, die in voorkomend geval zal 
worden herzien om de dierproeven te 
verfijnen, in aantal te verminderen of te 
vervangen, of overeenkomstig andere 
internationale testmethoden die door de 
Commissie of het Agentschap als passend 
zijn erkend.

2. Indien proeven op stoffen nodig zijn 
om informatie over de intrinsieke 
eigenschappen van stoffen te verkrijgen, 
worden die uitgevoerd overeenkomstig de 
testmethoden die zijn vastgesteld in een 
volgens de in artikel 132, lid 3 bis, bedoelde 
procedure aangenomen verordening van de 
Commissie, die in voorkomend geval zal 
worden herzien om de dierproeven te 
verfijnen, in aantal te verminderen of te 
vervangen, of overeenkomstig andere 
internationale testmethoden die door de 
Commissie of het Agentschap als passend 
zijn erkend.

Informatie over de intrinsieke eigenschappen 
van stoffen kan overeenkomstig andere test-
methoden worden verkregen, mits aan de 
voorwaarden van bijlage XI wordt voldaan.

Informatie over de intrinsieke eigenschappen 
van stoffen kan overeenkomstig andere test-
methoden worden verkregen, mits aan de 
voorwaarden van bijlage XI wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst aan te passen aan het nieuwe "comitologie"-besluit, en wel 
om de gewone "regelgevende comitologieprocedure" te vervangen door de 
"regelgevingsprocedure met toetsing", omdat het hier gaat om maatregelen van algemene 
strekking bedoeld om niet-elementaire onderdelen van de ontwerpwetgeving te wijzigen. 
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 154
ARTIKEL 13, LID 3

3. Ecotoxicologische en toxicologische 
proeven worden uitgevoerd met 
inachtneming van de in 
Richtlijn 2004/10/EG vastgestelde 
beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken of andere 
internationale door de Commissie of het 
Agentschap als gelijkwaardig erkende 
normen alsmede de bepalingen van 
Richtlijn 86/609/EEG, indien van 
toepassing.

3. Nieuwe laboratoriumproeven waarbij 
gewervelde dieren zijn betrokken worden 
uitgevoerd met inachtneming van de in 
Richtlijn 87/18/EEG vastgestelde beginselen 
van goede laboratoriumpraktijken en de 
bepalingen van Richtlijn 86/609/EEG.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 375 van de eerste lezing.

Bij de Goede Laboratoriumpraktijken (GLP) gaat het om een managementsysteem voor de 
certificatie van laboratoria en documentatie. Het heeft geen betrekking op nieuwe testmethoden 
of de kwaliteit van proefresultaten. GLP is echter uiterst duur en zou buitenproportionele kosten 
met zich brengen, vooral voor stoffen in kleinere hoeveelheden, zonder dat het resultaat er beter 
van wordt. Daarom zou GLP alleen moeten worden toegepast bij proeven met gewervelde 
dieren. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 155
ARTIKEL 13, LID 4

4. Indien een stof reeds is geregistreerd, 
kan een nieuwe registrant verwijzen naar de 
eerder voor die stof ingediende 
onderzoekssamenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen, mits hij kan 
aantonen dat de stof die hij registreert 
dezelfde is als de eerder geregistreerde stof, 
ook wat de zuiverheidsgraad en de aard van 
de onzuiverheden betreft, en de eerdere 
registrant(en) toestemming heeft/hebben 
gegeven voor het verwijzen naar de volledig 
onderzoeksverslagen met het oog op de 

4. Indien een stof reeds is geregistreerd, 
kan een nieuwe registrant verwijzen naar de 
eerder voor die stof ingediende onderzoeks-
en testverslagen, hierna te noemen 
"onderzoeken", mits hij kan aantonen dat 
de stof die hij registreert dezelfde is als de 
eerder geregistreerde stof, ook wat de 
zuiverheidsgraad en de aard van de 
onzuiverheden betreft, en hij de schriftelijke 
toestemming van de eerdere registrant(en) 
kan overleggen.
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registratie.
Voor de verstrekking van de informatie van 
punt 2 van bijlage VI mag een nieuwe 
registrant echter niet naar dergelijke 
onderzoeken verwijzen.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 615 van eerste lezing.

De toegang tot gegevens uit andere proeven dan dierproeven moet worden gewaarborgd, zoals 
ook is geregeld in het geval van dierproeven. Een en ander houdt verband met de bescherming 
van eigendomsrechten van de rechthebbenden van de onderzoeken.

Amendement ingediend door Lena Ek, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Amendement 156
ARTIKEL 14, LID 1, ALINEA 1

1. Onverminderd artikel 4 van Richtlijn 
98/24/EG moet voor elke volgens dit 
hoofdstuk registratieplichtige stof een 
chemische veiligheidsbeoordeling worden 
uitgevoerd en een chemisch 
veiligheidsrapport worden opgesteld indien 
de registrant deze stof in hoeveel¬heden 
van 10 ton of meer per jaar vervaardigt of 
invoert.

1. Onverminderd artikel 4 van Richtlijn 
98/24/EG moet voor elke volgens dit 
hoofdstuk registratieplichtige stof een 
chemische veiligheidsbeoordeling worden 
uitgevoerd en een chemisch 
veiligheidsrapport worden opgesteld.  

Or. en

Motivering

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) hazard 
and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety assessments to 
substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from both those 
assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the appropriate risk 
management measures to protect workers or consumers against hazardous substances. A data 
graveyard serves nobody. (Schlyter & others)
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Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 

Péter Olajos, Avril Doyle, Urszula Krupa

Amendement 157
ARTIKEL 14, LID 1, ALINEA 1

1. Onverminderd artikel 4 van 
Richtlijn 98/24/EG moet voor elke volgens 
dit hoofdstuk registratieplichtige stof een 
chemische veiligheidsbeoordeling worden 
uitgevoerd en een chemisch 
veiligheidsrapport worden opgesteld indien 
de registrant deze stof in hoeveelheden van 
10 ton of meer per jaar vervaardigt of 
invoert.

1. Onverminderd artikel 4 van 
Richtlijn 98/24/EG moet voor elke volgens 
dit hoofdstuk registratieplichtige stof een 
chemische veiligheidsbeoordeling worden 
uitgevoerd en een chemisch 
veiligheidsrapport worden opgesteld indien 
de registrant deze stof in hoeveelheden van 
1 ton of meer per jaar vervaardigt of invoert.

Or. en

Motivering

REACH mag geen begraafplaats van gegevens worden. De chemische veiligheidsbeoordeling is 
van essentieel belang voor een op risico gebaseerd systeem en voor risicobeheer, door de 
eenvoudige aanbeveling aan de gebruikers van de chemische stof om er veilig mee om te  gaan. 
Dit amendement moet ervoor zorgen dat risicobeheer ook mogelijk is voor stoffen in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar en dat zeer zorgwekkende chemicaliën als zodanig 
worden aangewezen. Het relevante deel van EP-amendement 110 wordt opnieuw ingediend 
((Tzampazi + Hegyi & anderen + Krupa)

Gegevens zijn nodig om te bereiken dat een vereenvoudigde riscobeoordeling kan geschieden 
door middel van beoordeling van het chemisch veiligheidsrapport. Het relevante deel van EP-
amendement 110 wordt opnieuw ingediend (Wijkman & anderen).

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 158
ARTIKEL 14, LID 2, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Het bepaalde in dit lid geldt niet voor 
nanodeeltjes. 

Or. en
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(Nieuw amendement - Artikel 62, lid 2, onder d, waarin gewijzigd advies van SCENIHR van 10 
maart 2006 wordt verwerkt)

Motivering

Wegens hun zeer kleine omvang hebben nanodeeltjes een veel groter oppervlak in verhouding tot 
hun massa dan gewone deeltjes. Het oppervlak is weer bepalend voor de reactiviteit, die van 
cruciaal belang is voor de beoordeling van de toxiciteit. Volgens SCENIHR kan de gerichtheid 
op productie in termen van massa in plaats van deeltjesgrootte leiden tot ernstige onderschatting 
van het mogelijke aandeel van nanodeeltjes in het algehele risico dat de stof oplevert. 
Drempelwaarden voor uitzondering op het vereiste van een chemisch veiligheidsrapport op basis 
van massa of concentratie mogen daarom niet worden toegepast op synthetische nanodeeltjes.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten

Amendement 159
ARTIKEL 14, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Een chemische 
veiligheidsbeoordeling en een chemisch 
veiligheidsrapport overeenkomstig lid 1 zijn 
onnodig voor stoffen die als gevaarlijk zijn 
ingedeeld ingevolge Richtlijn 67/548/EG, of 
voor PBT- of zPzB-stoffen die voorkomen 
in massieve preparaten die zijn vrijgesteld 
van etikettering ingevolge Richtlijn 
1999/45/EG, artikel 12, lid 2 en Richtlijn 
67/548/EEG, Bijlage VI, artikel 9, lid 3.

Or. en

Motivering

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or the 
environment from substances bound in massive preparations is very limited and, accordingly, no 
labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to perform chemical safety 
assessments and -reports can be dispensed under the same conditions as the labelling. (Roth-
Behrendt)

Certaines préparations comme les mélanges de caoutchouc, sont exemptées d’étiquetage, 
conformément à la directive 1999/45/CE, article 12(2), parce qu’elles ne créent aucun danger 
pour l’environnement ou la santé humaine par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

En intégrant la modification proposée dans l’article 14, les dispositions de REACH seraient 
harmonisées avec le considérant 28 et avec les dispositions de la Directive 1999/45/CE et avec 
le Règlement lui-même, qui n’exige pas d’ESC pour les substances dans les préparations qui ne 
sont pas dangereuses. (Laperrouze & Prodi)
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This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in first 
reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the preparation 
is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these provisions should 
equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a specific shape is given 
to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labeling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment or 
human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 160
ARTIKEL 14, LID 4, INLEIDENDE FORMULE

4. Indien de fabrikant of importeur als 
gevolg van de uitvoering van de stappen a) 
tot en met d) van lid 3 de conclusie trekt dat 
de stof overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk voldoet of als PBT of 
zPzB moet worden beschouwd, moet de 
chemische veiligheidsbeoordeling tevens de 
volgende aanvullende stappen omvatten:

4. In het geval van nanodeeltjes of 
indien de fabrikant of importeur als gevolg 
van de uitvoering van de stappen a) tot en 
met d) van lid 3 de conclusie trekt dat de stof 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG aan 
de criteria voor indeling als gevaarlijk 
voldoet of als PBT of zPzB moet worden 
beschouwd, moet de chemische 
veiligheidsbeoordeling tevens de volgende 
aanvullende stappen omvatten:

Or. EN

(Nieuw amendement - Artikel 62, lid 2, onder d, waarin gewijzigd advies van SCENIHR van 10 
maart 2006 wordt verwerkt)

Motivering

In het SCENIHR-advies staat: "door hun specifieke kenmerken van nanodeeltjes en formaties 
van nanodeeltjes kunnen de gebruikelijke toxiciteitsproeven  niet volstaan om alle nadelige 
effecten van nanodeeltjes te ontdekken". Het is daarom niet juist om enkel op standaardproeven 
af te gaan voor een risicobeoordeling die weer bepalend is voor het al dan niet verrichten van 
een blootstellingsbeoordeling. Een blootstellingsbeoordeling moet voor alle synthetische 
nanodeeltjes plaatsvinden, ongeacht de uitslag van de normale toxiciteitsproeven. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 161
ARTIKEL 15
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1. Werkzame stoffen en co-
formulanten die uitsluitend voor gebruik in 
gewasbeschermings¬middelen worden 
vervaardigd of ingevoerd en hetzij in bijlage 
I bij Richtlijn 91/414/EEG , hetzij in 
Verordening (EEG) nr. 3600/92 , 
Verordening (EG) nr. 703/2001 , 
Verordening (EG) nr. 1490/2002  of 
Beschikking 2003/565/EG  zijn opgenomen, 
alsmede alle stoffen waarvoor een besluit 
van de Commissie inzake de volledigheid 
van het dossier overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 91/414/EEG is genomen, worden 
als geregistreerd beschouwd, en de 
registratie ervan wordt als volledig 
beschouwd, voor vervaardiging of invoer ten 
behoeve van het gebruik als 
gewasbeschermingsmiddel en worden 
bijgevolg geacht aan de voorschriften van de 
hoofdstukken 1en 5 van deze titel te 
voldoen.

1. Werkzame stoffen, voorzover 
vervaardigd of ingevoerd voor gebruik in 
gewasbeschermingsmiddelen, die hetzij in 
bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG hetzij in 
Verordening (EEG) nr. 3600/92 , 
Verordening (EG) nr. 703/2001 , 
Verordening (EG) nr. 1490/2002  of 
Beschikking 2003/565/EG  zijn opgenomen, 
alsmede alle stoffen waarvoor een besluit 
van de Commissie inzake de volledigheid 
van het dossier overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 91/414/EEG is genomen, alsmede
co-formulanten voorzover vervaardigd of 
ingevoerd voor gebruik in bij verordening 
nr. 91/414/EEG toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen, worden als 
geregistreerd beschouwd, en de registratie 
ervan wordt als volledig beschouwd, voor 
vervaardiging of invoer ten behoeve van het 
gebruik als gewasbeschermingsmiddel en 
worden bijgevolg geacht aan de 
voorschriften van de hoofdstukken 1en 5 van 
deze titel te voldoen.

2. Werkzame stoffen die uitsluitend
voor gebruik in biociden worden 
vervaardigd of ingevoerd en in bijlage I, IA 
of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 1998 
betreffende het op de markt brengen van 
biociden  of in Verordening (EG) nr. 
2032/2003 van de Commissie van 4 
november 2003 inzake de tweede fase van 
het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG  
zijn opgenomen, worden tot de datum van 
het in de tweede alinea van artikel 16, lid 2, 
van Richtlijn 98/8/EG bedoelde besluit als 
geregistreerd beschouwd, en de registratie 
ervan wordt als volledig beschouwd, voor de 
vervaardiging of invoer ten behoeve van het 
gebruik in een biocide en worden bijgevolg 
geacht aan de voorschriften van de 
hoofdstukken 1 en 5 van deze titel te 
voldoen.

2. Werkzame stoffen voorzover 
vervaardigd of ingevoerd voor gebruik in 
biociden, die in bijlage I, IA of IB bij 
Richtlijn 98/8/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 1998 
betreffende het op de markt brengen van 
biociden  of in Verordening (EG) nr. 
2032/2003 van de Commissie van 4 
november 2003 inzake de tweede fase van 
het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG  
zijn opgenomen, worden tot de datum van 
het in de tweede alinea van artikel 16, lid 2, 
van Richtlijn 98/8/EG bedoelde besluit als 
geregistreerd beschouwd, en de registratie 
ervan wordt als volledig beschouwd, voor de 
vervaardiging of invoer ten behoeve van het 
gebruik in een biocide en worden bijgevolg 
geacht aan de voorschriften van de 
hoofdstukken 1 en 5 van deze titel te 
voldoen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de nodige verduidelijking gebracht in het Gemeenschappelijk 
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Standpunt van de Raad. Stoffen kunnen als geregistreerd worden aangemerkt voorzover het gaat 
om gebruik als gewasbeschermingsmiddel of biocide. Voor ander gebruik moeten zij wel worden 
geregistreerd(zie amendement 466 zoals aangenomen in eerste lezing, waarin stoffen van onder 
meer de registratieplicht worden uitgesloten voorzover zij worden gebruikt in 
gewasbeschermingsmiddelen en biocides). 

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 162
ARTIKEL 17, LID 3, ALINEA 1

3. Lid 2 is alleen op locatiegebonden 
geïsoleerde tussenproducten van toepassing 
indien de fabrikant bevestigt dat de stof 
uitsluitend onder strikt gecontroleerde 
voorwaarden wordt vervaardigd en gebruikt 
doordat hij tijdens zijn hele levenscyclus met 
technische middelen strikt wordt ingeperkt. 
Er worden controle- en proceduretechnieken 
gebruikt om emissies en eventuele daaruit 
voortvloeiende blootstelling tot een 
minimum te beperken.

3. Lid 2 is alleen op locatiegebonden 
geïsoleerde tussenproducten van toepassing 
indien de fabrikant bevestigt dat de stof 
uitsluitend onder strikt gecontroleerde 
voorwaarden wordt vervaardigd en gebruikt 
doordat hij tijdens zijn hele levenscyclus met 
technische middelen strikt wordt ingeperkt 
of dat er passende 
risicobeheersmaatregelen zijn genomen, 
vastgesteld aan de hand van een 
beoordeling van de risico's voor gezondheid 
en milieu. Er worden controle- en 
proceduretechnieken gebruikt om emissies 
en eventuele daaruit voortvloeiende 
blootstelling tot een minimum te beperken.

Or. fr

Motivering

Het risocobeheer in verband met een fabricageprocédé of een bepaald gebruik kan behalve door 
strikte inperking evengoed geschieden door passende risicobeheersmaatregelen op basis van een 
beoordeling van de risico's voor gezondheid en milieu.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 163
ARTIKEL 19, LID 2, LETTER (C), ALINEA 1

c) hij met de hoofdregistrant van 
mening verschilt over de keuze van de 
informatie. 

c) hij met de hoofdregistrant van 
mening verschilt over de keuze van de 
informatie. 

Het Agentschap beoordeelt deze 
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redengeving en geeft bij besluit te kennen 
deze al dan niet te aanvaarden. Bij niet-
aanvaarding is de onderneming verplicht 
tot gezamenlijke indiening van de gegevens. 

Or. es

Motivering

In de huidige tekst zijn de redenen die de fabrikanten en importeurs kunnen opgeven voor 
afzonderlijke indiening van informatie zeer vaag en moeilijk te verifiëren of te beoordelen. 
Terwijl in navolgende artikelen aan het Agentschap wel de taak wordt toebedeeld de 
redengeving in dit soort gevallen te beoordelen, wordt hier niet geregeld hoe te handelen indien 
geen adequate opgave van redenen wordt gegeven.

Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 164
ARTIKEL 22, LID 1, LETTER (C)

c) veranderingen in de jaarlijks of in 
totaal door hem vervaardigde of ingevoerde 
hoeveelheden, indien deze een verandering 
van hoeveelheidsklasse tot gevolg hebben, 
met inbegrip van beëindiging van 
vervaardiging of invoer;

c) veranderingen in de aan de hand van 
het gemiddelde productievolume over de 
laatste drie jaar te berekenen, door hem 
vervaardigde of ingevoerde hoeveelheden, 
indien deze een verandering van 
hoeveelheidsklasse tot gevolg hebben, met 
inbegrip van beëindiging van vervaardiging 
of invoer;

Or. en

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt, Holger Krahmer

Amendement 165
ARTIKEL 23

1. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, lid 1, en 
artikel 21 zijn tot …* niet van toepassing op 
de volgende stoffen:

a) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig voor 
de voortplanting, categorie 1 of 2, zijn 
ingedeeld en na …** ten minste eenmaal in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar per 

vvv1. Artikel 5, artikel 6, en artikel 21 zijn 
tot …* niet van toepassing op de volgende 
stoffen:

a) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig voor 
de voortplanting, categorie 1 of 2, zijn 
ingedeeld en na …** ten minste eenmaal in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar per 
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fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of ingevoerd;
b) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
zeer toxisch voor waterorganismen zijn 
ingedeeld en op lange termijn schadelijke 
effecten op het aquatisch milieu kunnen 
hebben (R50/53), en na …*** ten minste 
eenmaal in hoeveelheden van 100 ton of 
meer per jaar per fabrikant of per importeur, 
in de Gemeenschap zijn vervaardigd of 
ingevoerd;
c) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
na …* ten minste eenmaal in hoeveelheden 
van 1000 ton of meer per jaar per fabrikant 
of per importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd.

2. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, lid 1, en 
artikel 21 zijn tot …** niet van toepassing 
op geleidelijk geïntegreerde stoffen die na 
…* ten minste eenmaal in hoeveelheden van 
100 ton of meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd.
3. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, lid 1, en 
artikel 21 zijn tot …*** niet van toepassing 
op geleidelijk geïntegreerde stoffen die na 
…* ten minste eenmaal in hoeveelheden van 
1 ton of meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd.

fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of ingevoerd;
b) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
zeer toxisch voor waterorganismen zijn 
ingedeeld en op lange termijn schadelijke 
effecten op het aquatisch milieu kunnen 
hebben (R50/53), en na …*** ten minste 
eenmaal in hoeveelheden van 100 ton of 
meer per jaar per fabrikant of per importeur, 
in de Gemeenschap zijn vervaardigd of 
ingevoerd;
c) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
na …* ten minste eenmaal in hoeveelheden 
van 1000 ton of meer per jaar per fabrikant 
of per importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd.

2. Artikel 5, artikel 6, en artikel 21 zijn 
tot …** niet van toepassing op geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die na …* ten minste 
eenmaal in hoeveelheden van 100 ton of 
meer per jaar per fabrikant of per importeur, 
in de Gemeenschap zijn vervaardigd of 
ingevoerd.
3. Artikel 5, artikel 6, en artikel 21 zijn 
tot …*** niet van toepassing op geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die na …* 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

Brengt de ingangsdata terug uit het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Gekoppeld aan 
het amendement op artikel 7 van dezelfde indiener (Roth-Behrendt) De voorgestelde wijziging 
van artikel 23 moet zorgen voor samenhang met de voorgestelde omzettingstermijn van artikel 7, 
en doet niet af aan het beginsel van een stapsgewijze inwerkingtreding van REACH voor 
geleidelijk geïntegreerde stoffen. (Krahmer)
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 166
ARTIKEL 23, LID 1, INLEIDENDE FORMULE

1. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, lid 1, en 
artikel 21 zijn tot …* niet van toepassing op 
de volgende stoffen:

1. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, lid 1, 
artikel 14, artikel 17, artikel 18 en artikel 21 
zijn tot …* niet van toepassing op de 
volgende stoffen:

Or. en

Motivering 

Hiermee worden overgangsperioden ingevoegd voor registratie van halffabrikaten en voor de 
uitvoering van een chemische veiligheidsbeoordeling.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Urszula Krupa, Evangelia Tzampazi, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 

Jørgensen, Åsa Westlund

Amendement 167
ARTIKEL 23, LID 2

2. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, lid 1, en 
artikel 21 zijn tot …** niet van toepassing 
op geleidelijk geïntegreerde stoffen die na 
…* ten minste eenmaal in hoeveelheden van 
100 ton of meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd.

2. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, lid 1, en 
artikel 21 zijn tot …**  niet van toepassing 
op geleidelijk geïntegreerde stoffen die na 
…* als buitengewoon toxisch voor 
waterorganismen zijn geclassificeerd en 
langdurige nadelige gevolgen voor het 
aquatisch milieu (R50-53) in de zin van 
richtlijn 67/548/EEG kunnen hebben en 
die in de Gemeenschap worden vervaardigd 
dan wel worden ingevoerd in hoeveelheden 
tot 1 ton of meer per jaar per fabrikant of 
per importeur, en evenmin op geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die ten minste 
eenmaal in hoeveelheden van 100 ton of 
meer per jaar per fabrikant of per importeur, 
in de Gemeenschap zijn vervaardigd of 
ingevoerd.

Or. en
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(Amendement 374 - eerste lezing)

Motivering

Extra prioriteitstelling op basis van risico: stoffen in hoeveelheden van minder dan 100 ton  die 
toxisch zijn voor waterorganismen en langdurige nadelige gevolgen kunnen hebben, moeten in 
de tweede registratiefase worden opgenomen. Anders zou het tot 11 jaar kunnen duren totdat 
deze gevaarlijke stoffen zijn geregistreerd (Schlyter & anderen)

Dit amendement versterkt de risicogerichte prioriteitstelling bij de registratie en verbetert de 
samenhang met bestaande wetgeving. Amendement 374 wordt opnieuw ingediend . (Krupa + 
Tzampazi + Hegyi & anderen)

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 168
ARTIKEL 25, LID -1 (nieuw)

-1. Fabrikanten of importeurs wisselen de 
informatie bedoeld in artikel 9, letter a), 
punten vi) en vii) uit en stellen deze voor 
registratiedoeleinden beschikbaar, zodat 
het dubbel uitvoeren van studies wordt 
voorkomen.
In het geval (afgezien van het geval dat 
gegevens van dierproeven zijn vereist) dat:
a) de kosten van het uitwisselen van de 
informatie disproportioneel zouden zijn 
(b.v. voor bepaalde MKB's of kosten als 
gevolg van taalproblemen);
b) de gegevens niet relevant zijn voor een 
stof; of
c) de informatie commercieel vertrouwelijk 
is en de registrant terecht van mening is dat 
hij zakelijke schade zal lijden door de 
verplichting deze informatie te delen,
doet de registrant het Agentschap opgave 
van redenen voor het niet geheel of 
gedeeltelijk uitwisselen van de informatie.
Op verzoek van een andere potentiële 
registrant en tegen betaling van een 
vergoeding onderzoekt het Agentschap of 
een redengeving gefundeerd is. MKB's 
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betalen slechts een gereduceerde 
vergoeding. Als het Agentschap 
concludeert dat een redengeving niet op 
goede gronden berust, wordt de 
oorspronkelijke registrant niet vrijgesteld 
van de verplichting tot het uitwisselen van 
informatie en moet hij de door het 
Agentschap voor het onderzoek gemaakt 
kosten dragen. In dergelijke gevallen wordt 
de door de andere potentiële registrant voor 
het onderzoek van de redengeving betaalde 
vergoeding gerestitueerd.
Er wordt geen redengeving verlangd bij 
niet-uitwisseling van fysisch-chemische 
informatie zoals bedoeld in afdeling 5 van 
de bijlagen VII en VIII. 

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 379 van eerste lezing.

Zorgt voor samenhang met artikel 11, lid 3 van het Gemeenschappelijk Standpunt. Dit 
amendement voorziet in een praktischer regeling van de kosten van gegevensuitwisseling: deze 
blijft verplicht tenzij er sprake is van een buitenproportionele belasting voor betrokken partijen.  

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 169
ARTIKEL 25, LID 3

3. Onderzoekssamenvattingen of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen die 
ten minste tien jaar eerder voor een 
registratie overeenkomstig deze verordening
zijn ingediend, kunnen ook door een andere 
fabrikant of importeur ten behoeve van 
registratie worden gebruikt.

3. Samenvattingen of uitgebreide 
onderzoekssamenvattingen van zowel 
dierproeven als niet-dierproeven die ten 
minste vijftien jaar eerder voor een 
registratie zijn ingediend, kunnen door het 
Agentschap gratis ter beschikking worden 
gesteld aan andere registranten of 
potentiële registranten. 

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 383 eerste lezing.
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Hiermee wordt REACH op een lijn gebracht met andere EU-regelgeving (zoals de verordening 
biocide-producten). 

Amendement ingediend door Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Amendement 170
ARTIKEL 25 BIS (nieuw)

1. Indien een fabrikant of importeur van 
een stof, als zodanig of in een preparaat, 
niet voornemens is een registratieaanvraag 
voor die stof in te dienen, geeft hij hiervan 
kennis aan het Agentschap en de 
downstreamgebruikers.
2. De in lid 1 bedoelde kennisgeving wordt 
gedaan
a) 12 maanden voor de in artikel 23, lid 1 
vastgestelde termijn, voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die in hoeveelheden 
van 1.000 ton of meer per jaar worden 
vervaardigd of ingevoerd;
b) 24 maanden voor de in artikel 23, lid 2 
vastgestelde termijn, voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die in hoeveelheden 
van 100 ton of meer per jaar worden 
vervaardigd of ingevoerd;
c) 36 maanden voor de in artikel 23, lid 3 
vastgestelde termijn, voor geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die in hoeveelheden 
van 1 ton of meer per jaar worden 
vervaardigd of ingevoerd;
3. Wanneer de fabrikant of importeur 
nalaat aan het Agentschap en de 
downstreamgebruikers kennis te geven van 
zijn voornemen de stof niet te registreren, is 
hij verplicht een registratieaanvraag voor 
die stof in te dienen.

Or. en

Motivering

Ter bescherming van downstreamgebruikers tegen de risico's van niet-geregistreerd gebruik van 
een stof (am. 121 eerste lezing). (Foglietta & Poli Bortone)
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 171
ARTIKEL 27, LID 1

1. Indien een stof minder dan 10 jaar 
eerder is geregistreerd, als bedoeld in 
artikel 26, lid 3,

1. In het geval dat een stof minder dan 
vijftien jaar eerder is geregistreerd, 
verzoekt de potentiële registrant de eerdere 
registrant(en) om de informatie die hij 
overeenkomstig artikel 10, onder a), 
punten vi) en vii), voor de registratie nodig 
heeft.

a) verzoekt de potentiële registrant de 
eerdere registrant(en), wanneer het gaat 
om informatie die betrekking heeft op 
proeven met gewervelde dieren, en
b) kan de potentiële registrant de 
eerdere registrant(en) verzoeken, wanneer 
het gaat om informatie die geen betrekking 
heeft op proeven met gewervelde dieren, 
om de informatie die hij overeenkomstig 
artikel 10, onder a), punten vi) en vii), voor 
de registratie nodig heeft.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt REACH op één lijn gebracht met andere EU-regelgeving (zoals de verordening 
biocide-producten). Volgens Richtlijn 67/548/EG inzake de aanmelding van nieuwe stoffen, 
rusten op dure onderzoeken zelfs onbeperkte eigendomsrechten.  

Amendement ingediend door Lena Ek, Amalia Sartori

Amendement 172
ARTIKEL 27, LID 5 BIS (nieuw)

5 ter. Als de potentiële registrant zijn 
aandeel in de kosten van een onderzoek 
met proeven op gewervelde dieren, of een 
ander onderzoek waarmee dierproeven 
kunnen worden voorkomen niet betaalt, 
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kan hij zijn stof niet laten registreren.

Or. en

Motivering

Niet-betalende registranten moeten niet het recht hebben om te registreren. Identiek aan 
amendement 135 eerste lezing (Ek).

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 173
ARTIKEL 27, LID 6

6. Binnen één maand na de ontvangst 
van de in lid 5 bedoelde informatie verleent 
het Agentschap de potentiële registrant 
toestemming te verwijzen naar de door hem 
verlangde informatie in zijn 
registratiedossier. Eerdere registranten 
kunnen een gelijk deel van de door hen 
gemaakte kosten eisen van de potentiële 
registrant, mits zij laatstgenoemde het 
volledige onderzoeksverslag ter beschikking 
stellen; het betrokken bedrag is als 
vordering afdwingbaar voor de nationale 
rechter

6. De eerdere registrant(en) 
informeert/informeren binnen één maand 
na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde 
informatie de potentiële registrant en het 
Agentschap over de kosten die hij heeft 
gemaakt voor het betreffende onderzoek, 
Op verzoek van de potentiële registrant 
besluit het Agentschap hem de 
samenvattingen of uitgebreide 
samenvattingen van de betreffende 
onderzoeken of onderzoeksresultaten ter 
beschikking te stellen, na overlegging van 
het bewijs dat hij de eerdere registrant(en) 
een deel van de door de laatste(n) 
aangetoonde kosten heeft betaald, berekend 
aan de hand van richtsnoeren voor 
kostendeling als vastgesteld door het 
Agentschap in overeenstemming met artikel 
76, lid 3, sub f).

Or. en

Motivering

Dit amendement beschermt de eigendomsrechten van de eigenaar van de informatie. In geval 
van onenigheid tussen eigenaar van de informatie en verzoeker moet de deling van de kosten 
geschieden aan de hand van richtsnoeren van het Agentschap.
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Amendement ingediend door Johannes Blokland, Lena Ek, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone

Amendement 174
ARTIKEL 28, LID 1, LETTERS D BIS EN D TER (nieuw)

(d bis)  een korte algemene beschrijving 
van geïdentificeerde toepassingen; bij wijze 
van minimum eerste informatie over 
gebruiks- en blootstellingscategorieën zoals 
omschreven in Bijlage VI, afdeling 6;
(e ter) een lijst van de toepassingen die hij 
door middel van registratie wenst te 
ondersteunen.

Or. en

(Heropneming amendementen 139 en 368 van eerste lezing)

Motivering

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time frame 
to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first reading 
amendments 368 and 139. (Ek)

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio assicurerà ai 
consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di utilizzare in modo 
sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le contengono. (Em. 368; 139). 
(Foglietta & Poli Bortone)

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 175
ARTIKEL 28, LID 1, LETTERS D BIS (nieuw)

(d bis) een korte algemene beschrijving van 
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geïdentificeerde toepassingen; bij wijze van 
minimum eerste informatie over gebruiks-
en blootstellingscategorieën zoals 
omschreven in Bijlage VI, afdeling 6;

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 368 van eerste lezing.

In het kader van REACH heeft de downstreamgebruiker informatie nodig met betrekking tot een 
stof die hij gebruikt in preparaten over de volgende zaken: wie registreert welke stof en wanneer 
vindt de registratie plaats, en welk niet-vertrouwelijke toepassingen zijn geïdentificeerd. Indien 
de downstreamgebruiker geen toegang heeft tot al deze informatie of pas in een laat stadium kan 
hij geconfronteerd worden met een 'niet-registratie' of een 'niet-geïdentificeerde toepassing', en 
daardoor over onvoldoende tijd beschikken om zijn leverancier de registratie of de opneming 
van een bijkomende geïdentificeerde toepassing te laten heroverwegen en het proces van 
herformulering en de daaropvolgende goedkeuring van de klant te doorlopen.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 176
ARTIKEL 28, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. Het Agentschap:
a) stelt binnen de maand na het aflopen 
van de in lid 2 hierboven genoemde termijn 
een lijst op van de stoffen die 
gepreregistreerd zijn overeenkomstig deze 
leden en die openbaar beschikbaar zijn via 
het internet. De lijst draagt uitsluitend de 
namen van de stoffen, waaronder hun 
Einecs- en CAS-nummer, indien 
beschikbaar;
b) stelt, indien dezelfde stof eerder en 
minder dan 10 jaar vroeger is 
geregistreerd, de potentiële registrant(en) 
onverwijld op de hoogte van de 
naam/namen en adres(sen) van de vorige 
registrant(en) en van de desbetreffende 
samenvattingen van onderzoeken of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen, 
indien van toepassing, die zij reeds hebben 
voorgelegd.
De beschikbare studies moeten worden 
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uitgewisseld met de potentiële 
registrant(en).

Or. en

Motivering

Heropneming amendement 142 van eerste lezing.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 177
ARTIKEL 28, LID 5

5. Het Agentschap publiceert uiterlijk 
…* op zijn website een lijst van de in lid 1, 
onder a) en c bis), bedoelde stoffen. Die lijst 
bevat alleen de namen van de stoffen, met 
inbegrip van de EINECS- en CAS-
nummers, voorzover die beschikbaar zijn, 
en andere identiteitscodes.

5. Het Agentschap houdt een 
stoffenregister bij, dat de in artikel 28, lid 1 
omschreven informatie bevat.

5 bis. Het Agentschap publiceert alle 
gepreregistreerde stoffen in het 
stoffenregister binnen een maand na afloop 
van de in artikel 28, lid 2 bedoelde termijn, 
en geeft daarbij aan:
(a) de naam van de stof en, indien van 
toepassing, de groep stoffen met inbegrip 
van EINECS- en CAS-nummers, indien 
beschikbaar;
(b) de naam en het adres van de fabrikant 
of importeur, dan wel van de hen 
vertegenwoordigende derde, 
overeenkomstig artikel 4, als gespecificeerd 
in Bijlage VI, afdeling 1;
(c) een algemene beschrijving van 
geïdentificeerde toepassingen; bij wijze van 
minimum, eerste informatie over gebruik 
en blootstelling overeenkomstig artikel 28, 
lid 1, e) en f);
d) de eerste uiterste datum voor de 
registratie van iedere stof overeenkomstig 
artikel 23.

Or. en
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Motivering

Dit is noodzakelijk om te ervoor te zorgen dat downstreamgebruikers toegang hebben tot de 
juiste pre-registratiegegevens, zodat zij hun verplichtingen krachtens REACH tijdig kunnen 
vervullen. Het in eerste lezing ingediende amendement 371 wordt enigszins gewijzigd, om te 
verduidelijken dat het register beschikbaar moet worden gesteld door de Raad.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 178
ARTIKEL 28, LID 5

5. Het Agentschap publiceert uiterlijk 
…* op zijn website een lijst van de in lid 1, 
onder a) en c bis), bedoelde stoffen. Die lijst 
bevat alleen de namen van de stoffen, met 
inbegrip van de EINECS- en CAS-
nummers, voorzover die beschikbaar zijn, 
en andere identiteitscodes.

5. Het Agentschap houdt een 
stoffenregister bij, dat de in artikel 28, lid 1 
omschreven informatie bevat.

5 bis. Het Agentschap publiceert alle 
gepreregistreerde stoffen in het 
stoffenregister binnen een maand na afloop 
van de in artikel 28, lid 2 bedoelde termijn, 
en geeft daarbij aan:
(a) de naam van de stof en, indien van 
toepassing, de groep stoffen met inbegrip 
van EINECS- en CAS-nummers, indien 
beschikbaar;
(b) de naam en het adres van de producent 
of importeur, dan wel de hen 
vertegenwoordigende derde, 
overeenkomstig artikel 4, als gespecificeerd 
in Bijlage VI, afdeling 1;
(c) een algemene beschrijving van 
geïdentificeerde toepassingen; bij wijze van 
minimum, eerste informatie over gebruik 
en blootstelling overeenkomstig artikel 28, 
lid 1, e) en f);
d) de eerste uiterste datum voor de 
registratie van iedere stof overeenkomstig 
artikel 23.

Or. en
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Motivering

Komt overeen met amendement 371, eerste lezing.

Dit is noodzakelijk om te ervoor te zorgen dat downstreamgebruikers toegang hebben  tot de 
juiste pre-registratiegegevens, zodat zij hun leverancier de registratie of de uitbreiding met een 
bijkomende geïdentificeerde toepassing kan laten heroverwegen, ingeval de leverancier de stof 
niet heeft gepreregistreerd voor een bepaalde toepassing.

Amendement ingediend door Amalia Sartori, Chris Davies

Amendement 179
ARTIKEL 28, LID 5

5. Het Agentschap publiceert uiterlijk 
…* op zijn website een lijst van de in lid 1, 
onder a) en c bis), bedoelde stoffen. Die lijst 
bevat alleen de namen van de stoffen, met 
inbegrip van de EINECS- en CAS-nummers, 
voorzover die beschikbaar zijn, en andere 
identiteitscodes.

5. Het Agentschap publiceert uiterlijk * 
op zijn website een lijst van de in lid 1, 
onder a) en c bis), bedoelde stoffen. Die lijst 
bevat alleen de namen van de stoffen, met 
inbegrip van de EINECS- en CAS-nummers, 
voorzover die beschikbaar zijn, en andere 
identiteitscodes.

Indien dezelfde stof minder dan 10 jaar 
eerder reeds is geregistreerd, stelt het 
Agentschap de potentiële registrant(en) 
onverwijld op de hoogte van de 
naam/namen en adres(sen) van de vorige 
registrant(en) en van de desbetreffende 
samenvattingen van onderzoeken of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen, 
indien van toepassing, die zij reeds hebben 
voorgelegd. De beschikbare studies moeten 
worden uitgewisseld met de potentiële 
registrant(en).

Or. en

Motivering

Aangenomen amendement 142 in eerste lezing, om de vrije beschikbaarheid van testgegevens na 
10 jaar te verzekeren. Dit geeft voldoende tijd aan bedrijven om hun investeringen terug te 
verdienen en verschaft KMO's toegang tot testgegevens die zij nodig hebben voor het 
voortbestaan van hun bedrijf.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Amendement 180
ARTIKEL 28, LID 5

5. Het Agentschap publiceert uiterlijk 
…* op zijn website een lijst van de in lid 1, 
onder a) en c bis), bedoelde stoffen. Die lijst 
bevat alleen de namen van de stoffen, met 
inbegrip van de EINECS- en CAS-nummers, 
voorzover die beschikbaar zijn, en andere 
identiteitscodes.

5. Het Agentschap publiceert uiterlijk * 
op zijn website een lijst van de in lid 1, 
onder a) en c bis), bedoelde stoffen. Die lijst 
bevat alleen de namen van de stoffen, met 
inbegrip van de EINECS- en CAS-nummers, 
voorzover die beschikbaar zijn, en andere 
identiteitscodes, alsmede de informatie die 
beschikbaar is gemaakt krachtens artikel 
18, lid 1 bis en 4bis, en indien van 
toepassing, de groep stoffen.

Or. en

(Amendement 371 relevant deel - eerste lezing)

Motivering

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data from 
animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
information that could prevent animal experimentation should be published as early as possible 
in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. This 
would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)

Amendement ingediend door Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 181
ARTIKEL 28, LID 5 BIS (nieuw)

5 bis. Het Agentschap publiceert uiterlijk * 
op zijn website een lijst van geleidelijk 
geïntegreerde stoffen die reeds 
geregistreerd zijn zonder preregistratie.  
Die lijst bevat de namen van de stoffen, de
EINECS- en CAS-nummers, indien 
beschikbaar, en andere identiteitscodes, en, 
indien van toepassing, de groep.
*19 maanden na de inwerkingtreding van 
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deze verordening

Or. en

Motivering

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to ensure 
data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in order to 
prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Davies)

Linked to the amendment by the same authors to Article 28(5). A list of phase-in substances that 
have been registered without pre-registration, and the chemical group to which such substances 
belong should also be published as early as possible to ensure data sharing and, where 
applicable, read-across from the grouping of substances in order to prevent duplicate animal 
testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 182
ARTIKEL 28 BIS (nieuw)

Stoffenregister
1. Het Agentschap houdt een 
stoffenregister bij, dat de in artikel 28 
omschreven informatie bevat.
2. Het Agentschap publiceert alle 
gepreregistreerde stoffen in het 
stoffenregister binnen een maand na afloop 
van de in artikel 28, lid 2 bedoelde termijn, 
en geeft daarbij aan:
(a) de naam van de stof en, indien van 
toepassing, de groep stoffen met inbegrip 
van EINECS- en CAS-nummers, indien 
beschikbaar;
(b) indien van toepassing, de naam en het 
adres van de fabrikant of importeur, dan 
wel de hen vertegenwoordigende derde, 
mits toestemming overeenkomstig artikel 
28, lid 1, onder b bis) is gegeven;
(c) een korte algemene beschrijving van 
geïdentificeerde toepassingen 
overeenkomstig artikel 28, lid 1, onder c 
bis);
d) de eerste uiterste datum voor de 
registratie van iedere stof overeenkomstig 
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artikel 23.
3. Het Agentschap publiceert de naam van 
de stof en, indien van toepassing, de groep 
stoffen, met inbegrip van EINECS- en 
CAS-nummers, indien beschikbaar, 
waarvoor een latere aanmelding is 
gevraagd, en wel onmiddellijk nadat een 
dergelijk verzoek is ontvangen.
4. Binnen een maand na afloop van de 
termijn voor latere aanmelding 
overeenkomstig artikel 28, lid 2 past het 
Agentschap het stoffenregister aan zodat 
het de stoffen bevat waarvoor latere 
preregistraties zijn ontvangen.
5. Het Agentschap publiceert samen met de 
publicatie van het stoffenregister 
overeenkomstig de leden 1 en 4 een verzoek 
gericht aan eenieder die eigenaar is van de 
resultaten van onderzoeken met gewervelde 
dieren die niet openbaar beschikbaar zijn, 
indicaties voor te leggen over de 
beschikbaarheid van de resultaten van 
dergelijke onderzoeken.
6. Eenieder die resultaten van dergelijke 
onderzoeken bezit kan indicaties over de 
beschikbaarheid van dergelijke 
testresultaten overeenkomstig lid 4 binnen 
zes maanden na publicatie van het 
stoffenregister aan het Agentschap zenden, 
en het Agentschap neemt deze informatie 
overeenkomstig artikel 28, lid 5 op in de 
database. Van dergelijke onderzoeken 
wordt in overeenstemming artikel 30 
gebruik gemaakt . 

Or. en

(Gedeeltelijk heropneming van amendement 371, eerste lezing)

Motivering

Een downstreamgebruiker heeft informatie nodig met betrekking tot een stof die hij gebruikt in 
preparaten over de volgende zaken: 

• wordt de stof geregistreerd
• wie registreert welke stof,
• wanneer vindt de registratie plaats, 
• welke toepassingen zijn geïdentificeerd.
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Indien de downstreamgebruiker geen toegang heeft tot al deze informatie of pas in een laat 
stadium kan hij geconfronteerd worden met een 'niet-registratie' of een 'niet-geïdentificeerde 
toepassing', en daardoor over onvoldoende tijd beschikken om zijn leverancier de registratie of 
de uitbreiding met een bijkomende geïdentificeerde toepassing te laten heroverwegen en het 
proces van herformulering en de daaropvolgende goedkeuring van de klant te doorlopen.

Amendement ingediend door Chris Davies, Frédérique Ries, Ria Oomen-Ruijten, Richard Seeber

Amendement 183
ARTIKEL 29, LID 1

1. Alle fabrikanten en importeurs die 
overeenkomstig artikel 26 voor dezelfde 
geleidelijk geïntegreerde stof informatie bij 
het Agentschap hebben ingediend, zijn 
deelnemer aan een informatie-
uitwisselingsforum voor die stof (substance 
information exchange forum, SIEF).

1. Alle fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers die overeenkomstig 
artikel 26 voor dezelfde geleidelijk 
geïntegreerde stof informatie bij het 
Agentschap hebben ingediend, zijn 
deelnemer aan een informatie-
uitwisselingsforum voor die stof (substance 
information exchange forum, SIEF).

Or. en

Motivering

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access to 
SIEF.  This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…”  It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant or 
downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

Für nachgeschaltete Anwender, die gemäß Art. 28  Nummer 6 des gemeinsamen Standpunktes 
notwendige Daten zur Registrierung beisteuern, muss in gleicher Weise auch eine Beteiligung an 
SIEFs möglich sein. Auch im Artikel 30 Nummer 2 sind nachgeschaltete Anwender im Rahmen 
der Registrierung spezifisch angesprochen. Dieser Änderungsantrag dient daher nur einer 
notwendigen Konsistenz des Verordnungstextes und zur Korrektur eines Fehlers, der offenbar 
bei den umfangreichen Änderungen bei der Erstellung des gemeinsamen Standpunktes 
aufgetreten ist. (Seeber)

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 184
ARTIKEL 29, LID 1
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1. Alle fabrikanten en importeurs die 
overeenkomstig artikel 28 voor dezelfde 
geleidelijk geïntegreerde stof informatie bij 
het Agentschap hebben ingediend, zijn 
deelnemer aan een informatie-
uitwisselingsforum voor die stof (substance 
information exchange forum, SIEF).

1. Alle fabrikanten, importeurs en 
formuleerder die overeenkomstig artikel 28 
voor dezelfde geleidelijk geïntegreerde stof 
informatie bij het Agentschap hebben 
ingediend, zijn deelnemer aan een 
informatie-uitwisselingsforum voor die stof 
(substance information exchange forum, 
SIEF).

Or. fr

Motivering

De formuleerders moeten ook toegang hebben tot de SIEF om hun risico- en 
blootstellingsgegevens te kunnen delen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 185
ARTIKEL 30, LID 1, ALINEA 1

1. Voordat proeven worden uitgevoerd 
om aan de informatie-eisen voor registratie 
te voldoen, informeert een SIEF-deelnemer 
bij zijn SIEF of een relevant onderzoek 
reeds beschikbaar is. Indien binnen het SIEF 
een relevant onderzoek op basis van proeven 
op gewervelde dieren beschikbaar is, 
verzoekt een SIEF-deelnemer uiterlijk …** 
om het verslag van dat onderzoek. Indien 
binnen het SIEF een relevant onderzoek 
beschikbaar is waarbij geen proeven op 
gewervelde dieren zijn verricht, kan een 
SIEF-deelnemer uiterlijk …*** om het 
verslag van dat onderzoek verzoeken.

1. Voordat proeven worden uitgevoerd 
om aan de informatie-eisen voor registratie 
te voldoen, informeert een SIEF-deelnemer 
door navraag te doen bij zijn SIEF en door 
de lijst die door het Agentschap is 
gepubliceerd overeenkomstig artikel 28, lid 
5 en 5 bis. te raadplegen of een relevant 
onderzoek reeds beschikbaar is. Indien 
binnen het SIEF een relevant onderzoek op 
basis van proeven op gewervelde dieren 
beschikbaar is, verzoekt een SIEF-
deelnemer uiterlijk …** om het verslag van 
dat onderzoek. Indien binnen het SIEF een 
relevant onderzoek beschikbaar is waarbij 
geen proeven op gewervelde dieren zijn 
verricht, kan een SIEF-deelnemer uiterlijk 
…*** om het verslag van dat onderzoek 
verzoeken.

Or. en

(Gewijzigde heropneming van de Commissietekst)

Motivering

Hangt samen met amendement op artikel 28, lid 5 en 28, lid 5 bis. Om te voorkomen dat 
dierproeven worden overgedaan en uit het oogpunt van kostenbesparing voor bedrijven, in het 
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bijzonder KMO's, moeten SIEF's ook de lijsten raadplegen die het Agentschap heeft 
gepubliceerd om deling van informatie en eventuele toepassing van het analogieconcept vanuit 
groepering van stoffen te waarborgen.

Amendement ingediend door Lena Ek, Amalia Sartori

Amendement 186
ARTIKEL 30, LID 1, ALINEA 1

1. Voordat proeven worden uitgevoerd 
om aan de informatie-eisen voor registratie 
te voldoen, informeert een SIEF-deelnemer 
bij zijn SIEF of een relevant onderzoek 
reeds beschikbaar is. Indien binnen het SIEF 
een relevant onderzoek op basis van proeven 
op gewervelde dieren beschikbaar is, 
verzoekt een SIEF-deelnemer uiterlijk …** 
om het verslag van dat onderzoek. Indien 
binnen het SIEF een relevant onderzoek 
beschikbaar is waarbij geen proeven op 
gewervelde dieren zijn verricht, kan een 
SIEF-deelnemer uiterlijk …*** om het 
verslag van dat onderzoek verzoeken.

1. Voordat proeven worden uitgevoerd 
om aan de informatie-eisen voor registratie 
te voldoen, informeert een SIEF-deelnemer 
bij zijn SIEF of een relevant onderzoek 
reeds beschikbaar is. Indien binnen het SIEF 
een relevant onderzoek op basis van proeven 
op gewervelde dieren beschikbaar is, 
verzoekt een SIEF-deelnemer uiterlijk …** 
om het verslag van dat onderzoek. 

Or. en

Motivering

Alle testresultaten (gewervelde en ongewervelde dieren) moeten worden gedeeld. Identiek aan 
amendement 149 in eerste lezing.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 187
ARTIKEL 30, LID 1

1. Voordat proeven worden uitgevoerd 
om aan de informatie-eisen voor registratie 
te voldoen, informeert een SIEF-deelnemer 
bij zijn SIEF of een relevant onderzoek 
reeds beschikbaar is. Indien binnen het SIEF 
een relevant onderzoek op basis van proeven 
op gewervelde dieren beschikbaar is, 
verzoekt een SIEF-deelnemer uiterlijk …**
om het verslag van dat onderzoek. Indien 
binnen het SIEF een relevant onderzoek 

1. Voordat proeven worden uitgevoerd 
om aan de informatie-eisen voor registratie 
te voldoen, informeert een SIEF-deelnemer 
bij zijn SIEF of een relevant onderzoek 
reeds beschikbaar is. Indien binnen het SIEF 
een relevant onderzoek op basis van proeven 
op gewervelde dieren beschikbaar is, 
verzoekt een SIEF-deelnemer om het verslag 
van dat onderzoek. Indien binnen het SIEF 
een relevant onderzoek beschikbaar is 
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beschikbaar is waarbij geen proeven op 
gewervelde dieren zijn verricht, kan een 
SIEF-deelnemer uiterlijk …*** om het 
verslag van dat onderzoek verzoeken.

waarbij geen proeven op gewervelde dieren 
zijn verricht, kan een SIEF-deelnemer om 
het verslag van dat onderzoek verzoeken.

Binnen twee weken na het verzoek verstrekt 
de eigenaar van het onderzoek de 
deelnemers die een verzoek hebben 
ingediend een bewijs van de gemaakte 
kosten. De deelnemer(s) en de eigenaar 
stellen alles in het werk om ervoor te zorgen 
dat de kosten van het gezamenlijk gebruik 
van de informatie op een billijke, 
transparante en niet-discriminerende wijze 
worden vastgesteld. Hiervoor kunnen 
richtsnoeren voor kostendeling op grond van 
boven¬genoemde beginselen worden 
gevolgd die worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 76, lid 2, onder f). 
Indien zij daarover geen overeenstemming 
bereiken, worden de kosten gelijkelijk 
gedeeld. De eigenaar geeft binnen twee 
weken na ontvangst van de betaling 
toestemming om voor de registratie naar het 
volledig onderzoeksverslag te verwijzen. 
Registranten dienen enkel te delen in de 
kosten van de informatie die zij moeten 
indienen om aan hun registratie-eisen te 
voldoen.

Binnen een maand na het verzoek verstrekt 
de eigenaar van het onderzoek de 
deelnemers die een verzoek hebben 
ingediend een bewijs van de gemaakte 
kosten. De deelnemer(s) en de eigenaar 
stellen alles in het werk om ervoor te zorgen 
dat de kosten van het gezamenlijk gebruik 
van de informatie op een billijke, 
transparante en niet-discriminerende wijze 
worden vastgesteld. Hiervoor kunnen 
richtsnoeren voor kostendeling op grond van 
boven¬genoemde beginselen worden 
gevolgd die worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 76, lid 2, onder f). 
Indien zij daarover geen overeenstemming 
bereiken, worden de kosten gelijkelijk 
gedeeld. De eigenaar geeft binnen twee 
weken na ontvangst van de betaling 
toestemming om voor de registratie naar het 
volledig onderzoeksverslag te verwijzen. 
Registranten dienen enkel te delen in de 
kosten van de informatie die zij moeten 
indienen om aan hun registratie-eisen te 
voldoen.

Or. EN

Motivering

Het is onhaalbaar voor bedrijven en andere betrokkenen binnen 2 maanden na publicatie van de 
lijst met gepreregistreerde stoffen om de relevante onderzoeken van alle andere SIEF-
deelnemers te vragen. Met betrekking tot geleidelijk geïntegreerde stoffen worden besluiten over
eventuele proeven pas genomen als de toepasselijke termijnen voor registratie van de stof zijn 
verlopen. Daarom is het niet nodig een termijn voor te schrijven.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 188
ARTIKEL 30, LID 1, ALINEA 1

1. Voordat proeven worden uitgevoerd 
om aan de informatie-eisen voor registratie 
te voldoen, informeert een SIEF-deelnemer 

1. Voordat proeven worden uitgevoerd 
om aan de informatie-eisen voor registratie 
te voldoen, informeert een SIEF-deelnemer 
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bij zijn SIEF of een relevant onderzoek 
reeds beschikbaar is. Indien binnen het 
SIEF een relevant onderzoek op basis van 
proeven op gewervelde dieren beschikbaar 
is, verzoekt een SIEF-deelnemer uiterlijk 
…** om het verslag van dat onderzoek. 
Indien binnen het SIEF een relevant 
onderzoek beschikbaar is waarbij geen 
proeven op gewervelde dieren zijn verricht, 
kan een SIEF-deelnemer uiterlijk …*** om 
het verslag van dat onderzoek verzoeken.

door navraag te doen bij zijn SIEF en door 
de lijst die door het Agentschap is 
gepubliceerd overeenkomstig artikel 28, lid 
5 en 5 bis. te raadplegen of een relevant 
onderzoek reeds beschikbaar is. Indien een 
relevant onderzoek op basis van proeven op 
gewervelde dieren beschikbaar is, verzoekt 
een SIEF-deelnemer uiterlijk …** om het 
verslag van dat onderzoek. Indien binnen het 
SIEF een relevant onderzoek beschikbaar is 
waarbij geen proeven op gewervelde dieren 
zijn verricht, kan een SIEF-deelnemer 
uiterlijk …*** om het verslag van dat 
onderzoek verzoeken.

Or. EN

Motivering

Om herhaling van dierproeven te verminderen. Hangt samen met amendementen op artikel 28, 
lid 5 en 5 bis.

Amendement ingediend door Amalia Sartori, Lena Ek

Amendement 189
ARTIKEL 30, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Indien wordt nagelaten gegevens over 
proeven op gewervelde dieren of andere 
informatie die dierproeven zou kunnen 
voorkomen aan het Agentschap ter 
beschikking te stellen, dan verliezen 
potentiële registranten hun recht de 
betrokken stof te registreren.

Or. en

Motivering

Aanscherping van principe van verplichte informatiedeling. Identiek aan amendement 151 eerste 
lezing (Ek).

Amendement ingediend door Amalia Sartori, Lena Ek

Amendement 190
ARTIKEL 30, LID 1 TER (nieuw)
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1 ter. Indien de andere deelnemer(s) hun 
aandeel in de kosten niet betalen, dan 
vervalt hun recht op registratie van hun 
stof.

Or. en

Motivering

Registranten die niet betalen moeten niet het recht hebben te registreren. Identiek aan 
amendement 152 eerste lezing (Ek).

Amendement ingediend door Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Chris Davies

Amendement 191
ARTIKEL 30, LID 2

2. Indien een relevant op proeven 
gebaseerd onderzoek niet in het SIEF
beschikbaar is, wordt er in elk SIEF slechts 
één onderzoek per informatie-eis uitgevoerd 
door een van zijn deelnemers, die namens de 
anderen optreedt. Zij nemen alle redelijke 
stappen om binnen de door het Agentschap 
gestelde termijn overeen te komen wie 
namens de andere deelnemers de proef moet 
uitvoeren en bij het Agentschap een 
onderzoekssamenvatting of uitgebreide 
onderzoekssamenvatting moet indienen. 
Indien er geen overeenstemming wordt 
bereikt bepaalt het Agentschap welke 
registrant of downstreamgebruiker de proef 
moet uitvoeren. Alle deelnemers aan het 
SIEF die een onderzoek behoeven, dragen 
bij aan de kosten van het onderzoek naar 
rato van het aantal deelnemende potentiële 
registranten. Deelnemers die het onderzoek 
niet zelf uitvoeren, hebben er recht op het 
volledige onderzoeksverslag te ontvangen 
binnen twee weken na betaling aan de 
deelnemer die het onderzoek heeft 
uitgevoerd.

2. Indien een relevant op proeven 
gebaseerd onderzoek beschikbaar is, wordt 
er in elk SIEF slechts één onderzoek per 
informatie-eis uitgevoerd door een van zijn 
deelnemers, die namens de anderen optreedt. 
Zij nemen alle redelijke stappen om binnen 
de door het Agentschap gestelde termijn 
overeen te komen wie namens de andere 
deelnemers de proef moet uitvoeren en bij 
het Agentschap een onderzoekssamenvatting 
of uitgebreide onderzoekssamenvatting moet 
indienen. Indien er geen overeenstemming 
wordt bereikt bepaalt het Agentschap welke 
registrant of downstreamgebruiker de proef 
moet uitvoeren. Alle deelnemers aan het 
SIEF die een onderzoek behoeven, dragen 
bij aan de kosten van het onderzoek naar 
rato van het aantal deelnemende potentiële 
registranten. Deelnemers die het onderzoek 
niet zelf uitvoeren, hebben er recht op het 
volledige onderzoeksverslag te ontvangen 
binnen twee weken na betaling aan de 
deelnemer die het onderzoek heeft 
uitgevoerd.

Or. en
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Motivering

Hangt samen met amendement op artikel 30, lid 1. (Brepoels & Wijkman)

Om herhaling van dierproeven te beperken. Hangt samen met amendementen op artikel 30, lid 1. 
(Davies)

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 192
ARTIKEL 32, LID 4

4. Een producent of importeur van een 
voorwerp dat een stof bevat die aan de 
criteria van artikel 56 voldoet en 
overeenkomstig artikel 58, lid 1, in een 
concentratie van meer dan 
0,1 gewichtsprocent (g/g) is gemeten, 
verstrekt de afnemer van het voorwerp 
voldoende informatie om een veilig gebruik 
van dat voorwerp mogelijk te maken, 
waaronder ten minste de naam van de stof. 
Deze verplichting geldt ten opzichte van alle 
afnemers van voorwerpen in de 
toeleveringsketen.

4. Een producent of importeur van een 
voorwerp dat een stof bevat die aan de 
criteria van artikel 56 voldoet en 
overeenkomstig artikel 58, lid 1, in een 
concentratie van meer dan 
0,1 gewichtsprocent (g/g) is gemeten in een 
homogeen deel van het voorwerp, verstrekt 
de afnemer van het voorwerp voldoende 
informatie om een veilig gebruik van dat 
voorwerp mogelijk te maken, waaronder ten 
minste de naam van de stof. Deze 
verplichting geldt ten opzichte van alle 
afnemers van voorwerpen in de 
toeleveringsketen.

Or. en

Motivering

Verheldert de interpretatie van de 0,1% grenswaarde. Analoog aan het overeenkomstige deel 
van amendement XX op lid 7, sub (2), sub (b).

Amendement ingediend door Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos

Amendement 193
ARTIKEL 33 BIS (nieuw)

1. Alle fabrikanten of importeurs van een 
stof in bijlage XIII, of van een preparaat of 
voorwerp dat een dergelijke stof bevat, 
verstrekken op verzoek van de 
downstreamgebruiker, voorzover dit in 
redelijkheid kan worden verlangd, de 
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informatie die nodig is voor het beoordelen 
van de effecten van de stof op de menselijke 
gezondheid of op het milieu met betrekking 
tot de in het verzoek aangegeven 
handelingen en toepassingen.
2. De informatievereisten in lid 1 hierboven 
zijn, mutatis mutandis, op de 
toeleveringsketen van toepassing.
3. Downstreamgebruikers die in een 
voorwerp een stof of preparaat verwerken 
waarover een veiligheidsinformatieblad 
bestaat, alsmede degenen die deze stof 
vervolgens bewerken of verder verwerken, 
sturen het veiligheidsinformatieblad door 
naar de eventuele ontvanger van het 
voorwerp of het afgeleide product hiervan. 
Consumenten vallen niet onder deze 
ontvangers.
Consumenten hebben het recht om bij de 
producent of importeur informatie op te 
vragen over de in het door hem 
geproduceerde of geïmporteerde voorwerp 
aanwezige stoffen.
Op verzoek geven de producenten of 
importeurs binnen 15 werkdagen de 
consument kostenloos volledige informatie 
over veiligheidsdetails en gebruik van in 
door hen geproduceerde of geïmporteerde 
voorwerpen aanwezige stoffen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is artikel is nodig om te waarborgen dat downstreamgebruikers of consumenten 
de noodzakelijke informatie kunnen krijgen over stoffen of voorwerpen die deze stof bevatten. 
Slechts wanneer de informatie beschikbaar is gesteld is het mogelijk de effecten van de stof op de 
menselijke gezondheid of op het milieu in verband met de handelingen en toepassingen die in dat 
verzoek zijn aangegeven vast te stellen. Amendement 366 van de eerste lezing.

Amendement ingediend door Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos

Amendement 194
ARTIKEL 33 BIS (nieuw)
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1. Leveranciers die een stof of preparaat in 
een voorwerp verwerken en degenen die 
vervolgens dit voorwerp bewerken of verder 
verwerken verstrekken op verzoek 
informatie aan elke ontvanger van het 
voorwerp, onverminderd artikel 32, lid 4. 
Voor importeurs van voorwerpen geldt 
dezelfde verplichting. Dit betreft de 
volgende informatie:
(i) (een) veiligheidsinformatieblad(en); 
en/of
(ii) indien geen veiligheidsinformatieblad 
bestaat elke relevante informatie als 
aangegeven in artikel 32, lid 1 als een 
minimum.
2. Alle fabrikanten of importeurs van een 
voorwerp verstrekken op verzoek een 
consument informatie over de stof in een 
door hen geproduceerd of geïmporteerd 
voorwerp.
Op verzoek geven de fabrikanten of 
importeurs binnen 15 werkdagen de 
consument kostenloos volledige informatie 
over veiligheidsdetails en gebruik van in 
door hen geproduceerde of geïmporteerde 
voorwerpen aanwezige stoffen.

Or. en

Motivering

Amendementen 166 en 366 van eerste lezing.

Amendement ingediend door Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Lena Ek

Amendement 195
ARTIKEL 33 BIS (nieuw)

1. Leveranciers die een stof of preparaat in 
een voorwerp verwerken en degenen die 
vervolgens dit voorwerp bewerken of verder 
verwerken verstrekken op verzoek 
informatie aan elke ontvanger van het 
voorwerp, onverminderd artikel 32, lid 4. 
Voor importeurs van voorwerpen geldt 
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dezelfde verplichting. Dit betreft de 
volgende informatie:
(i) (een) veiligheidsinformatieblad(en); 
en/of
(ii) indien geen veiligheidsinformatieblad 
bestaat elke relevante informatie als 
aangegeven in artikel 32, lid 1 als een 
minimum.
2. Alle fabrikanten of importeurs van een 
voorwerp verstrekken op verzoek een 
consument informatie over de stof in een 
door hen geproduceerd of geïmporteerd 
voorwerp.
Op verzoek geven de fabrikanten of 
importeurs binnen 15 werkdagen de 
consument kostenloos volledige informatie 
over veiligheidsdetails en gebruik van in 
door hen geproduceerde of geïmporteerde 
voorwerpen aanwezige stoffen.

Or. en

Motivering

Fabrikanten, tussenhandel en consumenten moeten kunnen achterhalen of een voorwerp 
specifieke stoffen bevat. De informatie wordt alleen op verzoek verstrekt, waardoor het proces 
eenvoudig en uitvoerbaar blijft.

Het betekent geen extra belasting aangezien tussenhandel en consument slechts het recht krijgen 
om informatie te verzoeken die al wordt geproduceerd krachtens REACH.

Dit amendement is een verbeterde versie van het compromispakket over toegang tot 
informatie/transparantie dat door een meerderheid van de fracties werd gesteund (EP 
amendement 366).

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 196
ARTIKEL 36, LID 3

3. Voor geregistreerde stoffen voldoet 
de fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker aan de verplichtingen 
van artikel 14 voordat hij de stof als zodanig 
of in een preparaat levert aan de 
downstreamgebruiker die het in lid 2 van dit 

3. Voor geregistreerde stoffen voldoet 
de fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker aan de verplichtingen 
van artikel 14 voordat hij de stof als zodanig 
of in een preparaat levert aan de 
downstreamgebruiker die het in lid 2 van dit 
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artikel bedoelde verzoek doet, mits het 
verzoek ten minste een maand voor de 
levering is gedaan, of binnen een maand na 
het verzoek indien dat later is.

artikel bedoelde verzoek doet, mits dit 
gebruik wordt ondersteund, en mits het 
verzoek ten minste een maand voor de 
levering is gedaan, of binnen een maand na 
het verzoek indien dat later is.

Voor geleidelijk geïntegreerde stoffen 
voldoet de fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker aan dit verzoek en aan 
de verplichtingen van artikel 14 voor het 
verstrijken van de toepasselijke in artikel 23 
gestelde termijn, mits de 
downstreamgebruiker zijn verzoek ten 
minste twaalf maanden voor die uiterste 
termijn doet.

Voor geleidelijk geïntegreerde stoffen 
voldoet de fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker aan dit verzoek en aan 
de verplichtingen van artikel 14 voor het 
verstrijken van de toepasselijke in artikel 23 
gestelde termijn, mits dit gebruik wordt 
ondersteund, en mits de 
downstreamgebruiker zijn verzoek ten 
minste twaalf maanden voor die uiterste 
termijn doet.

Or. en

Motivering

Een fabrikant of leverancier hoeft alleen te voldoen aan de eisen van artikel 14 voor de 
toepassingen die hij werkelijk ondersteunt. Zo niet, dan zou hij rekening moeten houden met alle 
toepassingen die de downstreamgebruiker vermeldt, onafhankelijk van de vraag of hij deze 
ondersteunt of niet.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Lena Ek

Amendement 197
ARTIKEL 36, LID 4, LETTER (C)

c) de downstreamgebruiker gebruikt in 
totaal minder dan 1 ton van de stof of het 
preparaat per jaar;

schrappen

Or. en

(Nieuw amendement - Artikel 62, lid 2, letter (c), hangt samen met overweging 54)

Motivering

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have to 
prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new clause 
would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne from their 
CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a serious 
loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & others)
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Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and improve 
their products. (Hegyi & others + Ek) 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 198
ARTIKEL 36, LID 8 BIS (nieuw)
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8 bis. Onverminderd leden 1 tot en met 8 en
onverminderd Titel IX, moeten 
downstreamgebruikers het gebruik 
vermijden van zorgwekkende stoffen, die 
geïdentificeerd zijn volgens de procedure 
van artikel 58, als zodanig of in preparaten 
of voorwerpen, bestemd voor gebruik door 
het algemene publiek, tenzij kan worden 
aangetoond dat:
a) de stof in een concentratie van minder 
dan 0,1 % aanwezig is, of
b) het gebruik geen onaanvaardabre 
risico's inhoudt voor de menselijke 
gezondheid of het milieu, of
c) er geen technisch en economisch 
uitvoerbare en geldig verklaarde 
alternatieven zijn, met minder risico's  voor 
de menselijke gezondheid of het milieu, 
beschikbaar zijn voor het beoogd gebruik. 

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 199
ARTIKEL 36, LID 8 BIS (nieuw)

8 bis. Onverminderd leden 1 tot en met 8 en 
onverminderd Titel IX, moeten 
downstreamgebruikers het gebruik 
vermijden van zorgwekkende stoffen, die 
geïdentificeerd zijn volgens de procedure 
van artikel 58, als zodanig of in preparaten 
of voorwerpen, bestemd voor gebruik door 
het algemene publiek, tenzij kan worden 
aangetoond dat:
a) de stof in een concentratie van minder 
dan 0,1 % aanwezig is, of
b) het gebruik geen onaanvaardabre 
risico's inhoudt voor de menselijke 
gezondheid of  het milieu, of
c) er geen technisch en economisch 
uitvoerbare en geldig verklaarde 
alternatieven zijn, met minder risico's  voor 
de menselijke gezondheid of het milieu, 
beschikbaar zijn voor het beoogd gebruik. 
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Or. en

Motivering

Dit amendement wordt voorgesteld om met de Raad tot een compromis te komen over de kwestie 
van vervangende stoffen.

Amendement ingediend door Avril Doyle, Amalia Sartori

Amendement 200
ARTIKEL 37 BIS (nieuw)

Procedure voor verplichte kennisgeving 
van informatie door KMO's

1. Indien de downstreamgebruiker een 
KMO in de zin van artikel 3, lid 34 is, dan 
is de kennisgevingsprocedure zoals bedoeld 
in artikel 37 van toepassing, met 
uitzondering van de leden 2, onder  f), 3, 4 
en 5.
2. Indien het Agentschap na een 
beoordeling van oordeel is dat de resultaten 
van verdere, meer gedetailleerde proeven 
op gewervelde en ongewervelde dieren 
noodzakelijk zijn, dan zullen deze door het 
Agentschap uit de resultaten van bestaande 
proeven worden verzameld.
3. Indien de testresultaten zoals in lid 2 
bedoeld niet al bestaan, dan geeft het 
Agentschap de lidstaat waarin de KMO zijn 
hoofdzetel heeft opdracht de proeven uit te 
voeren. Testresultaten die nuttig zijn voor 
de veiligheidsbeoordelingen worden aan de 
KMO meegedeeld na afsluiting van de 
proeven.
4. Het Agentschap stelt de aanvrager (de 
KMO) en de lidstaat waarin deze zijn 
hoofdzetel heeft op de hoogte indien de 
resultaten van de proeven negatief zijn, ten 
einde het gebruik van de onderzochte stof 
te blokkeren.
5. De downstreamgebruiker KMO dient de 
overeenkomstig lid 1 doorgegeven 
informatie aan te passen zodra hierin enige 
verandering optreedt.
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6. Een downstreamgebruiker KMO brengt 
het Agentschap in de door het Agentschap 
gespecificeerde vorm overeenkomstig 
artikel 108 verslag uit, indien zijn 
classificering van een stof verschilt van die 
van zijn leverancier.
7. Het uitbrengen van verslag 
overeenkomstig de leden 1 t/m 6 is niet 
vereist in verband met een stof, als zodanig 
of in een preparaat, dat door de 
downstreamgebruiker KMO in 
hoeveelheden van minder dan 1 ton per 
jaar wordt gebruikt.

Or. en

Motivering

De specifieke procedure voor KMO's geeft hen de mogelijkheid hun industriële geheimen voor 
specifieke gebruiken van chemische stoffen te beschermen; de speciale rol hierin voor het 
Agentschap beperkt overbodige proeven. (Doyle)

Amendement ingediend door Chris Davies, Frieda Brepoels, Caroline Lucas, Carl Schlyter, 
Hiltrud Breyer

Amendement 201
ARTIKEL 39, LID 1

1. Het Agentschap onderzoekt elk 
testvoorstel in een registratie of een rapport 
van een downstreamgebruiker ten behoeve 
van de verstrekking van de in de bijlagen IX 
en X vermelde informatie voor een stof. 
Prioriteit moet worden gegeven aan de 
registratie van stoffen die PBT-, zPzB, 
sensibiliserende en/of  carcinogene, 
mutagene en reproductietoxische 
(CMR)eigenschappen hebben of kunnen 
hebben, of van stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG in de categorie 
gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld, in 
hoeveelheden van meer dan 100 ton per jaar 
met gebruik dat resulteert in wijdverspreide 
en diffuse blootstelling.

1. Het Agentschap onderzoekt elk 
testvoorstel in een registratie of een rapport 
van een downstreamgebruiker ten behoeve 
van de verstrekking van de in de 
bijlagen VII en X die betrekking heeft op 
proeven op gewervelde dieren vermelde 
informatie voor een stof. Prioriteit moet 
worden gegeven aan de registratie van 
stoffen die PBT-, zPzB, sensibiliserende 
en/of  carcinogene, mutagene en 
reproductietoxische (CMR)eigenschappen 
hebben of kunnen hebben, of van stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG in de 
categorie gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld, 
in hoeveelheden van meer dan 100 ton per 
jaar met gebruik dat resulteert in 
wijdverspreide en diffuse blootstelling.

Or. en
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Motivering

Voor bevordering van proeven waarbij geen dieren zijn gemoeid. Aangenomen amendement 175 
in eerste lezing, dat ervoor moest zorgen dat proeven op dieren alleen worden uitgevoerd 
wanneer dit onvermijdelijk is. (Davies)

Om proeven op dieren te voorkomen en de kosten voor de industrie, met name voor KMO's te 
beperken, en omdat gegevens uit dierproeven alleen mogen worden verstrekt, als dit voor de 
beoordeling van de veiligheid van een stof nodig is, moeten de testvoorstellen ten behoeve van de 
verstrekking van de in de bijlagen VII en VIII vermelde informatie ook door het Agentschap 
worden onderzocht. Amendement 175 eerste lezing. (Brepoels& Lucas & anderen)

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 202
ARTIKEL 39, LID 2, INLEIDENDE FORMULE

2. Het Agentschap stelt op basis van het 
in lid 1 bedoelde onderzoek een ontwerp op 
van een van de volgende besluiten, dat 
volgens de procedure van de artikelen 49 en 
50 wordt vastgesteld:

2. Het Agentschap stelt op basis van het 
in leden 1, 1 bis en 1 ter bedoelde onderzoek 
een ontwerp op van een van de volgende 
besluiten, dat volgens de procedure van de 
artikelen 49 en 50 wordt vastgesteld:

Or. en

(Gewijzigde heropneming van de Commissietekst)

Motivering

Ter wille van de samenhang met amendementen 22 en 23 van de rapporteur.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Evangelia Tzampazi, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 

Urszula Krupa

Amendement 203
ARTIKEL 40, LID 4

4. De registrant verstrekt de vereiste 
informatie binnen de vastgestelde termijn 
aan het Agentschap.

4. De registrant verstrekt de door het 
Agentschap vereiste informatie binnen een 
redelijke termijn die door het Agentschap 
wordt bepaald. De termijn is niet langer 
dan zes maanden. Het Agentschap trekt het 
registratienummer in, indien de registrant 
de informatie in kwestie niet binnen de 
gestelde termijn verstrekt.
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Or. en

Motivering

De Raad heeft geen duidelijke termijn gesteld voor de verstrekking van informatie zoals door het 
Parlement was voorgesteld in amendement 180. (Hegyi & anderen + Tzampazi + Krupa)

Een registrant kan de in artikel 20 bedoelde controle op volledigheid hebben doorstaan, zonder 
dat aan de informatievoorschriften is voldaan. Als niet aan de informatievoorschriften is 
voldaan, moeten hier duidelijke gevolgen aan worden verbonden. Registranten mogen niet meer 
dan een kans in maximum zes maanden krijgen, om foute registraties te corrigeren. Zo wordt 
goede kwaliteit gegarandeerd en worden eindeloze discussies tussen instanties en registranten 
voorkomen. De formulering sluit aan bij de bepalingen betreffende de controle op volledigheid 
in artikel 20. (Schlyter & anderen)

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 204
ARTIKEL 40, LID 7

7. De Commissie kan na overleg met 
het Agentschap besluiten het percentage 
geselecteerde dossiers te wijzigen en 
overeenkomstig de in artikel 132, lid 3, 
bedoelde procedure nadere criteria op te 
nemen in artikel 5.

7. De Commissie kan na overleg met 
het Agentschap besluiten het percentage 
geselecteerde dossiers te wijzigen en 
overeenkomstig de in artikel 132, lid 3 bis, 
bedoelde procedure nadere criteria op te 
nemen in artikel 5.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor aansluiting van de tekst op de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit, met name wat betreft de vervanging van de gewone procedure inzake een 
regelgevend comité door een comité regelgeving met toetsing, aangezien de betreffende 
maatregelen algemene maatregelen zijn die niet-essentiële elementen van het wetsontwerp 
moeten wijzigen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Amendement 205
ARTIKEL 42, LID 2, LETTERS (A) EN (B)

a) voor alle uiterlijk …* met 
estvoorstellen om aan de informatie-eisen 
van de bijlagen IX en X te voldoen, uiterlijk 
…**;

a) voor alle uiterlijk …* met 
testvoorstellen om aan de informatie-eisen 
van de bijlagen VII tot en met X te voldoen, 
uiterlijk …**;
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b) voor alle uiterlijk ...*** ontvangen 
registraties met testvoorstellen om aan de 
informatie-eisen van uitsluitend bijlage IX
te voldoen, uiterlijk …****;

b) voor alle uiterlijk ...*** ontvangen 
registraties met testvoorstellen om aan de 
informatie-eisen van bijlagen VII tot en met 
IX te voldoen, uiterlijk …****;

Or. en

(Amendement 186 - eerste lezing)

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 39, lid 1 van dezelfde indieners. Om proeven op 
dieren te voorkomen en de kosten voor de industrie, met name voor KMO's te beperken, en 
omdat gegevens uit dierproeven alleen mogen worden verstrekt als dit voor de beoordeling van 
de veiligheid van een stof nodig is, moeten de testvoorstellen ten behoeve van de verstrekking 
van de in de bijlagen VII en VIII vermelde informatie ook door het Agentschap worden 
onderzocht.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 206
ARTIKEL 46, LID 2

2. Om een geharmoniseerde aanpak van 
verzoeken om nadere informatie te
waarborgen, houdt het Agentschap toezicht 
op ontwerp-besluiten krachtens artikel 45 en 
ontwikkelt het criteria en prioriteiten. Indien 
passend worden uitvoeringsmaatregelen 
goedgekeurd volgens de in artikel 132, lid 3, 
bedoelde procedure.

2. Om een geharmoniseerde aanpak van 
verzoeken om nadere informatie te 
waarborgen, houdt het Agentschap toezicht 
op ontwerp-besluiten krachtens artikel 45 en 
ontwikkelt het criteria en prioriteiten. Indien 
passend worden uitvoeringsmaatregelen 
goedgekeurd volgens de in artikel 132, lid 3 
bis, bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor aansluiting van de tekst op de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit, met name wat betreft de vervanging van de gewone procedure inzake een 
regelgevend comité door een comité regelgeving met toetsing, aangezien de betreffende 
maatregelen algemene maatregelen zijn die niet-essentiële elementen  van het wetsontwerp 
moeten wijzigen.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Philippe Busquin, Dan Jørgensen

Amendement 207
ARTIKEL 49, LID 1

1. Het Agentschap stelt de betrokken 
registrant(en) of downstreamgebruiker(s) op 
de hoogte van elk krachtens de artikelen 39, 
40 of 45 genomen ontwerp-besluit, onder 
vermelding dat zij gerechtigd zijn binnen 
dertig dagen na ontvangst opmerkingen te 
maken. Indien de betrokken registrant(en) of 
downstreamgebruiker(s) opmerkingen 
wensen te maken, dienen zij hun 
opmerkingen bij het Agentschap in. Het 
Agentschap stelt vervolgens onverwijld de 
bevoegde instantie op de hoogte van de 
indiening van de opmerkingen. De bevoegde 
instantie (voor besluiten overeenkomstig 
artikel 45) en het Agentschap (voor besluiten 
overeenkomstig de artikelen 39 en 40) 
nemen alle ontvangen opmerkingen in 
aanmerking en kunnen het ontwerp-besluit
dienovereenkomstig wijzigen.

1. Het Agentschap stelt de betrokken 
registrant(en) of downstreamgebruiker(s) op 
de hoogte van elk krachtens de artikelen 39, 
40 of 45 genomen ontwerp-besluit, alsmede 
van de eventuele opmerkingen van 
belanghebbenden en het Europees 
Centrum voor de validatie van alternatieve 
methoden (ECVAM), onder vermelding dat 
zij gerechtigd zijn binnen dertig dagen na 
ontvangst opmerkingen te maken. Indien de 
betrokken registrant(en) of 
downstreamgebruiker(s) opmerkingen 
wensen te maken, dienen zij hun 
opmerkingen bij het Agentschap in. Het 
Agentschap stelt vervolgens onverwijld de 
bevoegde instantie op de hoogte van de 
indiening van de opmerkingen. De bevoegde 
instantie (voor besluiten overeenkomstig 
artikel 45) en het Agentschap (voor besluiten 
overeenkomstig de artikelen 39 en 40) 
nemen alle ontvangen opmerkingen in 
aanmerking en kunnen het ontwerp-besluit 
dienovereenkomstig wijzigen.

Or. en

(Amendement 206 - eerste lezing)

Motivering

Ten behoeve van de transparantie moeten ook de opmerkingen van het ECVAM en andere 
belanghebbenden worden gepubliceerd . (Lucas & anderen)

EP amendement 2006 - eerste lezing. Hangt samen met amendementen op artikel 39, lid 1, 1 bis 
en 2. (Brepoels & Wijkman.


