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Amendement ingediend door Chris Davies, Lena Ek, Urszula Krupa, Guido Sacconi

Amendement 208
ARTIKEL 54

Deze titel heeft tot doel de goede werking 
van de interne markt te waarborgen en er 
tegelijkertijd
voor te zorgen dat de risico's van zeer 
zorgwekkende stoffen naar behoren worden 
beheerst en dat
deze stoffen uiteindelijk worden vervangen 
door geschikte alternatieve stoffen of 
technieken, mits
die economisch haalbaar en technisch
uitvoerbaar zijn.

Deze titel heeft tot doel te waarborgen dat 
zeer zorgwekkende stoffen, indien 
voorhanden, worden vervangen door 
veiligere alternatieve stoffen of 
technologieën. In situaties waarin 
dergelijke alternatieven ontbreken, maar de 
voordelen voor de samenleving groter zijn 
dan de risico's met betrekking tot het 
gebruik van dergelijke stoffen, heeft deze 
titel tot doel te waarborgen dat het gebruik 
van zeer zorgwekkende stoffen adequaat 
wordt gecontroleerd en dat alternatieven 
worden ontwikkeld. De bepalingen worden 
geschraagd door het voorzorgsbeginsel.



PE 378.597v01-00 2/107 AM\630161NL.doc

NL

Or. en

(Amendement 214 - Eerste lezing)

Motivering

Het doel van de vergunning is te zorgen voor de bescherming van de gezondheid van mens en 
milieu (Davies & Ek).

Het doel van de vergunning is te zorgen voor de bescherming van de gezondheid van mens en 
milieu. EP-amendement 214 wordt heropgevoerd (Krupa)

De nadruk op de interne markt moet worden geschrapt. REACH behelst reeds een clausule 
inzake vrij verkeer (artikel 128) en is gebaseerd op de rechtsgrondslag van het Verdrag voor 
de interne markt. Deze titel maakt het mogelijk dat chemische stoffen waarvan bekend is dat 
deze schadelijk zijn toch kunnen worden gebruikt onder bepaalde voorwaarden. Het 
voorzorgsbeginsel wordt vermeld in de algemene bepalingen van REACH, maar het is vooral 
belangrijk dit beginsel op te nemen in de vergunningsbepalingen. (Sacconi)

Amendement ingediend door Chris Davies, Lena Ek

Amendement 209
ARTIKEL 55, LID 4

4. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing op het volgende gebruik van 
stoffen:

4. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing op het volgende gebruik van 
stoffen:

a) gebruik in 
gewasbeschermingsmiddelen die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 91/414/EEG 
vallen;

a) gebruik in 
gewasbeschermingsmiddelen die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 91/414/EEG 
vallen;

b) gebruik in biociden die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 98/8/EG 
vallen;

b) gebruik in biociden die binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 98/8/EG 
vallen;

c) gebruik als motorbrandstof die 
binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 
98/70/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 13 oktober 1998 betreffende 
de kwaliteit van benzine en van 
dieselbrandstof valt;
d) gebruik als brandstof in mobiele of 
vaste stookinstallaties voor minerale-
olieproducten en gebruik als brandstof in 
gesloten systemen.



AM\630161NL.doc 3/107 PE 378.597v01-00

NL

Or. en

Motivering

Uitzonderingen dienen tot een minimum te worden beperkt om marktverstoring tussen de 
diverse materialen te voorkomen en de opsporing van zeer zorgwekkende chemicaliën en hun 
veiliger alternatieven mogelijk te maken. 

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Anne Laperrouze, Françoise Grossetête

Amendement 210
ARTIKEL 55, LID 4, LETTER (D BIS) (nieuw)

(d bis) gebruik van ertsen of concentraten 
die gewoonlijk voorkomen in grondstoffen,
die echter niet op de vrije markt verhandeld 
worden, in verwerkingsinstallaties die 
binnen de werkingssfeer van Richtlijn 
96/61/EG vallen.

Or. en

Motivering

De meeste bevatten kleine hoeveelheden natuurlijke CMR-stoffen en daarom moet er dan ook 
een vergunning voor worden afgegeven. Ze worden alleen gebruikt  als grondstoffen door 
bedrijven die onderworpen zijn aan vergunningen die worden toegekend via verwijzing naar 
de beste beschikbare technieken (Richtlijn 96/61/EG) en wetgeving inzake werknemers- en 
milieubescherming. De eruit voortvloeiende risico's worden naar behoren in de hand 
gehouden; volgens artikel 57, lid 2 worden vrijstellingen toegestaan. Gezien de variatie in 
samenstelling maakt dit amendement duizenden dossiers overbodig (overbelasting van het 
systeem) en bevordert het de werkbaarheid. 

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs, Mojca 
Drčar Murko, Marios Matsakis, Vittorio Prodi

Amendement 211
ARTIKEL 55, LID 4, LETTER (D TER) (nieuw)

(d ter) gebruik als stof in batterijen en 
accu's binnen de werkingssfeer van 
Richtlijn 2006/xx/EG

Or. en
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Motivering

De onlangs goedgekeurde richtlijn over batterijen en accu's heeft met name betrekking op een 
strikte beperking van stoffen in ontwerp en productie, de producenten worden 
verantwoordelijk voor verzamelen en recycling van afvalstoffen. Bovendien zijn in batterijen 
gebruikte stoffen die een gevaar kunnen vormen voor het milieu al onderworpen aan een 
risicobeoordeling en hebben dan ook intensieve en strenge tests ondergaan zoals in REACH 
wordt bepaald. 

Teneinde administratieve rompslomp en duplicering van wetgeving te voorkomen, dienen 
stoffen die voorkomen in batterijen die vallen onder de desbetreffende richtlijn, van een 
vergunning te worden vrijgesteld.   

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 212
ARTIKEL 55, LID 5

5. In het geval van stoffen die 
uitsluitend autorisatieplichtig zijn omdat zij 
aan de criteria van artikel 56, onder a), b) 
of c), voldoen, of omdat zij uitsluitend 
vanwege gevaren voor de gezondheid van 
de mens overeenkomstig artikel 56, onder 
f), zijn aangewezen, zijn de leden 1 en 2 
van dit artikel niet van toepassing op het 
volgende gebruik:

schrappen

a) gebruik in cosmetische producten 
die binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 76/768/EEG vallen;
b) gebruik in met levensmiddelen in 
aanraking komende materialen die binnen 
het toepassingsgebied van Verordening 
(EG) nr. 1935/2004 vallen.

Or. en

(Amendement 471/rev. gedeeltelijk - eerste lezing))

Motivering

Er dient geen  beperking te worden toegepast op de werkingssfeer van de autorisatie.
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Amendement ingediend door Guido Sacconi, Urszula Krupa, Chris Davies, Lena Ek

Amendement 213
ARTIKEL 55 BIS (nieuw)

Artikel 55 bis
Lijst van stoffen waarvoor een vergunning 

vereist is
Stoffen, waarvan bekend is dat zij, in 
afwachting van de vergunningsprocedure, 
voldoen aan de criteria van artikel 56, 
worden vermeld in Bijlage XIV(bis). Zodra 
de vergunningsprocedure is ingeleid, 
worden de stoffen overeenkomstig de 
procedure van artikel 57, lid 1 in Bijlage 
XIV(ter) vermeld.

Or. en

(Amendement 215 - eerste lezing)

Motivering

Om de transparantie te verhogen, stimulansen voor vrijwillige maatregelen bij de 
downstreamgebruikers en innoverende maatregelen in de richting van veiliger alternatieven 
te bieden, moeten alle stoffen, die als zeer zorgwekkend gelden, onverwijld op de lijst van 
voor vergunning in aanmerking komende stoffen worden vermeld (dat wil zeggen bijlage XIII 
bis).

Na de prioriteitsstelling door het Agentschap worden de stoffen vervolgens naar bijlage XIII 
ter verschoven, waarin de vervaldata en de termijnen voor de vergunningsaanvragen zijn 
vastgelegd.

Teneinde KMO's  te helpen bij hun investeringsplannen op middellange en lange termijn, de 
administratieve rompslomp te verminderen, innovatie met het oog op veiliger alternatieven en 
vrijwillige maatregelen te stimuleren en de transparantie te vergroten, dienen alle stoffen die 
voldoen aan de criteria om als zeer zorgwekkend te worden aangemerkt, onmiddellijk te 
worden toegevoegd aan een voorlopige lijst voor autorisatie (Bijlage XIV (bis). Deze 
procedure is veel helderder en minder omslachtig dan het voorstel van de Commissie. De EP-
amendementen 215, 216 (het desbetreffende gedeelte), 219, 223, 227,228, 229 en 230 worden 
heropgevoerd als onderdeel van het pakket voor de voorlopige lijst (Krupa & Davies)

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Urszula Krupa, Chris Davies, Lena Ek

Amendement 214
ARTIKEL 56, TITEL EN INLEIDENDE FORMULE
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In bijlage XIV op te nemen stoffen
De volgende stoffen kunnen volgens de 
procedure van artikel 57 in bijlage XIV
worden opgenomen:

In Bijlage XIV(bis) op te nemen stoffen

Onverminderd bestaande of toekomstige 
beperkingen worden de volgende stoffen 
volgens de procedure van artikel 58 in 
Bijlage XIV(bis) opgenomen:

Or. en

(Amendement 216 - eerste lezing))

Motivering

Hangt ten dele samen met de amendementen op artikel 53 bis (nieuw).

Door de invoering van een lijst van stoffen die voor vergunning in aanmerking komen, moet 
de procedure voor opname in de lijsten worden gewijzigd. (Sacconi)

Hangt samen met het amendement op artikel 55 bis (nieuw)

Indien nieuwe wetenschappelijke kennis de noodzaak aantoont van bredere maatregelen om 
de verspreiding van een stof te beperken dan moet de autoriteiten een restrictieprocedure ter 
beschikking staan. Het desbetreffende gedeelte van het EP-amendement 216 wordt 
heropgevoerd. (Krupa & Davies)

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

Amendement 215
ARTIKEL 56, LETTER (F)

f)stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen hebben 
of die welke persistente, bioaccumulerende 
en toxische eigenschappen of zeer 
persistente en zeer bioaccumulerende 
eigenschappen hebben, die niet aan de 
criteria onder d) en e) voldoen, ten aanzien 
waarvan wetenschappelijke aanwijzingen 
worden gevonden voor waarschijnlijke
ernstige gevolgen voor de gezondheid van 
de mens of voor het milieu die even
zorgwekkend zijn als die van de stoffen die 
onder a) tot en met e) zijn vermeld en die 
per afzonderlijk geval volgens de procedure 
van artikel 58 worden vastgesteld.

f) stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen hebben 
of die welke persistente, bioaccumulerende 
en toxische eigenschappen of zeer 
persistente en sterk bioaccumulerende 
eigenschappen hebben, die niet aan de 
criteria onder d) en e) voldoen en die per 
afzonderlijk geval, volgens de procedure van 
artikel 58, aangewezen zijn als stoffen die 
aanleiding geven tot een soortgelijke 
bezorgdheid als de stoffen die onder a) tot 
en met e) zijn vermeld.



AM\630161NL.doc 7/107 PE 378.597v01-00

NL

Or. en

(Amendement 217 - eerste lezing)

Motivering

Met dit amendement wordt de bezorgdheid, waartoe een stof aanleiding moet geven, voordat 
deze in bijlage XIV bis kan worden opgenomen, verminderd.  Een flexibelere formulering is 
wenselijk.

Het voorzorgsbeginsel betekent dat niet gewacht kan worden totdat er volledig 
wetenschappelijk bewijs is dat een stof een negatief effect zal hebben op de 
hormoonhuishouding. De voorgestelde tekst stelt ons in staat meer stoffen te vinden die 
waarschijnlijk aanleiding geven tot een soortelijke bezorgdheid.

De tekst van de Raad zou resulteren in een aanzienlijke toename van dierproeven. Dit 
amendement zorgt ervoor dat een aantal gevaarlijke stoffen, meestal hormoonontregelende 
chemicaliën die de normale functie van het hormonale systeem van mensen en in het wild 
levende dieren verstoren en een grote reeks ongunstige gevolgen hebben, zoals reproductieve, 
ontwikkelings- en gedragsproblemen, en stoffen als PFOS, PFOA en DecaBDE, onder het 
vergunningenstelsel kunnen worden gebracht. EP-amendement 217 wordt heropgevoerd 
(Davies)   

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 216
ARTIKEL 56, LETTER (F)

f) stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen hebben 
of die welke persistente, bioaccumulerende 
en toxische eigenschappen of zeer 
persistente en zeer bioaccumulerende 
eigenschappen hebben, die niet aan de 
criteria onder d) en e) voldoen, ten aanzien 
waarvan wetenschappelijke aanwijzingen 
worden gevonden voor waarschijnlijke 
ernstige gevolgen voor de gezondheid van 
de mens of voor het milieu die even 
zorgwekkend zijn als die van de stoffen die 
onder a) tot en met e) zijn vermeld en die per 
afzonderlijk geval volgens de procedure van 
artikel 58 worden vastgesteld.

f) stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen hebben 
of die welke persistente, bioaccumulerende 
en toxische eigenschappen of zeer 
persistente en zeer bioaccumulerende 
eigenschappen hebben, die niet aan de 
criteria onder d) en e) voldoen, ten aanzien 
waarvan wetenschappelijke aanwijzingen 
worden gevonden voor waarschijnlijke 
ernstige gevolgen voor de gezondheid van 
de mens of voor het milieu die even 
zorgwekkend zijn als die van de stoffen die 
onder a) tot en met e) zijn vermeld en die per 
afzonderlijk geval volgens de procedure van 
artikel 58 worden vastgesteld.

Voor dit soort stoffen zal de Commissie 
wanneer REACH in werking treedt een 
gids opstellen met de criteria voor het 
vaststellen van deze stoffen waarvan de 
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gevolgen even zorgwekkend zijn als die van 
andere stoffen die zijn vermeld onder a) tot 
en met e).  

Or. es

Motivering

Dit amendement is bedoeld om ervoor te zorgen dat stoffen die voldoen aan een aantal maar 
niet aan alle criteria voor PBT-stoffen, in REACH kunnen worden ingedeeld als chemische 
stoffen die net zo zorgwekkend zijn, een kwestie die in de bestaande tekst onduidelijk is.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 217
ARTIKEL 56, LETTER (F BIS) (nieuw)

(f bis) nanodeeltjes

Or. en

(Nieuw amendement - Artikel 62, lid 2, letter d) rekening houdend met het gewijzigde advies 
van SCENIHR van 10 maart 2006 en het verslag "Toxic Potential of Materials as the 

Nanolevel", dat op 3 februari 2006 in "Science" werd gepubliceerd)

Motivering

Volgens "Science" kan de uiterst geringe omvang van nanomateriaal ervoor zorgen dat
fysisch-chemische eigenschappen worden veranderd en de mogelijkheid scheppen van 
vergrote opname door en interactie met biologische weefsels. Deze combinatie kan 
ongewenste biologische gevolgen genereren in levende cellen die niet mogelijk zouden zijn 
met hetzelfde materiaal in grotere vorm. Volgens SCENIHR is de kennis van het biologische 
effect van nanodeeltjes (distributie, accumulatie, metabolisme en orgaanspecifieke giftigheid) 
nog minimaal. Nanodeeltjes moeten dan ook onder het vergunningenstelsel vallen. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 218
ARTIKEL 56, LETTER (F BIS) (nieuw)

(f bis)  stoffen die als bestanddelen zijn 
toegevoegd aan tabaksproducten in de zin 
van artikel 2, lid 1 en artikel 2, lid 5 van 



AM\630161NL.doc 9/107 PE 378.597v01-00

NL

Richtlijn 2001/37/EG betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de productie, de presentatie 
en de verkoop van tabaksproducten.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 218 - aangenomen in eerste lezing.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 219
ARTIKEL 57, TITEL En LID 1, INLEIDENDE FORMULE

Opname van stoffen in bijlage XIV Opname van stoffen in Bijlage XIV(ter)
1. Wanneer wordt besloten stoffen als 
bedoeld in artikel 54 in bijlage XIV op te 
nemen, wordt dat besluit volgens de in 
artikel 132, lid 3, bedoelde procedure 
genomen. In het besluit worden van elke 
stof de volgende gegevens vermeld:

1. Wanneer wordt besloten stoffen als 
bedoeld in artikel 54 in Bijlage XIV(ter) op 
te nemen, wordt dat besluit volgens de in 
artikel 132, lid 3 bis, bedoelde procedure 
genomen. In het besluit worden van elke 
stof de volgende gegevens vermeld:

Or. en

(Amendement 219 - eerste lezing)

Motivering

Ten gevolge van het instellen van een lijst van stoffen waarvoor een vergunning is 
aangevraagd, wordt bijlage XIV bijlage XIV ter.

Amendement ingediend door Urszula Krupa, Chris Davies, Lena Ek

Amendement 220
ARTIKEL 57, TITEL EN LID 1, INLEIDENDE FORMULE

Opname van stoffen in bijlage XIV Opname van stoffen in bijlage XIV(ter)
1. Wanneer wordt besloten stoffen als 
bedoeld in artikel 56 in bijlage XIV op te 
nemen, wordt dat besluit volgens de in 
artikel 132, lid 3, bedoelde procedure 

1. Wanneer wordt besloten stoffen als 
bedoeld in artikel 56 in bijlage XIV(ter) op 
te nemen, wordt dat besluit volgens de in 
artikel 132, lid 3, bedoelde procedure 
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genomen. In het besluit worden van elke stof 
de volgende gegevens vermeld:

genomen. In het besluit worden van elke stof 
de volgende gegevens vermeld:

Or. en

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 55 bis (nieuw)  

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 221
ARTIKEL 57, LID 1, LETTER (B BIS) (nieuw)

(b bis)  eventuele beperkingen uit hoofde 
van artikel 67;

Or. en

(Amendement 220 - eerste lezing)

Motivering

Het is belangrijk dat eventuele beperkingen voor de vervaardiging, het gebruik en/of het in de 
handel brengen worden gepreciseerd in het besluit om deze stoffen in bijlage XIV(ter) op te 
nemen.

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies

Amendement 222
ARTIKEL 57, LID 1, LETTER (D)

d) in voorkomend geval,
herbeoordelingstermijnen voor bepaalde
vormen van gebruik;

d) herbeoordelingstermijnen voor alle
vormen van gebruik, die niet langer dan 5 
jaar mogen zijn;

Or. en

(Amendement 221 - eerste lezing)

Motivering

Alle vergunningen moeten tot een termijn van ten hoogste vijf jaar beperkt zijn, naar gelang 
van de ontwikkeling van veiligere alternatieven of technieken. Bij ontstentenis van 
regelmatige herbeoordelingstermijnen gaat de stimulans voor innovatie en de ontwikkeling 
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van veiligere alternatieven verloren. (Sacconi)

Het is redelijk dat alle vergunningen worden afgegeven op tijdelijke basis, omdat periodieke 
herbeoordeling  aanpassing aan de technische vooruitgang mogelijk maakt (en aanmoedigt), 
(bijvoorbeeld  behandeling van nieuwe informatie over gevaren, blootstelling, sociaal-
economisch profijt en beschikbaarheid van alternatieven). Zonder regelmatige 
herbeoordelingstermijnen gaat de stimulans voor innovatie en de ontwikkeling van veiliger 
alternatieven verloren. EP-amendement 221 wordt heropgevoerd (Davies)   

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 223
ARTIKEL 57, LID 2

2. Vormen van gebruik of categorieën 
van gebruik kunnen van de autorisatieplicht 
worden vrij¬gesteld, mits het risico naar 
behoren wordt beheerst op grond van de
bestaande specifieke 
Gemeenschapswetgeving die minimumeisen 
aan het gebruik van de stof stelt in verband 
met de bescherming van de gezondheid van 
de mens of het milieu. Bij de vaststelling 
van die vrijstellingen wordt in het bijzonder 
rekening gehouden met de evenredigheid 
van het risico voor de gezondheid van de 
mens en voor het milieu met de aard van de 
stof, bijvoorbeeld wanneer het risico 
verandert naargelang de fysische vorm.

2. Vormen van gebruik of categorieën 
van gebruik kunnen van de autorisatieplicht 
worden vrij¬gesteld. Bij de vaststelling van 
die vrijstellingen wordt in het bijzonder 
rekening gehouden met:
(a) bestaande specifieke 
Gemeenschapswetgeving die minimumeisen 
aan het gebruik van de stof stelt in verband 
met de bescherming van de gezondheid van 
de mens of het milieu, zoals bindende 
blootstellingslimieten op de werkplek, 
emissiegrenzen enz., mits het risico naar 
behoren wordt beheerst;
(b) bestaande wettelijke verplichtingen tot 
het nemen van passende technische of 
administratieve maatregelen om te zorgen 
voor naleving van de desbetreffende 
normen op het terrein van de 
volksgezondheid, de veiligheid en het
milieu, in verband met het gebruik van de 
stof.
Vrijstellingen kunnen aan voorwaarden 
gebonden zijn. 

Or. en

Motivering

Heropneming van het oorspronkelijke Commissievoorstel.
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Amendement ingediend door Chris Davies, Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Amendement 224
ARTIKEL 57, LID 2

2. Vormen van gebruik of categorieën 
van gebruik kunnen van de autorisatieplicht 
worden vrij¬gesteld, mits het risico naar 
behoren wordt beheerst op grond van de 
bestaande specifieke 
Gemeenschapswetgeving die minimumeisen 
aan het gebruik van de stof stelt in verband 
met de bescherming van de gezondheid van 
de mens of het milieu. Bij de vaststelling 
van die vrijstellingen wordt in het bijzonder 
rekening gehouden met de evenredigheid 
van het risico voor de gezondheid van de 
mens en voor het milieu met de aard van de 
stof, bijvoorbeeld wanneer het risico 
verandert naargelang de fysische vorm.

2. Vormen van gebruik of categorieën 
van gebruik kunnen van de autorisatieplicht 
worden vrij¬gesteld, mits het risico naar 
behoren wordt beheerst op grond van de 
bestaande specifieke 
Gemeenschapswetgeving die minimumeisen 
aan het gebruik van de stof stelt in verband 
met de bescherming van de gezondheid van 
de mens, de openbare veiligheid of het 
milieu. Bij de vaststelling van die 
vrijstellingen wordt in het bijzonder 
rekening gehouden met de evenredigheid 
van het risico voor de gezondheid van de 
mens, de openbare veiligheid en voor het 
milieu met de aard van de stof, bijvoorbeeld 
wanneer het risico verandert naargelang de 
fysische vorm.

Or. en

Motivering

De tenuitvoerlegging van REACH moet de luchtvaartsector er niet van weerhouden om zich 
te houden aan de eisen van veiligheid in verband met de burgerluchtvaart en de normen die 
zijn vastgesteld op internationaal niveau (ICAO) en op Europees niveau (EASA). Het kan 
nodig zijn enkele stoffen vrij te stellen van autorisatie omdat hun fysisch-chemische 
eigenschappen van vitaal belang zijn bij de naleving van internationale en communautaire 
veiligheids- en certificeringseisen en -normen, met name de eisen van luchtwaardigheid en de 
veiligheid van passagiers in de burgerluchtvaart, die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
1592/2002.   

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 225
ARTIKEL 57, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Dergelijke uitzonderingen gelden niet 
voor vormen van gebruik of categorieën 
van gebruik van stoffen, waarnaar in 
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artikel 56 wordt verwezen, waarbij het gaat 
om de additieven van tabaksproducten in de 
zin van artikel 2, leden 1 en 5 van Richtlijn 
2001/37/EG, betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de productie, de presentatie 
en de verkoop van tabaksproducten,
onverminderd artikel 12 van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 222, aangenomen in eerste lezing, met aanpassing aan de 
wijziging van de artikelnummers in het Gemeenschappelijk Standpunt, ten opzichte van de 
oorspronkelijke tekst van de Commissie.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 226
ARTIKEL 57, LID 3, INLEIDENDE FORMULE

3. Voordat een besluit wordt genomen 
over de opname van stoffen in bijlage 
XIV, doet het Agentschap, met 
inachtneming van het advies van het 
Comite lidstaten, aanbevelingen voor 
stoffen die met voorrang moeten worden 
opgenomen, waarbij voor elke stof de in lid 
1 genoemde gegevens worden vermeld. 
Normaliter wordt voorrang gegeven aan 
stoffen met:

3. Het ECA doet aanbevelingen voor de 
overheveling van stoffen die met voorrang 
moeten worden opgenomen, van Bijlage
XIV(bis) naar Bijlage XIV(ter) waarbij 
voor elke stof de in lid 1 genoemde 
gegevens worden vermeld. Normaal 
gesproken wordt voorrang gegeven aan 
stoffen met:

Or. en

(Amendement 223 - eerste lezing)

Motivering

Tengevolge van het instellen van een lijst van stoffen waarvoor een vergunning is 
aangevraagd, wordt bijlage XIV bijlage XIV ter.
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Amendement ingediend door Chris Davies, Lena Ek, Urszula Krupa

Amendement 227
ARTIKEL 57, LID 3, INLEIDENDE FORMULE

3. Voordat een besluit wordt genomen 
over de opname van stoffen in bijlage XIV,
doet het Agentschap, met inachtneming van 
het advies van het Comité lidstaten, 
aanbevelingen voor stoffen die met voorrang 
moeten worden opgenomen, waarbij voor 
elke stof de in lid 1 genoemde gegevens 
worden vermeld. Normaliter wordt voorrang 
gegeven aan stoffen met:

3. Voordat een besluit wordt genomen 
over de overheveling van stoffen van bijlage 
XIV (bis) naar bijlage XIV (ter) , doet het
Agentschap, met inachtneming van het 
advies van het Comité lidstaten, 
aanbevelingen voor stoffen die met voorrang 
moeten worden opgenomen, waarbij voor 
elke stof de in lid 1 genoemde gegevens 
worden vermeld. Normaliter wordt voorrang 
gegeven aan stoffen met:

Or. en

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 55 bis (nieuw)

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 228
ARTIKEL 57, LID 3, LID (B BIS) (nieuw)

(b bis) in de vorm van nanodeeltjes, of

Or. en

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

Motivering

Volgens SCENIHR wordt in consumentenartikelen een breed gamma aan nanomateriaal en 
functionele nanoscale surfaces gebruikt, zoals in cosmetica en zonneschermen, textiel, 
haarverf, vulstoffen, verf, emulsies en colloiden. Gezien de combinatie van bijzonder 
zorgwekkende, ongunstige gevolgen van nanodeeltjes (a), hun wijdverspreide gebruik in 
consumentenartikelen (b) en de minimale kennis van de biologische gevolgen van 
nanodeeltjes (c) moet er binnen het autorisatiestelsel van REACH voorrang aan worden 
gegeven. 
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 229
ARTIKEL 57, LID 3, LETTER (C)

c) grote hoeveelheden. c) grote hoeveelheden; of

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 224 - aangenomen in eerste lezing.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 230
ARTIKEL 57, LID 3, LETTER (C BIS) (nieuw)

(c bis) stoffen die als bestanddelen zijn 
toegevoegd aan tabaksproducten in de zin 
van artikel 2, leden 1 en 5 van Richtlijn 
2001/37/EG, betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de productie, de presentatie 
en de verkoop van tabaksproducten.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 225 - aangenomen in eerste lezing.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 231
ARTIKEL 57, LID 4, ALINEA 1

4. Alvorens zijn aanbevelingen aan de 
Commissie te zenden, publiceert het 
Agentschap die op zijn website, onder 
duidelijke vermelding van de 
publicatiedatum en met inachtneming van 
de artikelen 117 en 118 inzake toegang tot 
informatie. Het Agentschap roept alle 

4. Alvorens zijn aanbevelingen aan de 
Commissie te zenden, publiceert het 
Agentschap die op zijn website, onder 
duidelijke vermelding van de 
publicatiedatum. Het Agentschap roept alle 
belanghebbende partijen op binnen drie 
maanden na de publicatiedatum 
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belanghebbende partijen op binnen drie 
maanden na de publicatiedatum 
opmerkingen te maken, in het bijzonder over 
vormen van gebruik die van de 
autorisatieplicht moeten worden vrijgesteld.

opmerkingen te maken, in het bijzonder 
over:

(a) het voldoen aan de in artikel 56, letters 
(d), (e) en (f) genoemde criteria,
(b) vormen van gebruik die van de 
autorisatieplicht moeten worden vrijgesteld.

Or. en

Motivering

Heropneming van het oorspronkelijke Commissievoorstel.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman, Chris Davies, 
Lena Ek, Urszula Krupa, Guido Sacconi

Amendement 232
ARTIKEL 57, LID 5

5. Behoudens lid 6 worden, nadat een 
stof in bijlage XIV is opgenomen, aan die 
stof geen nieuwe beperkingen gesteld 
volgens de procedure van titel VIII die 
betrekking heeft op de risico's voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
waarmee het gebruik van de stof als zodanig, 
in een preparaat of in een voorwerp gepaard 
gaat, als gevolg van de in bijlage XIV 
vermelde intrinsieke eigenschappen.

5. Behoudens lid 6 worden, nadat een 
stof in bijlage XIV is opgenomen, aan die 
stof geen nieuwe beperkingen gesteld 
volgens de procedure van titel VIII die 
betrekking heeft op de risico's voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
waarmee het gebruik van de stof als zodanig, 
in een preparaat of in een voorwerp gepaard 
gaat, als gevolg van de in bijlage XIV 
vermelde intrinsieke eigenschappen, behalve 
wanneer het Agentschap wetenschappelijke 
informatie bereikt, die de noodzaak 
aantoont van dringende maatregelen tot 
verdere beperking van de stof.

Or. en

Motivering

Indien nieuwe wetenschappelijke informatie de noodzaak aantoont van verdere maatregelen 
ter beperking van de stof op de markt, moeten de autoriteiten kunnen beschikken over een 
dergelijke procedure. EP-amendement 226 wordt heropgenomen (Hennicot & Wijkman + 
Davies + Krupa)

Er is behoefte aan een mechanisme om controle uit te oefenen over de vormen van gebruik 
van de op de lijst opgenomen stoffen die van autorisatie zijn vrijgesteld, de Commissietekst 
zou de mogelijkheid van controle door middel van "andere" beperkingen, teniet doen. 
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Amendement 226 - eerste lezing (Sacconi). 

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 233
ARTIKEL 57, LID 8

8. Stoffen die op grond van nieuwe 
informatie niet meer voldoen aan de criteria
van artikel 56, worden uit bijlage XIV 
geschrapt volgens de in artikel 132, lid 3,
bedoelde procedure.

8. Stoffen die op grond van nieuwe 
informatie niet meer voldoen aan de criteria 
van artikel 56, worden uit bijlage XIV 
geschrapt volgens de in artikel 132, lid 3 bis,
bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Het amendement is nodig om de tekst te doen aansluiten op de bepalingen van het nieuwe 
"comitologie"-besluit en met name ter vervanging van de gebruikelijke procedure voor het  
"regelgevend comité" door het "regelgevend comité met toetsing", aangezien de 
desbetreffende maatregelen, maatregelen betreffen van algemene reikwijdte die bedoeld zijn 
om niet-essentiële elementen van een wetsontwerp te wijzigen.   

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 234
ARTIKEL 58, TITEL

Vaststelling van de in artikel 56, bedoelde
stoffen

Vaststelling van de in artikel 56 bedoelde 
stoffen en vermelding in Bijlage XIV(bis)

Or. en

(Amendement 227 - eerste lezing)

Motivering

Staat in verband met het amendement op artikel 54.

Om de transparantie te verhogen, stimulansen voor vrijwillige maatregelen bij de 
downstreamgebruikers en innoverende maatregelen in de richting van veiliger alternatieven 
te bieden, moeten alle stoffen, die als zeer zorgwekkend gelden, onverwijld op een lijst van 
stoffen die voor een vergunning in aanmerking komen, worden vermeld (dat wil zeggen 
bijlage XIV bis)



PE 378.597v01-00 18/107 AM\630161NL.doc

NL

De stoffen waarvan bekend is dat zij voldoen aan de criteria, moeten onverwijld worden 
opgenomen. Voor de vermelding van stoffen die nog niet geïdentificeerd zijn, moet een 
procedure worden ingevoerd.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 235
ARTIKEL 58, LID -1 (nieuw)

-1. De in artikel 56 onder (a), (b) en (c) 
bedoelde stoffen worden vermeld in Bijlage 
XIV(bis). 

Or. en

(Amendement 228 - eerste lezing)

Motivering

CMR-stoffen moeten onverwijld in de voorlopige lijst voor autorisatie worden opgenomen. 

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 236
ARTIKEL 58, LID 1

1. De procedure van de leden 2 tot en 
met 10 van dit artikel wordt toegepast voor 
de vaststelling van stoffen die aan de 
criteria van artikel 56 voldoen en voor de 
opstelling van een lijst van stoffen die in 
aanmerking komen om uiteindelijk in 
bijlage XIV te worden opgenomen. Het 
Agentschap vermeldt op deze lijst de stoffen 
die volgens artikel 82, lid 3, onder e), deel 
uitmaken van zijn werkprogramma.

1. Voor de vaststelling van stoffen 
waarnaar wordt verwezen in artikel 56, 
letters d), e) en f) wordt de procedure van de 
leden 2 tot en met 10 van dit artikel 
toegepast, voordat aanbevelingen, bedoeld 
in artikel 57, lid 3 worden gedaan. 

Or. en

Motivering

Heropneming van het oorspronkelijke Commissievoorstel
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Amendement ingediend door Chris Davies, Lena Ek, Urszula Krupa

Amendement 237
ARTIKEL 58, TITEL EN LID 1

Vaststelling van de in artikel 56 bedoelde 
stoffen

Vaststelling van de in artikel 56 bedoelde 
stoffen en vermelding in bijlage XIV (bis)

1. De procedure van de leden 2 tot en 
met 10 van dit artikel wordt toegepast voor 
de vaststelling van stoffen die aan de criteria 
van artikel 56 voldoen en voor de opstelling 
van een lijst van stoffen die in aanmerking 
komen om uiteindelijk in bijlage XIV te 
worden opgenomen. Het Agentschap 
vermeldt op deze lijst de stoffen die volgens 
artikel 82, lid 3, onder e), deel uitmaken van 
zijn werkprogramma.

1. De procedure van de leden 2 tot en 
met 10 van dit artikel wordt toegepast voor 
de vaststelling van stoffen die aan de criteria 
van artikel 56 voldoen en voor de opstelling 
van een lijst van stoffen (bijlage XIV (bis) 
die in aanmerking komen om uiteindelijk in 
bijlage XIV (ter) te worden opgenomen. Het 
Agentschap vermeldt op deze lijst de stoffen 
die volgens artikel 82, lid 3, onder e), deel 
uitmaken van zijn werkprogramma.

I bis. Stoffen bedoeld in artikel 56, onder 
a), b) en c) worden vermeld in bijlage XIV 
(bis).

Or. en

Motivering

De vaststelling van zeer zorgwekkende stoffen dient te gebeuren met gekwalificeerde 
meerderheid. Het is niet gewenst dat alle 25 lidstaat een veto kunnen uitspreken over het 
vaststellen van dergelijke stoffen. Dit amendement voorziet ook in een heldere procedure voor 
de termijn van  de opname van zeer zorgwekkende chemische stoffen in bijlage XIII bis en 
vergroot derhalve de rechtszekerheid van het bedrijfsleven. Hangt samen met amendement 
inzake artikel 53 bis (nieuw). 

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 238
ARTIKEL 58, LEDEN 8 EN 9

8.Indien het Comite lidstaten binnen dertig 
dagen na de voorlegging met eenparigheid
van stemmen overeenstemming bereikt over 
de identificatie, neemt het Agentschap de 
stof in de in lid 1 bedoelde lijst op. Het 
Agentschap kan die stof opnemen in zijn 
aanbevelingen, als bedoeld in artikel 57, lid 
3.

8. Indien het Comité lidstaten binnen dertig 
dagen na de voorlegging met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
overeenstemming bereikt dat de stof voldoet 
aan de criteria voor autorisatie en moet 
worden opgenomen in Bijlage XIV(ter), 
beveelt het ECA de Commissie binnen 
vijftien werkdagen aan de stof in Bijlage 
XIV(ter) op te nemen, zoals bepaald in
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artikel 57, lid 3. 
9.Indien het Comite lidstaten geen 
overeenstemming met eenparigheid van 
stemmen bereikt, stelt de Commissie binnen 
drie maanden na ontvangst van het advies 
van het Comite lidstaten een 
ontwerpvoorstel op over de identificatie van 
de stof. Het uiteindelijke besluit over de 
identificatie van de stof wordt genomen 
volgens de in artikel 132, lid 3, bedoelde 
procedure.

9. Indien het Comité lidstaten geen 
overeenstemming met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen bereikt, brengt 
het binnen dertig dagen na de voorlegging 
een advies uit. Het ECA zendt dat advies, 
met informatie over de 
minderheidsstandpunten binnen het 
comité, binnen vijftien werkdagen aan de 
Commissie, zodat deze daarover een besluit 
kan nemen.

Or. en

(Amendement 229 - eerste lezing)

Motivering

De Commissie moet een definitief besluit nemen als het Comité geen overeenstemming 
bereikt.

Amendement ingediend door Chris Davies, Urszula Krupa

Amendement 239
ARTIKEL 58, LEDEN 8 EN 9

8. Indien het Comité lidstaten binnen 
dertig dagen na de voorlegging met 
eenparigheid van stemmen 
overeenstemming bereikt over de 
identificatie, neemt het Agentschap de stof 
in de in lid 1 bedoelde lijst op. Het 
Agentschap kan die stof opnemen in zijn 
aanbevelingen, als bedoeld in artikel 57, lid 
3.

8. Indien het Comité lidstaten binnen 
dertig dagen na de voorlegging met 
gekwalificeerde meerderheid 
overeenstemming bereikt dat de stof voldoet 
aan de criteria voor autorisatie en moet 
worden vermeld in bijlage XIV(bis), neemt 
het Agentschap de stof in de in lid 1 
bedoelde lijst op. Het Agentschap kan die 
stof opnemen in zijn aanbevelingen, als 
bedoeld in artikel 57, lid 3.

8 bis. Stoffen die onlangs zijn ingedeeld en 
voldoen aan de criteria van artikel 56, 
letters (a), (b) en (c), en stoffen waarvan 
vaststaat dat zij voldoen aan de criteria van 
artikel 56 letters (d), (e) en (f), worden 
binnen drie maanden in Bijlage XIV(bis) 
opgenomen.

9. Indien het Comité lidstaten geen 
overeenstemming met eenparigheid van 

9. Indien het Comité lidstaten geen 
overeenstemming met gekwalificeerde 



AM\630161NL.doc 21/107 PE 378.597v01-00

NL

stemmen bereikt, stelt de Commissie binnen 
drie maanden na ontvangst van het advies 
van het Comité lidstaten een ontwerp-
voorstel op over de identificatie van de stof. 
Het uiteindelijke besluit over de identificatie 
van de stof wordt genomen volgens de in 
artikel 132, lid 3, bedoelde procedure.

meerderheid bereikt, stelt de Commissie 
binnen drie maanden na ontvangst van het 
advies van het Comité lidstaten een ontwerp-
voorstel op over de identificatie van de stof. 
Het uiteindelijke besluit over de identificatie 
van de stof wordt genomen volgens de in 
artikel 132, lid 3, bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

De vaststelling van zeer zorgwekkende stoffen dient te gebeuren met gekwalificeerde 
meerderheid. Het is niet gewenst dat alle 25 lidstaat een veto kunnen uitspreken over het 
vaststellen van dergelijke stoffen. Dit amendement voorziet ook in een heldere procedure voor 
de termijn van  de opname van zeer zorgwekkende chemische stoffen in bijlage XIII bis en 
vergroot derhalve de rechtszekerheid van het bedrijfsleven. Hangt samen met amendement 
inzake artikel 53 bis (nieuw).

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 240
ARTIKEL 58, LID 9

9. Indien het Comité lidstaten geen 
overeenstemming met eenparigheid van 
stemmen bereikt, stelt de Commissie binnen 
drie maanden na ontvangst van het advies 
van het Comité lidstaten een ontwerp-
voorstel op over de identificatie van de stof. 
Het uiteindelijke besluit over de identificatie 
van de stof wordt genomen volgens de in 
artikel 132, lid 3, bedoelde procedure.

9. Indien het Comité lidstaten geen 
overeenstemming met eenparigheid van 
stemmen bereikt, stelt de Commissie binnen 
drie maanden na ontvangst van het advies 
van het Comité lidstaten een ontwerp-
voorstel op over de identificatie van de stof. 
Het uiteindelijke besluit over de identificatie 
van de stof wordt genomen volgens de in 
artikel 132, lid 3 bis, bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Het amendement is nodig om de tekst te doen aansluiten op de bepalingen van het nieuwe 
"comitologie"-besluit en met name ter vervanging van de gebruikelijke procedure voor het   
"regelgevend comité" door het "regelgevend comité met toetsing", aangezien de 
desbetreffende maatregelen, maatregelen zijn van algemene reikwijdte die bedoeld zijn om 
niet-essentiële elementen van een wetsontserp te wijzigen.
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Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 241
ARTIKEL 58, LID 9 BIS (nieuw)

9 bis. Stoffen die onlangs zijn ingedeeld en 
voldoen aan de criteria van artikel 56, 
letters (a), (b) en (c), en stoffen waarvan 
vaststaat dat zij voldoen aan de criteria van 
artikel 56 letters (d), (e) en (f), worden 
binnen drie maanden in Bijlage XIV(bis) 
opgenomen.

Or. en

(Amendement 230 - eerste lezing)

Motivering

Invoering van een procedure tot opname in bijlage XIV (a)

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 242
ARTIKEL 59, LID 2

2. Onverminderd het bepaalde in lid 3
wordt een autorisatie verleend indien het 
risico voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu van het gebruik van een 
stof als gevolg van de in bijlage XIV 
vermelde intrinsieke eigenschappen 
afdoende wordt beheerst overeenkomstig
bijlage I, punt 6,4, en overeenkomstig de 
documentatie in het chemische
veiligheidsrapport van de aanvrager. De 
Commissie houdt rekening met alle 
lozingen, emissies en verliezen die op het 
tijdstip van het besluit bekend zijn.

2. Een vergunning wordt alleen verleend 
indien:

De Commissie houdt geen rekening met 
risico's voor de gezondheid van de mens 
ten gevolge van het gebruik van een stof in 
een medisch hulpmiddel waarop Richtlijn
90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen van de lidstaten inzake 
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actieve implanteerbare medische 
hulpmiddelen1, Richtlijn 93/42/EEG van 
14 juni 1993 betreffende medische 
hulpmiddelen2 of Richtlijn 98/79/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 27 
oktober 1998 betreffende medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek3 van 
toepassing is.

a) geschikte alternatieve stoffen of 
technieken ontbreken en maatregelen ten 
uitvoer worden gelegd om de blootstelling 
tot een minimum te beperken, en 
b) wordt aangetoond dat de sociale en 
economische voordelen van het gebruik 
van de stof zwaarder wegen dan de
risico's voor de gezondheid van de mens
of voor het milieu, en

. c) het risico voor de gezondheid van de 
mens of voor het milieu dat het gebruik 
van een stof met zich meebrengt als 
gevolg van de in Bijlage XIV(a) vermelde 
intrinsieke eigenschappen, afdoende 
wordt beheerst overeenkomstig bijlage I, 
punt 6, en overeenkomstig de 
documentatie in het chemische 
veiligheidsrapport van de aanvrager.
De Commissie houdt rekening met alle 
lozingen, emissies en verliezen die op het 
tijdstip van het besluit bekend zijn.

Or. en

(Amendement 232/rev. - eerste lezing)

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 54.

Amendement ingediend door Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle, Chris Davies, Lena Ek, Urszula Krupa

Amendement 243
ARTIKEL 59, LID 2

2. Onverminderd het bepaalde in lid 3 2. Een vergunning wordt alleen verleend 
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wordt een autorisatie verleend indien het 
risico voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu van het gebruik van een 
stof als gevolg van de in bijlage XIV 
vermelde intrinsieke eigenschappen 
afdoende wordt beheerst overeenkomstig
bijlage I, punt 6,4, en overeenkomstig de 
documentatie in het chemische
veiligheidsrapport van de aanvrager. De 
Commissie houdt rekening met alle 
lozingen, emissies en verliezen die op het 
tijdstip van het besluit bekend zijn.

indien:

De Commissie houdt geen rekening met 
risico's voor de gezondheid van de mens 
ten gevolge van het gebruik van een stof 
in een medisch hulpmiddel waarop 
Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 
juni 1990 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake actieve implanteerbare 
medische hulpmiddelen1, Richtlijn 
93/42/EEG van 14 juni 1993 betreffende 
medische hulpmiddelen2 of Richtlijn 
98/79/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 27 oktober 1998
betreffende medische hulpmiddelen voor 
in-vitrodiagnostiek3 van toepassing is.

a) geschikte alternatieve stoffen of 
technieken ontbreken en maatregelen ten 
uitvoer worden gelegd om de blootstelling 
tot een minimum te beperken, en 
b) wordt aangetoond dat de sociale en 
economische voordelen van het gebruik 
van de stof zwaarder wegen dan de
risico's voor de gezondheid van de mens
of voor het milieu, en

c) risico’s voor de gezondheid van de mens 
van het gebruik van een stof in een 
medisch hulpmiddel waarop 
Richtlijn 90/385/EEG van de Raad, 
Richtlijn 93/42/EEG van de Raad of 
Richtlijn 98/79/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van toepassing is.

c) het risico voor de gezondheid van de 
mens of voor het milieu dat het gebruik 
van een stof met zich meebrengt als 
gevolg van de in Bijlage XIII(a) vermelde 
intrinsieke eigenschappen, afdoende 
wordt beheerst overeenkomstig bijlage I, 
punt 6, en overeenkomstig de 
documentatie in het chemische 
veiligheidsrapport van de aanvrager.
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Or. en

Motivering

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Amendment 232 from the first reading. 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. Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)

This amendment clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged 
on the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This amendment encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP amendment 232. (Davies + Krupa)

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 244
ARTIKEL 59, LID 3

3. Lid 2 is niet van toepassing op: schrappen
a) stoffen die voldoen aan de criteria 
van artikel 56, onder a), b), c) en f), 
waarvoor geen drempelwaarde als bedoeld 
in bijlage I, punt 6.4, kan worden 
vastgesteld;
b) stoffen die voldoen aan de criteria 
van artikel 56, onder d) en e).

Or. en

Motivering

Dit amendement schrapt een nieuwe bepaling in het gemeenschappelijk standpunt, omdat een 
uniforme procedure gebruikt dient te worden voor de autorisatie van zeer zorgwekkende 
stoffen.  

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 245
ARTIKEL 59, LID 3, LETTER (B BIS) (nieuw)

(b bis) stoffen die voldoen aan de criteria, 



PE 378.597v01-00 26/107 AM\630161NL.doc

NL

die zijn vastgesteld in de in artikel 56, letter 
f) bedoelde Commissiegids  

Or. es

Motivering

Dit amendement is bedoeld om ervoor te zorgen dat stoffen die voldoen aan een aantal maar 
niet aan alle criteria voor PBT-stoffen, in REACH kunnen worden ingedeeld als chemische 
stoffen die net zo zorgwekkend zijn, een kwestie die in de bestaande tekst onduidelijk is. 

Amendement ingediend door Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle, Chris Davies, Lena Ek, Urszula Krupa

Amendement 246
ARTIKEL 59, LID 4

4. Indien krachtens lid 2 geen
autorisatie kan worden verleend, of in 
geval van in lid 3 bedoelde stoffen, kan een 
autorisatie worden verleend wanneer wordt 
aangetoond dat de sociaal-economische 
voordelen zwaarder wegen dan het risico 
voor de gezondheid van de mens of voor het 
milieu van het gebruik van de stof en er 
geen geschikte alternatieve stoffen of 
technieken zijn. Hierover wordt besloten 
nadat de volgende elementen zijn 
overwogen:
a) het risico dat het gebruik van de stof 
met zich meebrengt;
b) de sociaal-economische voordelen 
van het gebruik van de stof en de sociaal-
economische gevolgen van de weigering om 
een autorisatie te verlenen die de aanvrager 
of andere belanghebbende partijen 
aantonen;
c) de door de aanvrager krachtens 
artikel 61, lid 4, onder e) ingediende 
analyse van de alternatieven en eventuele 
krachtens artikel 63, lid 2, ingediende 
bijdragen van derden;
d) de beschikbare informatie over de 
risico's voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu van eventuele alternatieve 

schrappen
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stoffen of technieken.

Or. en

Motivering

Er dient altijd eerst te worden onderzocht of vervangende stoffen beschikbaar zijn, waarbij 
rekening moet worden gehouden met sociaal-economische aspecten en een adequate controle. 
De Raad richt zich te veel op adequate controle. Het is niet raadzaam te beginnen met de 
ontwikkeling van "veilige" drempelwaarden voor voortgezet gebruik voor stoffen die 
kankerverwekkend kunnen zijn en het DNA kunnen veranderen (Wijkman & anderen)

Hangt samen met het amendement op artikel 57, lid 2 (Davies +Krupa)

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 247
ARTIKEL 59, LID 4, INLEIDENDE FORMULE

4. Indien krachtens lid 2 geen 
autorisatie kan worden verleend, of in 
geval van in lid 3 bedoelde stoffen, kan 
een autorisatie worden verleend wanneer 
wordt aangetoond dat de sociaal-
economische voordelen zwaarder wegen 
dan het risico voor de gezondheid van de 
mens of voor het milieu van het gebruik 
van de stof en er geen geschikte 
alternatieve stoffen of technieken zijn. 
Hierover wordt besloten nadat de volgende 
elementen zijn overwogen:. 

4. Het besluit om krachtens lid 2 een 
vergunning te verlenen wordt genomen 
nadat de volgende elementen zijn 
overwogen:

Or. en

(Amendement 233 - eerste lezing)

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 54.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 248
ARTIKEL 59, LID 7

7. Wanneer een autorisatieaanvraag 7. De duur van de 
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de in artikel 61, lid 5, onder b), vermelde 
informatie bevat, wordt die informatie in 
aanmerking genomen bij het bepalen van 
de duur van de in lid 8 van dit artikel 
bedoelde herbeoordelingstermijn.

herbeoordelingstermijn wordt bepaald op 
grond van de in artikel 61, lid 4, onder eb) 
vermelde informatie en van andere 
beschikbare informatie.

Or. en

Motivering

Dit amendement verbindt de duur van de autorisatie aan de informatie in het 
vervangingsplan. 

Amendement ingediend door Chris Davies, Lena Ek

Amendement 249
ARTIKEL 59, LID 7

7. Wanneer een autorisatieaanvraag
de in artikel 61, lid 5, onder b), vermelde 
informatie bevat, wordt die informatie in 
aanmerking genomen bij het bepalen van de 
duur van de in lid 8 van dit artikel bedoelde 
herbeoordelingstermijn.

7. De in artikel 61, lid 4, onder d ter), 
vermelde informatie wordt in aanmerking 
genomen bij het bepalen van de duur van de 
in lid 8 van dit artikel bedoelde 
herbeoordelingstermijn.

Or. en

Motivering

Plannen ter vervanging van stoffen helpen het bedrijfsleven en met name KMO's om zich op 
de toekomst voor te bereiden.  Deze plannen zijn niet meer dan onderzoeks- en 
ontwikkelingsplannen en een tijdpad voor door de aanvrager voorgenomen activiteiten.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 250
ARTIKEL 59, LID 8

8. Autorisaties zijn gebonden aan 
herbeoordeling binnen een bepaalde 
termijn (waarvan de duur per geval wordt 
bepaald), zonder dat hiermee 
vooruitgelopen wordt op besluiten over
toekomstige herbeoordelingstermijnen en 
zijn in de regel aan voorwaarden, 

8. Autorisaties zijn gebonden aan een 
herbeoordelingstermijn en de indiening 
van vervangingsplannen, en kunnen aan
andere voorwaarden, waaronder  toezicht, 
zijn onderworpen. Autorisaties zijn 
gebonden aan een termijn die niet langer 
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waaronder toezicht, onderworpen.. is dan 5 jaar. 

Or. en

(Amendement 235 - eerste lezing)

Motivering

Aan de vergunningen moet een termijn verbonden zijn om een impuls te geven aan innovatie.
.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 251
ARTIKEL 59, LID 8

8. Autorisaties zijn gebonden aan 
herbeoordeling binnen een bepaalde termijn 
(waarvan de duur per geval wordt bepaald), 
zonder dat hiermee vooruitgelopen wordt 
op besluiten over toekomstige 
herbeoordelingstermijnen en zijn in de 
regel aan voorwaarden, waaronder toezicht, 
onderworpen.

8. Autorisaties zijn gebonden aan een 
bepaalde termijn (waarvan de duur per geval 
wordt bepaald en niet langer is dan 5 jaar),
en aan de indiening van 
vervangingsplannen,  en zijn in de regel aan 
voorwaarden, waaronder toezicht, 
onderworpen.

Or. en

Motivering

Het is redelijk dat alle vergunningen worden afgegeven op tijdelijke basis, omdat periodieke 
herbeoordeling  aanpassing aan de technische vooruitgang mogelijk maakt (en aanmoedigt), 
(bijvoorbeeld  behandeling van nieuwe informatie over gevaren, blootstelling, sociaal-
economisch profijt en beschikbaarheid van alternatieven). Zonder regelmatige 
herbeoordelingstermijnen gaat de stimulans voor innovatie en de ontwikkeling van veiliger 
alternatieven verloren. EP-amendement 235 wordt heropgevoerd. 

Amendement ingediend door Chris Davies, Philippe Busquin

Amendement 252
ARTIKEL 59, LID 8

8. Autorisaties zijn gebonden aan 
herbeoordeling binnen een bepaalde termijn 
(waarvan de duur per geval wordt bepaald), 
zonder dat hiermee vooruitgelopen wordt op 

8. Autorisaties zijn gebonden aan 
herbeoordeling binnen een bepaalde termijn 
(waarvan de duur per geval wordt bepaald), 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
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besluiten over toekomstige 
herbeoordelingstermijnen en zijn in de regel 
aan voorwaarden, waaronder toezicht, 
onderworpen.

levensduur van het product, veiligheids- en 
onderhoudseisen, de afwezigheid van 
alternatieven, en waar nodig met de termijn 
voor door de aanvrager voorgelegde 
plannen ingevolge artikel 61§5b). 
Autorisaties worden toegestaan zonder dat 
hiermee vooruitgelopen wordt op besluiten 
over toekomstige herbeoordelingstermijnen 
en zijn in de regel aan voorwaarden, 
waaronder toezicht, onderworpen.

Or. en

Motivering

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that 
the products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin)

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 253
ARTIKEL 59, LID 9

9. In de vergunning worden de volgende 
gegevens vermeld:

9. In de vergunning worden de volgende 
gegevens vermeld: 

a) de persoon of personen aan wie de 
vergunning wordt verleend;

a) de persoon of personen aan wie de 
vergunning wordt verleend;

b) de identiteit van de stoffen; b) de identiteit van de stoffen;
c) de vormen van gebruik waarvoor de 
vergunning wordt verleend;

c) de vormen van gebruik waarvoor de 
vergunning wordt verleend;



AM\630161NL.doc 31/107 PE 378.597v01-00

NL

d) eventuele aan de vergunning verbonden 
voorwaarden;

d) de aan de vergunning verbonden 
voorwaarden;

e) een eventuele herbeoordelingstermijn; e) de herbeoordelingstermijn;
f) een eventuele toezichtregeling. f) een eventuele toezichtregeling.

Or. en

(Amendementen 236 en 359 (gedeeltelijk) - eerste lezing)

Motivering

Verbetering van de tekst.

Amendement ingediend door Chris Davies, Lena Ek, Guido Sacconi

Amendement 254
ARTIKEL 60, LID 1

1.Overeenkomstig artikel 59 verleende
autorisaties worden als geldig beschouwd 
totdat de Commissie in het kader van een 
herbeoordeling besluit om een autorisatie
te wijzigen of in te trekken, mits de houder 
van de autorisatie binnen 18 maanden voor 
het verstrijken van de 
herbeoordelingstermijn een 
herbeoordelingsverslag indient. 
Behoudens de tweede, derde en vierde 
alinea, kan de houder van een autorisatie, 
in plaats van voor de nieuwe aanvraag alle 
elementen van de oorspronkelijke aanvraag 
opnieuw in te dienen, uitsluitend het 
nummer van de huidige autorisatie 
vermelden. De houder van een 
overeenkomstig artikel 59 verleende 
autorisatie dient een geactualiseerde 
versie van een eventueel vervangingsplan 
in zijn aanvraag in. Indien de houder niet 
kan aantonen dat het risico afdoende 
wordt beheerst, dient hij bijgewerkte
versies in van de sociaal-economische 
analyse, de analyse van de alternatieven en 
het vervangingsplan in de oorspronkelijke 
aanvraag. Indien hij dan wel kan 
aantonen dat het risico afdoende wordt 
beheerst, dient hij een bijgewerkte versie 

1. Vergunningen worden als geldig 
beschouwd totdat de Commissie een 
besluit over een nieuwe aanvraag neemt, 
mits de houder van de vergunning binnen 
18 maanden voor het verstrijken van de 
termijn een nieuwe aanvraag indient. In 
plaats van voor de nieuwe aanvraag alle 
elementen van de oorspronkelijke aanvraag 
opnieuw in te dienen, kan de aanvrager 
uitsluitend:



PE 378.597v01-00 32/107 AM\630161NL.doc

NL

van het chemische veiligheidsrapport in.
Indien andere elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag zijn gewijzigd, 
dient hij eveneens bijgewerkte versies van 
die elementen

a) het nummer van de huidige vergunning 
vermelden,

Indien hij niet kan aantonen dat het risico
afdoende wordt beheerst, dient hij 
bijgewerkte versies in van de sociaal-
economische analyse, de analyse van de 
alternatieven en het vervangingsplan in de 
oorspronkelijke aanvraag.

b) bijgewerkte versies van de sociaal-
economische analyse, de analyse van de 
alternatieven en het vervangingsplan in de 
oorspronkelijke aanvraag indienen,

Indien hij nu kan aantonen dat het risico 
afdoende wordt beheerst, dient hij een 
bijgewerkte versie van het chemische 
veiligheidsrapport in.

c) een bijgewerkte versie van het
chemische veiligheidsrapport indienen.

Indien andere elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag zijn gewijzigd, 
dient hij eveneens bijgewerkte versies van 
die elementen in.

Indien andere elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag zijn gewijzigd, 
dient hij eveneens bijgewerkte versies van 
die elementen in.

Or. en

(Amendement 237 - eerste lezing)

Motivering

Bij de herbeoordeling van een autorisatie behoeft de aanvrager slecht die elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag, die bijgewerkt moeten worden, opnieuw voor te leggen.  

Hangt samen met het amendement op artikel 54. (Sacconi)

Amendement ingediend door Chris Davies, Lena Ek, Guido Sacconi, Urszula Krupa

Amendement 255
ARTIKEL 60, LID 2, INLEIDENDE FORMULE

2. Autorisaties kunnen op elk moment 
opnieuw worden beoordeeld indien:

2. Autorisaties worden op elk moment 
opnieuw beoordeeld indien:

Or. en
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(Amendement 238 (gedeeltelijk) - eerste lezing)

Motivering

Dit amendement stelt het Agentschap in staat snel te reageren op veranderende 
omstandigheden. Autorisaties moeten op elk moment opnieuw kunnen worden beoordeeld 
indien de omstandigheden van de oorspronkelijke autorisatie dusdanig zijn veranderd dat het 
gevaar bestaat dat de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt; of wanneer nieuwe 
informatie beschikbaar is over de sociaal-economische gevolgen of over eventuele 
vervangingsstoffen. EP-amendement 238 wordt heropgenomen (Davies + Krupa)

Introduceert de verplichting om de vergunningen opnieuw te beoordelen, indien de 
omstandigheden zijn gewijzigd. (Sacconi)

Amendement ingediend door Guido Sacconi, Chris Davies, Lena Ek

Amendement 256
ARTIKEL 60, LID 3, ALINEA 2

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

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

Or. en

(Amendement 239 - eerste lezing)

Motivering

Er wordt geen definitie gegeven van een "ernstig en direct" risico, wat het voor de Commissie 
moeilijk maakt om te besluiten of de vergunning tijdens de herbeoordeling al dan niet moet 
worden opgeschort. EP-amendement 239 wordt heropgenomen (Davies) 

Er zijn geen criteria voor de definitie van "ernstig en direct" risico. Daarom moet de 
Commissie besluiten, op grond van bepaalde criteria, of zij tijdens de herziening al dan niet 
de vergunning zal opschorten. (Sacconi)

Amendement ingediend door Chris Davies, Guido Sacconi, Urszula Krupa

Amendement 257
ARTIKEL 60, LID 4
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4. Indien niet wordt voldaan aan een 
milieukwaliteitsnorm als bedoeld in 
Richtlijn 96/61/EG, kunnen de voor het 
gebruik van de betrokken stof verleende 
vergunningen opnieuw worden bezien.

4. Indien niet wordt voldaan aan een 
milieukwaliteitsnorm als bedoeld in 
Richtlijn 96/61/EG, worden de voor het 
gebruik van de betrokken stof verleende 
vergunningen opnieuw bezien.

Or. en

(Amendement 240 - eerste lezing)

Motivering

Dit amendement zorgt voor samenhang met de IPPC-richtlijn en stelt het Agentschap in staat 
om te reageren op veranderende omstandigheden door invoering van de verplichting om 
vergunningen opnieuw te beoordelen. EP-amendement 240 wordt heropgenomen (Davies + 
Krupa) 

Introduceert de verplichting om de vergunningen opnieuw te beoordelen. (Sacconi)

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

Amendement 258
ARTIKEL 60, LID 5

5. Indien niet wordt voldaan aan de 
milieudoelstellingen als bedoeld in artikel 4, 
lid 1, van Richt¬lijn 2000/60/EG, kunnen de 
voor het gebruik van de betrokken stof in het 
betrokken stroomgebied verleende 
autorisaties opnieuw worden bezien.

5. Indien niet wordt voldaan aan de 
milieudoelstellingen als bedoeld in artikel 4, 
lid 1, van Richt¬lijn 2000/60/EG, worden de 
voor het gebruik van de betrokken stof in het 
betrokken stroomgebied verleende 
autorisaties opnieuw bezien.

Or. en

(Nieuw amendement - artikel 62, lid 2, sub d) van het Reglement n.a.v. COM2006/397 van 17 
juli 2006)

Motivering

In juli 2006 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn inzake 
milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid onder verwijzing naar artikel 4, lid 
1 van Richtlijn 2000/60/EG. De bedoeling van de Commissie was om met deze nieuwe 
richtlijn over externe instrumenten zoals bijv. REACH maatregelen in te voeren voor 
emissiegrenzen in overeenstemming met voorgestelde milieudoelstellingen.Teneinde te 
voorkomen dat de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven, moet ervoor worden gezorgd dat 
de noodzakelijke doelstellingen via REACH kunnen worden bereikt d.m.v. een verplichte 
herziening van elke autorisatie, indien de milieudoeleinden niet worden gehaald.
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Amendement ingediend door Chris Davies, Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Amendement 259
ARTIKEL 61, LID 4, LETTER (C)

c) een verzoek om verlening van een 
autorisatie, met vermelding van de vormen 
van gebruik waarvoor de autorisatie wordt 
aangevraagd, die in voorkomend geval het 
gebruik van de stof in preparaten en/of de 
opname van de stof in voorwerpen 
omvatten;

c) een verzoek om verlening van een 
autorisatie, met vermelding van de vormen 
van gebruik waarvoor de autorisatie wordt 
aangevraagd, alsmede van de voorgestelde 
periode van herziening, die in voorkomend 
geval het gebruik van de stof in preparaten 
en/of de opname van de stof in voorwerpen 
omvatten;

Or. en

Motivering

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector 
and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance 
can be adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period 
of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In 
considering such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ 
life cycle and maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and 
the timetable for proposed actions submitted by the applicant in relation to the development 
of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin & Prodi)

Amendement ingediend door Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 260
ARTIKEL 61, LID 4, LETTER (E)
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e) een analyse van de alternatieven 
waarin de risico's van die alternatieven en de 
technische en economische haalbaarheid van 
vervanging worden beoordeeld.

e) een analyse van de alternatieven 
waarin de risico's van die alternatieven en de 
technische en economische haalbaarheid van 
vervanging worden beoordeeld, en in 
voorkomend geval een vervangingsplan,  
met inbegrip van onderzoek en 
ontwikkeling en een tijdschema voor de 
door de aanvrager voorgestelde 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Voor stoffen moet vervanging altijd als eerste mogelijkheid worden gezien, waarbij rekening 
moet worden gehouden met sociaal-economische aspecten en adequate controle. Amendement 
xxx van de eerste lezing. De amendementen 1-5, 12-13 van Wijkman houden hiermee verband.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 261
ARTIKEL 61, LID 5

5. De aanvraag kan het volgende 
bevatten:
a) een overeenkomstig bijlage XV 
uitgevoerde sociaal-economische analyse;

d bis) een overeenkomstig bijlage XV 
uitgevoerde sociaal-economische analyse;

b) een analyse van de alternatieven, met 
inbegrip van onderzoek en ontwikkeling, 
waarin de risico’s van die alternatieven en 
de technische en economische haalbaarheid 
van vervanging worden beoordeeld, 
waarbij in voorkomend geval een 
vervangingsplan wordt gevoegd en een 
tijdschema voor de door de aanvrager 
voorgestelde maatregelen.

d ter) een analyse van de alternatieven, met 
inbegrip van onderzoek en ontwikkeling, 
waarin de risico’s van die alternatieven en 
de technische en economische haalbaarheid 
van vervanging worden beoordeeld, 
waarbij een vervangingsplan wordt 
gevoegd en een tijdschema voor de door de 
aanvrager voorgestelde maatregelen.

5. De aanvraag kan ook het volgende 
bevatten:

c) een motivering van het buiten 
beschouwing laten van risico's voor de 
gezondheid van de mens en voor het milieu 
ten gevolge van:

a) een motivering van het buiten 
beschouwing laten van risico's voor de 
gezondheid van de mens en voor het milieu 
ten gevolge van:

i) emissies van een stof uit een 
installatie waarvoor overeenkomstig 

i) emissies van een stof uit een 
installatie waarvoor overeenkomstig 
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Richtlijn 96/61/EG een autorisatie is 
verleend; of

Richtlijn 96/61/EG een autorisatie is 
verleend; of

ii) lozingen van een stof uit een 
puntbron die valt onder de vereiste 
voorafgaande regulering als bedoeld in 
artikel 11, lid 3, onder g), van 
Richtlijn 2000/60/EG en wetgeving die is 
goedgekeurd krachtens artikel 16 van die 
richtlijn.

ii) lozingen van een stof uit een 
puntbron die valt onder de vereiste 
voorafgaande regulering als bedoeld in 
artikel 11, lid 3, onder g), van 
Richtlijn 2000/60/EG en wetgeving die is 
goedgekeurd krachtens artikel 16 van die 
richtlijn.

Or. en

(Amendement 241(herzien) - eerste lezing)

Motivering

De sociaal-economische analyse en de analyse van de alternatieven moeten in de 
vergunningsaanvraag worden opgenomen.

Amendement ingediend door Chris Davies, Lena Ek

Amendement 262
ARTIKEL 61, LID 5

5. De aanvraag kan het volgende 
bevatten:
a) een overeenkomstig bijlage XVI 
uitgevoerde sociaal-economische analyse;

e bis) een overeenkomstig bijlage XVI 
uitgevoerde sociaal-economische analyse;

b) in voorkomend geval een 
vervangingsplan, met inbegrip van 
onderzoek en ontwikkeling, en een 
tijdschema voor de door de aanvrager voor-
gestelde maatregelen;

e ter) in voorkomend geval een 
vervangingsplan, met inbegrip van 
onderzoek en ontwikkeling, en een 
tijdschema voor de door de aanvrager voor-
gestelde maatregelen;

c) een motivering van het buiten 
beschouwing laten van risico's voor de 
gezondheid van de mens en voor het milieu
ten gevolge van:

e quater) een motivering van het buiten 
beschouwing laten van risico's voor de 
gezondheid van de mens en voor het milieu 
ten gevolge van:

i) emissies van een stof uit een 
installatie waarvoor overeenkomstig 
Richtlijn 96/61/EG een autorisatie is 
verleend; of

i) emissies van een stof uit een 
installatie waarvoor overeenkomstig 
Richtlijn 96/61/EG een autorisatie is 
verleend; of

ii) lozingen van een stof uit een 
puntbron die valt onder de vereiste 
voorafgaande regulering als bedoeld in 

ii) lozingen van een stof uit een 
puntbron die valt onder de vereiste 
voorafgaande regulering als bedoeld in 
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artikel 11, lid 3, onder g), van 
Richtlijn 2000/60/EG en wetgeving die is 
goedgekeurd krachtens artikel 16 van die 
richtlijn.

artikel 11, lid 3, onder g), van 
Richtlijn 2000/60/EG en wetgeving die is 
goedgekeurd krachtens artikel 16 van die 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt opnieuw de bepaling ingevoerd dat een aanvraag voor autorisatie 
een vervangingsplan moet bevatten dat de industrie, met name het MKB, in staat stelt vooruit 
te plannen. Vervangingsplannen zijn niet meer dan onderzoeks- en ontwikkelingsplannen en 
een tijdschema voor de door de aanvrager voorgestelde maatregelen. Amendement 241 van 
het EP is hiermee opnieuw ingediend.

Amendement ingediend door Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 263
ARTIKEL 61, LID 5, LETTER (B)

b) in voorkomend geval een 
vervangingsplan, met inbegrip van 
onderzoek en ontwikkeling, en een 
tijdschema voor de door de aanvrager voor-
gestelde maatregelen;

schrappen

Or. en

Motivering

Er moet een beginsel worden ingevoerd van algemene zorgverplichting. Amendement 364 van 
de eerste lezing. Het is enigszins anders geredigeerd omwille van meer coherentie met de 
amendementen die gaan over vervanging. Amendementen 1-5, 12-13 van Wijkman houden 
hiermee verband.

Amendement ingediend door Chris Davies, Lena Ek

Amendement 264
ARTIKEL 61, LID 5, LETTER (C), PUNT (II) BIS (nieuw)

(ii bis) het gebruik van een stof in een 
medisch hulpmiddel waarop Richtlijn 
90/385/EEG, 93/42/EEG of 98/79/EG van 
toepassing is.
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Or. en

Motivering

Uitzonderingen moeten tot een minimum beperkt blijven om marktverstoringen te voorkomen 
tussen de verschillende materialen en de identificatie van chemische stoffen waarover grote 
zorg bestaat en hun veiligere alternatieven, mogelijk te maken.

Amendement ingediend door Chris Davies, Lena Ek

Amendement 265
ARTIKEL 61, LID 6

6. De aanvraag bevat niet de risico's voor 
de gezondheid van de mens tengevolge van 
het gebruik van een stof in een medisch 
hulpmiddel waarop Richtlijn 90/385/EEG, 
93/42/EEG of 98/79/EG van toepassing is.

schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 61, lid 5, letter c), punt ii) bis (nieuw).

Amendement ingediend door Chris Davies, Lena Ek

Amendement 266
ARTIKEL 62

1. Indien een aanvraag voor een 
bepaald gebruik van een stof is ingediend, 
kan een latere aanvrager verwijzen naar de 
delen van de eerdere aanvraag die 
overeenkomstig artikel 61, lid 4, onder d), 
en lid 5, onder a) en b), is ingediend, mits 
de latere aanvrager van de eerdere aanvrager 
de toestemming heeft gekregen om naar 
deze delen van de aanvraag te verwijzen.

1. Indien een aanvraag voor een 
bepaald gebruik van een stof is ingediend, 
kan een latere aanvrager verwijzen naar de 
delen van de eerdere aanvraag die 
overeenkomstig artikel 61, lid 4, onder d), e 
bis) en e ter), is ingediend, mits de latere 
aanvrager van de eerdere aanvrager de 
toestemming heeft gekregen om naar deze 
delen van de aanvraag te verwijzen.

2. Indien een aanvraag voor een 
bepaald gebruik van een stof is verleend, kan 
een latere aanvrager via een door de eerdere 
aanvrager verleende verklaring van toegang 
verwijzen naar de delen van de eerdere 
aanvraag die overeenkomstig artikel 61, 

2. Indien een aanvraag voor een 
bepaald gebruik van een stof is verleend, kan 
een latere aanvrager via een door de eerdere 
aanvrager verleende verklaring van toegang 
verwijzen naar de delen van de eerdere 
aanvraag die overeenkomstig artikel 61, 
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lid 4, onder d), en lid 5, onder a) en b), is 
ingediend, mits de latere aanvrager van de 
houder van de autorisatie de toestemming 
heeft gekregen om naar deze delen van de 
aanvraag te verwijzen.

lid 4, onder d), e bis) en e ter), is ingediend, 
mits de latere aanvrager van de houder van 
de autorisatie de toestemming heeft 
gekregen om naar deze delen van de 
aanvraag te verwijzen.

Or. en

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 61.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 267
ARTIKEL 62, LID 1

1. Indien een aanvraag voor een 
bepaald gebruik van een stof is ingediend, 
kan een latere aanvrager verwijzen naar de 
delen van de eerdere aanvraag die 
overeenkomstig artikel 61, lid 4, onder d), 
en lid 5, onder a) en b), is ingediend, mits 
de latere aanvrager van de eerdere aanvrager 
de toestemming heeft gekregen om naar 
deze delen van de aanvraag te verwijzen.

1. Indien een aanvraag voor een 
bepaald gebruik van een stof is ingediend, 
kan een latere aanvrager verwijzen naar de 
delen van de eerdere aanvraag die 
overeenkomstig artikel 61, lid 4, onder d), e 
bis) en e ter), is ingediend, mits de latere 
aanvrager van de eerdere aanvrager de 
toestemming heeft gekregen om naar deze 
delen van de aanvraag te verwijzen.

Or. en

(Amendement 242/rev. - eerste lezing)

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 61.

Amendement ingediend door Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Amendement 268
ARTIKEL 63, LID 2

2. Het Agentschap stelt op zijn website 
algemene informatie beschikbaar over het 
gebruik waarvoor aanvragen zijn ontvangen, 

2. Het Agentschap stelt, met 
inachtneming van de artikelen 117 en 118 
inzake toegang tot informatie, op zijn 
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en vermeldt daarbij de uiterste termijn 
waarbinnen belanghebbende derden 
informatie over alternatieve stoffen of 
technieken kunnen indienen.

website algemene informatie beschikbaar 
over het gebruik waarvoor aanvragen zijn 
ontvangen, tenzij de aanvrager kan 
aantonen dat deze schadelijk kan zijn voor 
zijn handelsbelangen of die van enige 
andere betrokken partij, en vermeldt daarbij 
de uiterste termijn waarbinnen 
belanghebbende derden, met inbegrip van 
downstreamgebruikers, informatie over 
voorwaarden voor een bepaald gebruik, 
alternatieve stoffen of technieken kunnen 
indienen.

Or. en

Motivering

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance 
for technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique 
innovative use of substances by the European aeronautic industry could be made available to 
third parties, and not only manufacturers of substances, who may be competitors of the 
applicant. Any such their party could abuse the authorisation procedure, in particular the 
possibility to come forward with alternatives when information on applications is made 
available by the Agency. In addition, downstream users should be clearly identified among 
those who can provide such information, so as to provide the Agency with a complete picture 
as to whether alternatives are really available or not.

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

Amendement 269
ARTIKEL 63, LID 3

3. Bij de opstelling van hun adviezen 
controleren de in lid 1 genoemde comités 
eerst of de aanvraag alle in artikel 61 
vermelde informatie bevat die voor de 
bevoegdheid van het comité van belang is. 
Zo nodig richten de comités in onderling 
overleg een gezamenlijk verzoek aan de 
aanvrager om nadere informatie om de 
aanvraag in overeenstemming te brengen 
met de eisen van artikel 61. Het Comité 
sociaal-economische analyse kan, indien het 
dat noodzakelijk acht, de aanvrager ertoe 

3. Bij de opstelling van hun adviezen 
controleren de in lid 1 genoemde comités 
eerst of de aanvraag alle in artikel 61 
vermelde informatie bevat die voor de 
bevoegdheid van het comité van belang is. 
Zo nodig verzoekt een comité de aanvrager 
om nadere informatie om de aanvraag in 
overeenstemming te brengen met de eisen 
van artikel 61. Het Comité sociaal-
economische analyse kan, indien het dat 
noodzakelijk acht, de aanvrager ertoe 
verplichten dan wel een derde verzoeken 
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verplichten dan wel een derde verzoeken 
binnen de gestelde termijn aanvullende 
informatie over mogelijke alternatieve 
stoffen of technologieën in te dienen. Elk 
comité houdt tevens rekening met informatie 
die door derden is verstrekt.

binnen de gestelde termijn aanvullende 
informatie over mogelijke alternatieve 
stoffen of technologieën in te dienen. Elk 
comité houdt tevens rekening met informatie 
die door derden is verstrekt. Op verzoek van 
het comité door derden verstrekte 
informatie zal worden gefinancierd door de 
door het Agentschap overeenkomstig 
artikel 61, lid 7 vastgestelde 
autorisatievergoeding. 

Or. en

(Wederopneming van de tekst van het Commissievoorstel)

Motivering

De comités moeten de aanvrager of derden onafhankelijk om nadere informatie kunnen 
verzoeken om onnodige bureaucratie te voorkomen. Hoewel onderling overleg natuurlijk 
zinvol is, mag het niet verplicht worden gesteld.

Amendement ingediend door Chris Davies, Lena Ek

Amendement 270
ARTIKEL 63, LID 3

3. Bij de opstelling van hun adviezen 
controleren de in lid 1 genoemde comités 
eerst of de aanvraag alle in artikel 61 
vermelde informatie bevat die voor de 
bevoegdheid van het comité van belang is. 
Zo nodig richten de comités in onderling 
overleg een gezamenlijk verzoek aan de 
aanvrager om nadere informatie om de 
aanvraag in overeenstemming te brengen 
met de eisen van artikel 61. Het Comité 
sociaal-economische analyse kan, indien het 
dat noodzakelijk acht, de aanvrager ertoe 
verplichten dan wel een derde verzoeken 
binnen de gestelde termijn aanvullende 
informatie over mogelijke alternatieve 
stoffen of technologieën in te dienen. Elk 
comité houdt tevens rekening met informatie 
die door derden is verstrekt.

3. Bij de opstelling van hun adviezen 
controleren de in lid 1 genoemde comités 
eerst of de aanvraag alle in artikel 61 
vermelde informatie bevat die voor de 
bevoegdheid van het comité van belang is. 
Zo nodig richten de comités in onderling 
overleg een gezamenlijk verzoek aan de 
aanvrager om nadere informatie om de 
aanvraag in overeenstemming te brengen 
met de eisen van artikel 61. Het Comité 
sociaal-economische analyse kan, indien het 
dat noodzakelijk acht, de aanvrager ertoe 
verplichten dan wel een derde verzoeken 
binnen de gestelde termijn aanvullende 
informatie over mogelijke alternatieve 
stoffen of technologieën in te dienen. Elk 
comité houdt tevens rekening met informatie 
die door derden is verstrekt. Op verzoek van 
het comité verstrekte informatie zal worden 
gefinancierd door de door het Agentschap 
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overeenkomstig artikel 61, lid 7 vastgestelde 
autorisatievergoeding. 

Or. en

Motivering

Dit amendement versoepelt het autorisatieproces enigszins door minder papierrompslomp, 
aangezien de comités onafhankelijk in staat moeten zijn de aanvrager of derden om nadere 
informatie te verzoeken. Een gezamenlijk verzoek blijft mogelijk.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 271
ARTIKEL 63, LID 4

4. De ontwerpadviezen omvatten de 
volgende elementen:

4. De ontwerpadviezen omvatten de 
volgende elementen:

a) Comité risicobeoordeling: een 
beoordeling van het risico voor de 
gezondheid van de mens en/of voor het 
milieu van de in de aanvraag beschreven 
vormen van gebruik van de stof en, indien 
relevant, een beoordeling van de risico's die 
aan de mogelijke alternatieven verbonden 
zijn;

a) Comité risicobeoordeling: een 
beoordeling van het risico voor de 
gezondheid van de mens en/of voor het 
milieu van de in de aanvraag beschreven 
vormen van gebruik van de stof en, indien 
relevant, een beoordeling van de risico's die 
aan de mogelijke alternatieven verbonden 
zijn;

b) Comité sociaal-economische analyse: 
een beoordeling van de sociaal-economische 
factoren, alsmede van de beschikbaarheid, 
geschiktheid en technische haalbaarheid van 
alternatieven, in verband met de in de 
aanvraag beschreven vormen van gebruik 
van de stof, indien de aanvraag 
overeenkomstig artikel 61, lid 5, wordt 
ingediend.

b) Comité sociaal-economische analyse: 
een beoordeling van de sociaal-economische 
factoren, alsmede van de beschikbaarheid, 
geschiktheid en technische haalbaarheid van 
alternatieven, in verband met de in de 
aanvraag beschreven vormen van gebruik 
van de stof.

Or. en

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 61.
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Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 272
ARTIKEL 63, LID 8

8. De Commissie stelt binnen drie 
maanden na ontvangst van de adviezen van 
het Agentschap een ontwerp besluit 
betreffende de autorisatie op. Het 
uiteindelijke besluit tot verlening of 
weigering van de autorisatie wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 132, lid 2, 
bedoelde procedure.

8. De Commissie stelt binnen drie 
maanden na ontvangst van de adviezen van 
het Agentschap een ontwerp besluit 
betreffende de autorisatie op. Het 
uiteindelijke besluit tot verlening of 
weigering van de autorisatie wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 132, lid 3 
bis, bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

This amendment is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 
February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "commitology" Decision. In its 
judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify 
when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, 
otherwise the act can be annulled. The Commission proposed the advisory procedure for the 
granting of authorisations without any justification - even though such a decision is clearly of 
general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come 
under the regulatory procedure. 

In accordance with the new "commitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
scrutiny" should apply.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 273
ARTIKEL 64

Verplichtingen van houders van een 
autorisatie

Verplichting tot het verstrekken van 
informatie over stoffen waarvoor een 
autorisatie moet worden aangevraagd

Onverminderd de Richtlijnen 67/548/EEG 
en 1999/45/EG vermelden houders van een 
autorisatie en downstreamgebruikers als 
bedoeld in artikel 55, lid 2, die de stoffen in 
een preparaat opnemen, het nummer van 
de autorisatie op het etiket voordat een stof 

Alle stoffen voor afzonderlijk gebruik, in 
preparaten of  in voorwerpen, die voldoen 
aan de in artikel 56 vastgestelde criteria, 
worden voorzien van een etiket en gaan 
altijd vergezeld van een 
veiligheidsinformatieblad. Op het etiket 
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of een preparaat dat de stof bevat, voor een 
bepaald toegelaten gebruik in de handel 
wordt gebracht. Dit dient onverwijld te 
geschieden zodra het nummer van de 
autorisatie overeenkomstig artikel 63, lid 9, 
voor het publiek beschikbaar is gesteld.

worden vermeld:
a) de naam van de stof,
b) een vermelding dat de stof is opgenomen 
in Bijlage XIV, en van elk specifiek gebruik 
waarvoor de stof is toegelaten, alsmede van 
het(de) nummer(s) van de autorisatie. 

Or. en

Motivering

Dit etiket informeert de klant over de aanwezigheid van stoffen waarvoor een autorisatie moet 
worden aangevraagd. EP-amendement 246 stelt producenten en gebruikers van chemische 
stoffen in de toeleveringsketen zowel als consumenten van voorwerpen en afvalbeheerders in 
staat informatie te verkrijgen over zorgwekkende chemische stoffen.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 274
ARTIKEL 66, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Het Agentschap deelt 
onmiddellijk/onverwijld mede/maakt op zijn 
website bekend dat een lidstaat of de 
Commissie voornemens is een 
beperkingsprocedure op gang te brengen 
en het stelt de indieners van een registratie 
van de stof in kwestie op de hoogte.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 789 aangenomen in eerste lezing.

Beperkingen kunnen van toepassing zijn zonder maximum tonnage d.w.z. minder dan lt/y. Alle 
betrokken partijen hebben het recht de intenties van het Agentschap of van de lidstaten met 
betrekking tot de beperkingen te kennen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 275
ARTIKEL 66, LID 3
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3. Tot …* kan een lidstaat bestaande en
strengere met bijlage XVI verband houdende 
beperkingen van de vervaardiging, het in de 
handel brengen en het gebruik van een stof 
handhaven, mits van die beperkingen kennis 
is gegeven overeenkomstig het Verdrag. De 
Commissie stelt een overzicht van deze 
beperkingen op publiceert dit uiterlijk …**.

3. Tot …* kan een lidstaat bestaande en/of
strengere met bijlage XVII verband 
houdende beperkingen van de vervaardiging, 
het in de handel brengen en het gebruik van 
een stof handhaven, mits van die 
beperkingen kennis is gegeven 
overeenkomstig het Verdrag. De Commissie 
stelt een overzicht van deze beperkingen op 
publiceert dit uiterlijk …**.

* Zes jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

* Zes jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

** Twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

** Twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. nl

Motivering

Nieuwe tekst ingevoegd door de Raad, die problematisch is voor richtlijn 76/769/EEG 
(opgenomen in bijlage XVII). Het invoegen van een richtlijn in een verordening creëert een 
juridisch probleem, vanwege de directe werking van een verordening. De tekst van de 
richtlijn is niet geheel helder indien zij als een verordening wordt gelezen. Het technisch 
comité dient een oplossing voor dit probleem uit te werken in de vorm van een nieuwe tekst 
voor bijlage XVII. Tot die tijd dienen de huidige beperkingen van kracht te blijven, zodat 
bescherming van gezondheid en milieu gewaarborgd blijft.

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

Amendement 276
ARTIKEL 66, LID 3

3. Tot …* kan een lidstaat bestaande en
strengere met bijlage XVI verband houdende 
beperkingen van de vervaardiging, het in de 
handel brengen en het gebruik van een stof 
handhaven, mits van die beperkingen kennis 
is gegeven overeenkomstig het Verdrag. De 
Commissie stelt een overzicht van deze 
beperkingen op publiceert dit uiterlijk …**.

3. Tot …* kan een lidstaat bestaande of
strengere met bijlage XVII verband 
houdende beperkingen van de 
vervaardiging, het in de handel brengen en 
het gebruik van een stof, alsmede alle 
uitvoeringsmaatregelen daarvoor 
handhaven, mits van die beperkingen kennis 
is gegeven overeenkomstig het Verdrag. De 
Commissie stelt een overzicht van deze 
beperkingen op publiceert dit uiterlijk …**.

Or. en
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Motivering

De beperkingen van Richtlijn 76/769 zullen worden overgeheveld naar REACH. Als 
verordening is REACH rechtstreeks van toepassing in de lidstaten. Alle 
uitvoeringsmaatregelen zouden worden ingetrokken. Om effectief te zijn, zijn beperkingen 
echter vaak afhankelijk van nationale uitvoeringsmaatregelen. Om ondermijning van de 
huidige beperkingen op EU- of nationaal niveau te voorkomen, moet het de lidstaten zijn 
toegestaan, teneinde een effectieve tenuitvoerlegging te houden, alle nationale 
uitvoeringsmaatregelen te handhaven gedurende een overgangsperiode waarin de 
beperkingen krachtens REACH zonodig kunnen worden gewijzigd .

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

Amendement 277
ARTIKEL 67, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu
is verbonden dat een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, wordt 
bijlage XVII volgens de in artikel 132, lid 3, 
bedoelde procedure zodanig gewijzigd dat 
aan de vervaardiging, het gebruik of het in 
de handel brengen van de stoffen, als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
de artikelen 68 tot en met 72. Voor een 
dergelijk besluit wordt rekening gehouden 
met het sociaal-economische effect van de 
beperking, met inbegrip van de 
beschikbaarheid van alternatieven.

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor het 
milieu of voor de gezondheid van de mens, 
met inbegrip van die van kwetsbare 
bevolkingsgroepen en burgers die 
vroegtijdig in hun leven of continu zijn 
blootgesteld aan mengsels van vervuilende 
stoffen, is verbonden dat een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, wordt 
bijlage XVII volgens de in artikel 132, lid 3, 
bedoelde procedure zodanig gewijzigd dat 
aan de vervaardiging, het gebruik of het in 
de handel brengen van de stoffen, als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
de artikelen 68 tot en met 72. Voor een 
dergelijk besluit wordt rekening gehouden 
met het sociaal-economische effect van de 
beperking, met inbegrip van de 
beschikbaarheid van alternatieven.

Or. en

Motivering

De meest kwestbare groepen moeten expliciet worden inbegrepen, als het gaat om de 
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identificatie van onaanvaardbare risico's voor de gezondheid van de mens. Met dit  
amendement wordt amendement 248 van het EP opnieuw ingediend. 

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 278
ARTIKEL 67, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
is verbonden dat een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, wordt bijlage 
XVII volgens de in artikel 132, lid 3, 
bedoelde procedure zodanig gewijzigd dat 
aan de vervaardiging, het gebruik of het in 
de handel brengen van de stoffen, als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
de artikelen 68 tot en met 72. Voor een 
dergelijk besluit wordt rekening gehouden 
met het sociaal-economische effect van de 
beperking, met inbegrip van de 
beschikbaarheid van alternatieven.

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
is verbonden dat een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, wordt bijlage 
XVII volgens de in artikel 132, lid 3 bis, 
bedoelde procedure zodanig gewijzigd dat 
aan de vervaardiging, het gebruik of het in 
de handel brengen van de stoffen, als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
de artikelen 68 tot en met 72. Voor een 
dergelijk besluit wordt rekening gehouden 
met het sociaal-economische effect van de 
beperking, met inbegrip van de 
beschikbaarheid van alternatieven.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst te doen aansluiten bij de bepalingen van het nieuwe 
"Comitologie"-besluit, en in het bijzonder de bepalingen om het gebruikelijke 
"regelgevingsprocedure" te vervangen door de procedure "regelgevend comité met 
nauwkeurig toezicht", aangezien de betrokken maatregelen algemene maatregelen zijn om 
niet-belangrijke elementen van de ontwerpwetgeving te amenderen.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 279
ARTIKEL 67, LID 2

2. Voor een stof als zodanig, in een 
preparaat of in een voorwerp die aan de 
criteria voor indeling als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting, 

2. Voor een stof als zodanig, in een 
preparaat of in een voorwerp die aan de 
criteria voor indeling als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting, 
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categorieën 1 en 2, voldoet, die door 
consumenten zou kunnen worden gebruikt, 
en waarvoor de Commissie beperkingen op 
het gebruik door consumenten voorstelt, 
wordt bijlage XVII volgens de in artikel 132, 
lid 3, bedoelde procedure gewijzigd. De 
artikelen 68 tot en met 72 zijn niet van 
toepassing.

categorieën 1 en 2, voldoet, die door 
consumenten zou kunnen worden gebruikt, 
en waarvoor de Commissie beperkingen op 
het gebruik door consumenten voorstelt, 
wordt bijlage XVII volgens de in artikel 132, 
lid 3 bis, bedoelde procedure gewijzigd. De 
artikelen 68 tot en met 72 zijn niet van 
toepassing.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst te doen aansluiten bij de bepalingen van het nieuwe 
"Comitologie"-besluit, en in het bijzonder de bepalingen om het gebruikelijke 
"regelgevingsprocedure" te vervangen door de "regelgevend comité met toetsing", aangezien 
de betrokken maatregelen algemene maatregelen zijn om niet-belangrijke elementen van de 
ontwerpwetgeving te amenderen.

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

Amendement 280
ARTIKEL 68, LID 2

2. Na de in artikel 57, lid 1, onder c), 
punt i), bedoelde datum voor een stof die in 
bijlage XIV is opgenomen, beoordeelt het 
Agentschap of het gebruik van deze stof in 
voorwerpen een niet afdoende beheerst 
risico voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu met zich meebrengt. Indien 
het Agentschap van oordeel is dat het risico 
niet afdoende wordt beheerst, stelt het een 
dossier samen overeenkomstig de 
voorschriften van bijlage XV.

2. Na de in artikel 57, lid 1, onder c), 
punt ii), bedoelde datum voor een stof die in 
bijlage XIV is opgenomen, beoordeelt het 
Agentschap of het gebruik van deze stof in 
voorwerpen een niet afdoende beheerst 
risico voor de gezondheid van de mens of 
voor het milieu met zich meebrengt. Indien 
het Agentschap van oordeel is dat het risico 
niet afdoende wordt beheerst, stelt het een 
dossier samen overeenkomstig de 
voorschriften van bijlage XV.

Or. en

Motivering

Dit nieuwe punt is gewenst omdat daarmee een gat in het autorisatiesysteem wordt gedicht, 
dat is ontstaan door middel van beperkingen op het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen in 
voorwerpen. Dit is van belang voor importartikelen omdat daar geen autorisaties voor nodig 
zijn. Het zou echter mogelijk moeten zijn de beperkingenprocedure te starten wanneer bekend 
is voor welke aanvragen geen autorisaties zijn vereist, en niet pas na de vervaldatum. Anders 
zou er met twee maten worden gemeten: ingevoerde artikelen kunnen zeer zorgwekkende 
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stoffen bevatten, hetgeen niet meer is toegestaan voor EU-artikelen.    

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 281
ARTIKEL 72, LID 2

2. Het uiteindelijke besluit wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 132, lid 3, 
bedoelde procedure. De Commissie zendt de 
ontwerp-wijziging ten m0inste 45 dagen 
voor de stemming aan de 0lidstaten toe.

2. Het uiteindelijke besluit wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 132, lid 3 
bis, bedoelde procedure. De Commissie 
zendt de ontwerp-wijziging ten minste 
45 dagen voor de stemming aan de lidstaten 
toe.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst te doen aansluiten bij de bepalingen van het nieuwe 
"Comitologie"-besluit, en in het bijzonder de bepalingen om het gebruikelijke 
"regelgevingsprocedure" te vervangen door de procedure van het "regelgevend comité met 
toetsing", aangezien de betrokken maatregelen algemene maatregelen zijn om niet-
belangrijke elementen van de ontwerpwetgeving te amenderen.

Amendement ingediend door Chris Davies, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 282
ARTIKEL 73, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. Een deel van de vergoeding zal 
worden besteed aan de ontwikkeling van 
methoden waarmee dierproeven kunnen 
worden voorkomen.

Or. en

Motivering

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading amendment linked to revision of 
Recitals 43b and 88a. (Davies)

Linked to Amendments of Recitals 43b and 88a. In order to achieve the objective of this 



AM\630161NL.doc 51/107 PE 378.597v01-00

NL

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. Amendment first reading 289. (Brepoels, 
Wijkman)

Linked to the amendment introducing a new recital 43b. 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.  
(Schlyter & others)

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 283
ARTIKEL 75, LID 1, LETTER (D)

c) een Comité risicobeoordeling, dat 
verantwoordelijk is voor de opstelling van 
het advies van het ECA over 
vergunningaanvragen, voorstellen voor 
beperkingen en alle overige vraagstukken 
die zich voordoen in verband met de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
met betrekking tot de risico’s voor de 
gezondheid van de mens of voor het 
milieu;

c) een Comité risico- en 
alternatievenbeoordeling, dat 
verantwoordelijk is voor de beoordeling 
van de beschikbaarheid, geschiktheid en 
technische haalbaarheid van 
alternatieven, de opstelling van het advies 
van het ECA over vergunningaanvragen,  
voorstellen voor beperkingen en alle 
overige vraagstukken die zich voordoen in 
verband met de tenuitvoerlegging van deze 
verordening met betrekking tot de risico’s 
voor de gezondheid van de mens of voor 
het milieu;

Or. en

(Amendement 255 herzien - eerste lezing)

Motivering

Versterkt de band tussen de vergunningsprocedure en de beschikbaarheid van veiligere 
alternatieven, terwijl de verantwoordelijkheid van het comité op een lijn wordt gebracht met 
zijn rol bij de beoordeling van de alternatieven, als bepaald in artikel 63, lid 4.

De wijziging van de naam van het comité geldt voor de hele tekst van de verordening.
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 284
ARTIKEL 76, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Het ECA ontwikkelt een procedure 
voor de toekenning van steun voor de 
ontwikkeling en beoordeling van 
alternatieve proefmethoden, in de kosten 
waarvan wordt voorzien door de 
registratievergoeding. Daarbij dient het 
ECA nauw samen te werken met bestaande 
instanties zoals het Europees Centrum voor 
de Validering van Alternatieve Methoden 
(ECVAM), de Wetenschappelijke 
Adviescommissie daarvan (ESAC) en het 
Europees Partnerschap voor alternatieven  
voor dierproeven (EPAA).
Elk jaar legt het ECA het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor 
over de stand van de tenuitvoerlegging en 
het gebruik van proefdiervrije testmethodes 
en van proefstrategieën om gegevens te 
verkrijgen voor de risicobeoordeling, zodat 
aan de vereisten van deze verordening kan 
worden voldaan, alsmede over het bedrag 
en de verspreiding van de steun die voor de 
ontwikkeling en evaluatie van alternatieve 
proeven beschikbaar is gesteld. 

Or. en

(Amendement 275 - eerste lezing)

Motivering

Gebaseerd op amendement 275 zoals aangenomen in de eerste lezing. De formulering is 
gewijzigd om aanvaarding door de Raad te vergemakkelijken. Er moet geen nieuw comité 
binnen het Agentschap worden opgericht, maar bestaande structuren moeten worden 
gebruikt. Bovendien is hiermee rekening gehouden met recente ontwikkelingen zoals de 
instelling van het Europees partnerschap voor alternatieven van dierproeven (EPAA). Houdt 
verband met het amendement op overweging 92 bis van dezelfde indiener.
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 285
ARTIKEL 76, LID 2, LETTERS (D) EN (E)

d) het opzetten en beheren van een of 
meer databanken met informatie over alle 
geregistreerde stoffen, de inventaris van 
indelingen en etiketteringen en de lijst van 
geharmoniseerde indelingen en 
etiketteringen. Het secretariaat maakt de in 
artikel 118, leden 1 en 2 bedoelde informatie  
gratis openbaar in de databank(en) op 
internet, behoudens wanneer een 
overeenkomstig artikel 10 bis, onder xi), 
gedaan verzoek verantwoord wordt geacht.
Het Agentschap stelt andere informatie in de 
databanken op verzoek beschikbaar, 
overeenkomstig artikel 117;

d) het opzetten en beheren van een of 
meer databanken met informatie over alle 
geregistreerde stoffen, de inventaris van 
indelingen en etiketteringen en de lijst van 
geharmoniseerde indelingen en 
etiketteringen. Het secretariaat maakt 
binnen 15 werkdagen de in artikel 118, 
leden 1 en 2 bedoelde informatie gratis  
openbaar in de databank(en) op internet,
behoudens wanneer een overeenkomstig 
artikel 10 bis, onder xi), gedaan verzoek 
verantwoord en niet door het openbaar 
belang te niet gedaan wordt geacht. Het 
Agentschap stelt andere informatie in de 
databanken op verzoek beschikbaar, 
overeenkomstig artikel 117;

e) het binnen negentig dagen nadat het 
Agentschap de informatie heeft ontvangen, 
overeenkomstig artikel 118, lid 1, 
bekendmaken welke stoffen worden 
beoordeeld en zijn beoordeeld;

e) het binnen 15 werkdagen nadat het 
Agentschap de informatie heeft ontvangen, 
overeenkomstig artikel 118, lid 1, 
bekendmaken welke stoffen worden 
beoordeeld en zijn beoordeeld;

Or. en

Motivering

Sluit aan bij artikel 42, lid 2 van Verordening 1049/2001 over de toegang tot documenten. De 
toegang tot een document kan alleen worden geweigerd op basis van commerciële belangen, 
als er geen openbaar belang is dat openbaarmaking gebiedt. Een verwijzing naar  
tenietdoening van het recht op toegang door een openbaar belang moet daarom hier worden 
toegevoegd. 

Overeenkomstig Verordening 1049/2001 is de norm voor de beantwoording 15 werkdagen.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 286
ARTIKEL 76, LID 2, LETTERS (D) EN (E)

d) het opzetten en beheren van een of 
meer databanken met informatie over alle 
geregistreerde stoffen, de inventaris van 
indelingen en etiketteringen en de lijst van 

d) het opzetten en beheren van een of 
meer databanken met informatie over alle 
geregistreerde stoffen, de inventaris van 
indelingen en etiketteringen en de lijst van 
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geharmoniseerde indelingen en 
etiketteringen. Het secretariaat maakt de in 
artikel 118, leden 1 en 2 bedoelde informatie  
gratis openbaar in de databank(en) op 
internet, behoudens wanneer een 
overeenkomstig artikel 10 bis, onder xi), 
gedaan verzoek verantwoord wordt geacht.
Het Agentschap stelt andere informatie in de 
databanken op verzoek beschikbaar, 
overeenkomstig artikel 117;

geharmoniseerde indelingen en 
etiketteringen. Binnen 15 werkdagen maakt
het secretariaat de in artikel 118, leden 1 en 
2 bedoelde informatie gratis  openbaar in de 
databank(en) op internet, behoudens
wanneer een overeenkomstig artikel 10 bis, 
onder xi), gedaan verzoek verantwoord 
wordt geacht. Het Agentschap stelt andere 
informatie in de databanken op verzoek 
beschikbaar, overeenkomstig artikel 117;

e) het binnen negentig dagen nadat het 
Agentschap de informatie heeft ontvangen, 
overeenkomstig artikel 118, lid 1, 
bekendmaken welke stoffen worden 
beoordeeld en zijn beoordeeld;

e) het binnen 15 werkdagen nadat het 
Agentschap de informatie heeft ontvangen, 
overeenkomstig artikel 118, lid 1, 
bekendmaken welke stoffen worden 
beoordeeld en zijn beoordeeld;

Or. en

Motivering

Het betreffende deel van EP-amendement 263 geeft een deadline voor de invoering van de 
informatie in de databank(en) om ervoor te zorgen dat een en ander soepel verloopt. In 
Verordening 1049/2001 worden 15 werkdagen als norm gegeven voor de beantwoording.

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

Amendement 287
ARTIKEL 76, LID 2, LETTER (M BIS) (NIEUW)

m bis) het opzetten en beheren van een 
kenniscentrum voor de uitwisseling van 
risico's; het ter beschikking stellen van 
gecentraliseerde en gecoördineerde 
middelen op het gebied van informatie over 
het veilige gebruik van chemische stoffen, 
preparaten en voorwerpen; het 
vergemakkelijken van het delen van goede 
praktijken op het gebied van het uitwisselen 
van risico's.

Or. en



AM\630161NL.doc 55/107 PE 378.597v01-00

NL

(Amendement 263, letter g ter) eerste lezing)

Motivering

Succesvol amendement van de eerste lezing dat beoogt de consument in staat te stellen 
stoffen, preparaten en producten te gebruiken die op een veilige manier chemische stoffen 
bevatten. (Davies).

De ontwikkeling van een aangepast en consistent communciatiesysteem gebaseerd op de 
risico's zal de consument de noodzakelijke informatie en advies verschaffen om hem in staat 
te stellen stoffen, preparaten en producten te gebruiken die op een veilige en effectieve wijze 
chemische stoffen bevatten. (Lienemann, Ferreira+Ek+Oomen-Ruijten&Prodi)

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 288
ARTIKEL 77, ALINEA 3

De raad van bestuur keurt de interne regels 
en procedures van het Agentschap goed. De 
regels worden openbaar gemaakt.

De raad van bestuur keurt de interne regels 
en procedures van het Agentschap goed.

Or. de

Motivering

In aansluiting op het amendement op artikel 108.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 289
ARTIKEL 78, LID 1, ALINEA 1

1. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger uit elke lidstaat en ten 
hoogste zes door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, waaronder drie leden 
zonder stemrecht afkomstig van de 
belanghebbende partijen. 

1. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger uit elke lidstaat en ten 
hoogste zes door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, waaronder drie leden, 
waaronder ten minste één 
vertegenwoordiger van de industrie, zonder 
stemrecht afkomstig van de belanghebbende 
partijen. 

Or. de
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Motivering

Onder de vertegenwoordigers van de belanghebbende partijen moet ten minste een 
vertegenwoordiger van de industrie zijn, omdat de verplichtingen van REACH in 
doorslaggevende mate op de industrie van toepassing zijn.

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

Amendement 290
ARTIKEL 86, LID 2, ALINEA 1

2. De lidstaten zenden het ECA de namen 
van deskundigen met bewezen ervaring met 
de evaluatie van risicobeoordelingen van 
chemische stoffen en/of sociaal-
economische analyses of met andere 
relevante wetenschappelijke deskundigheid 
die beschikbaar zijn om zitting te nemen in 
werkgroepen van de comités, alsmede hun 
kwalificaties en specifieke terreinen van 
deskundigheid.

2. De lidstaten zenden het ECA de namen 
van onafhankelijke deskundigen met 
bewezen ervaring met de evaluatie van 
risicobeoordelingen van chemische stoffen 
en/of sociaal-economische analyses of met 
andere relevante wetenschappelijke 
deskundigheid die beschikbaar zijn om 
zitting te nemen in werkgroepen van de 
comités, alsmede hun kwalificaties en 
specifieke terreinen van deskundigheid.

Or. en

Motivering

Dit amendement garandeert de onafhankelijkheid van de deskundigen. Het relevante deel van 
het EP-amendement 282 werd opnieuw ingediend.(Krupa)

Er zij op gewezen dat de deskundigen onafhankelijk dienen te zijn (Schlyter & anderen).

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 291
ARTIKEL 88, LID 3, ALINEA 1

3. De voorzitter, de andere leden en de 
plaatsvervangers worden op grond van hun 
relevante ervaring en deskundigheid op het 
gebied van de veiligheid van chemische 
stoffen, natuurwetenschappen of wettelijke 
en gerechtelijke procedures door de raad 
van bestuur benoemd op basis van een door 
de Commissie vastgestelde lijst van 

3. De voorzitter, de andere leden en de 
plaatsvervangers worden door de raad van 
bestuur benoemd. De raad kiest uit een 
door de Commissie op basis van een 
openbare verkiezingsprocedure door 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie, en zo nodig in de pers of op 
het Internet  van een oproep tot het 
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gekwalificeerde kandidaten. indienen van blijken van belangstelling, 
vastgestelde lijst gekwalificeerde 
kandidaten uit. De leden van de kamer van 
beroep en de plaatsvervangers worden op 
grond van hun relevante ervaring en 
deskundigheid op het gebied van de 
veiligheid van chemische stoffen, natuur-
wetenschappen of wettelijke en gerechtelijke 
procedures benoemd. Ten minste een lid 
van de kamer van beroep dient relevante 
ervaring te bezitten op het gebied van 
gerechtelijke procedures. 

Or. de

Motivering 

Gezien het takenpakket van de kamer van beroep dient ten minste een lid relevante ervaring 
te hebben op het gebied van gerechtelijke procedures. Gezien de aard van de taken van de 
kamer van beroep dient gewaarborgd te worden dat voor de indiening van kandidaturen een 
transparante procedure wordt gevolgd.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 292
ARTIKEL 88, LID 4

4. De vereiste kwalificaties voor de 
leden van de kamer van beroep worden door 
de Commissie vastgesteld volgens de in 
artikel 132, lid 3, bedoelde procedure.

4. De vereiste kwalificaties voor de 
leden van de kamer van beroep worden door 
de Commissie vastgesteld volgens de in 
artikel 132, lid 3 bis, bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst op een lijn te brengen met het nieuwe 
comitologiebesluit, en met name om procedure van het "regelgevend comité" te vervangen 
door de procedure van het "regelgevend comité met toetsing", aangezien de betrokken 
maatregelen maatregelen zijn met een algemeen toepassingsgebied ter wijziging van niet-
wezenlijke elementen in de ontwerpwetgeving.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 293
ARTIKEL 90, LID 1
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1. Tegen de besluiten van het 
Agentschap overeenkomstig artikel 9, artikel 
20, artikel 27, lid 6, artikel 30, leden 2 en 3, 
en artikel 50, kan beroep worden ingesteld.

1. Tegen de besluiten van het 
Agentschap overeenkomstig artikel 9, artikel 
20, artikel 27, lid 6, artikel 30, leden 2 en 3, 
artikel 50, artikel 117, lid 5 en 118, kan 
beroep worden ingesteld.

Or. en

Motivering

Beroep moet mogelijk zijn als het gaat om besluiten over vertrouwelijke zakelijke informatie.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 294
ARTIKEL 92, LID 4

4. De procedures voor de kamer van 
beroep worden door de Commissie 
vastgesteld volgens de in artikel 132, lid 3, 
bedoelde procedure.

4. De procedures voor de kamer van 
beroep worden door de Commissie 
vastgesteld volgens de in artikel 132, lid 3 
bis, bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst op een lijn te brengen met het nieuwe 
comitologiebesluit, en met name om procedure van het "regelgevend comité" te vervangen 
door de procedure van het "regelgevend comité met toetsing", aangezien de betrokken 
maatregelen maatregelen zijn met een algemeen toepassingsgebied ter wijziging van niet-
wezenlijke elementen in de ontwerpwetgeving.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 295
ARTIKEL 108

Omwille van de transparantie stelt de raad 
van bestuur op grond van een voorstel van 
de uitvoerend directeur en in overleg met de 
Commissie regels vast voor de 
beschikbaarstelling aan het publiek van niet-
vertrouwelijke regelgevings- en 
wetenschappelijke of technische informatie 

Omwille van de transparantie stelt de raad 
van bestuur op grond van een voorstel van 
de uitvoerend directeur en in overleg met de 
Commissie regels vast voor de 
beschikbaarstelling aan het publiek van niet-
vertrouwelijke regelgevings- en 
wetenschappelijke of technische informatie 
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in verband met de veiligheid van stoffen als 
zodanig, in preparaten of in voorwerpen.

in verband met de veiligheid van stoffen als 
zodanig, in preparaten of in voorwerpen.

De interne regels van het Agentschap en de 
reglementen van orde van de raad van 
bestuur en de commissies van het 
Agentschap worden door het Agentschap 
openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

De tekst met betrekking tot de transparantie van de werkzaamheden van het Agentschap moet  
precieser worden geformuleerd. De tot nu toe in artikel 77, derde alinea opgenomen bepaling 
inzake de openbaarmaking van de interne regels van het Agentschap moet komen te vallen 
onder artikel 108 om systematisch aan te geven dat het gaat om een regel inzake 
transparantie.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 296
ARTIKEL 112, LID 2

3. Wanneer de verplichting krachtens lid 1 
leidt tot verschillende vermeldingen in de 
inventaris voor dezelfde stof, stellen de 
kennisgevers en registranten alles in het 
werk om een overeengekomen vermelding 
in de inventaris tot stand te brengen.

3. Wanneer de verplichting krachtens lid 1 
leidt tot verschillende vermeldingen in de 
inventaris voor dezelfde stof, bepaalt het 
ECA welke vermelding in de inventaris 
wordt opgenomen.

Or. en

(Wederopneming amendement 295 aangenomen in eerste lezing)

Motivering

Indien voor dezelfde stof een verschillende graad van gevaarlijkheid wordt opgegeven, zullen 
de marktkrachten onvermijdelijk de voorkeur geven aan de leverancier van de stof met een 
lagere graad van gevaarlijkheid. Dientengevolge ontstaat er druk op de andere leveranciers 
om hun graad van gevaarlijkheid te verlagen. Dan zakt het dus af tot de laagste 
gemeenschappelijke noemer, met als gevolg lagere normen en minder bescherming. De beste 
manier om dit probleem te voorkomen is ervoor te zorgen dat de stof maar éénmaal in de 
inventaris vermeld kan worden.  
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Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 297
ARTIKEL 112, LID 2

2. Wanneer de verplichting krachtens 
lid 1 leidt tot verschillende vermeldingen in 
de inventaris voor dezelfde stof, stellen de 
informatieverstrekkers en registranten alles 
in het werk om een overeengekomen 
vermelding in de inventaris tot stand te 
brengen.

2. Wanneer de verplichting krachtens 
lid 1 leidt tot verschillende vermeldingen in 
de inventaris voor dezelfde stof, stellen de 
informatieverstrekkers en registranten alles 
in het werk om een overeengekomen 
vermelding in de inventaris tot stand te 
brengen. Indien geen overeenstemming kan 
worden bereikt, stelt het Agentschap de 
vermelding vast, voor een 
dienovereenkomstig vastgesteld bedrag.

Or. en

Motivering

Dit amendement is een gewijzigde versie van amendement 295 van de eerste lezing, waarbij 
rekening wordt gehouden met de noodzaak van stimulansen voor de actoren zelf om 
overeenstemming te bereiken, in plaats van te wachten totdat het Agentschap de eerste stap 
zet. Voor downstreamgebruikers is het van het grootste belang dat dezelfde stof, die door 
verschillende leveranciers wordt vervaardigd, op dezelfde manier wordt ingedeeld. Als dat 
niet zo is, is de kans groot dat de milieubelangen en de handelsbelangen in gevaar worden 
gebracht. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 298
ARTIKEL 113, LID 1, ALINEA 1

1. Het Agentschap zorgt voor het 
opzetten en beheren van een inventaris van 
indelingen en etiketteringen in de vorm van 
een databank, waarin de informatie als 
bedoeld in artikel 112, lid 1, wordt 
opgenomen, voor zowel informatie waarvan 
krachtens artikel 112, lid 1, kennis is 
gegeven, als informatie die ten behoeve van 
een registratie is ingediend. De informatie in 
deze databank, als bedoeld in artikel 118, 
lid 1, is publiek toegankelijk. 
Overeenkomstig artikel 29, lid 1, verleent 
het Agentschap de informatieverstrekkers 
en registranten die informatie over een stof 

1. Het Agentschap zorgt voor het 
opzetten en beheren van een inventaris van 
indelingen en etiketteringen in de vorm van 
een databank, waarin de informatie als 
bedoeld in artikel 112, lid 1, wordt 
opgenomen, voor zowel informatie waarvan 
krachtens artikel 112, lid 1, kennis is 
gegeven, als informatie die ten behoeve van 
een registratie is ingediend. De informatie in 
deze databank, als bedoeld in artikel 118, 
lid 1, is publiek toegankelijk 
overeenkomstig artikel 118, de leden 2 en 3. 
Overeenkomstig artikel 117, verleent het 
Agentschap toegang tot de overige gegevens 
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hebben ingediend, toegang tot de overige 
gegevens die over die stof in de inventaris 
beschikbaar zijn.

die over die stof in de inventaris beschikbaar 
zijn.

Or. en

Motivering

1. Ter bevordering de van samenhang met art. 118. Als niet wordt verwezen naar artikel 118, 
leden 2 en 3, zou het Agentschap worden gedwongen informatie openbaar te maken zelfs als 
het overeenkomstig artikel 118 besloten heeft de informatie vertrouwelijk te houden. 

2. Ter vereenvoudiging en voor meer samenhang. De toegang tot gegevens is geregeld in 
artikel 117, terwijl in artikel 29, lid 1 het informatie-uitwisselingsforum (SIEF:substance 
information exchange forum) wordt geregeld. Daarom is de juiste verwijzing artikel 117.

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

Amendement 299
ARTIKEL 116 BIS (nieuw)

Speciale bepalingen betreffende informatie 
aan het publiek

Teneinde de consumenten te helpen bij het 
veilige en duurzame gebruik van stoffen en 
preparaten, stellen de fabrikanten 
informatie op basis van gevaarlijkheid en 
risico beschikbaar, middels etiketten op de 
verpakking van elke eenheid die voor de 
verkoop aan de consumenten op de markt 
wordt gebracht, met een identificatie van 
het risico bij het aanbevolen gebruik en bij 
te voorziene situaties bij oneigenlijk 
gebruik. Bovendien gaat het etiket, in 
voorkomend geval, vergezeld van het 
gebruik van andere communicatiekanalen, 
zoals websites, die gedetailleerdere 
informatie verschaffen over de veiligheid 
en het gebruik van de stof of het preparaat.

Or. en

Motivering

Amendement 298, eerste lezing. Enigszins anders geformuleerd.
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Amendement ingediend door Chris Davies, Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 300
ARTIKEL 116 BIS (nieuw)

Speciale bepalingen betreffende informatie 
aan het publiek

1. Teneinde de consumenten te helpen bij 
het veilige en duurzame gebruik van stoffen 
en preparaten, stellen de fabrikanten 
informatie op basis van het risico 
beschikbaar, middels etiketten op de 
verpakking van elke eenheid die voor de 
verkoop aan de consumenten op de markt 
wordt gebracht, met een identificatie van 
het risico bij het aanbevolen gebruik en bij 
te voorziene situaties bij oneigenlijk 
gebruik. Bovendien gaat het etiket, in 
voorkomend geval, vergezeld van het 
gebruik van andere communicatiekanalen, 
zoals websites, die gedetailleerdere 
informatie verschaffen over de veiligheid 
en het gebruik van de stof of het preparaat.
2. De Richtlijnen 1999/45/EG en 
67/548/EEG worden dienovereenkomstig 
aangepast.

Or. en

Motivering

Succesvol amendement eerste lezing. (Davies) 

Komt overeen met amendement 298 van de eerste lezing.

De ontwikkeling van een geëigend en consistent communicatiesysteem gebaseerd op risico 
biedt de consumenten de nodige informatie en advies op grond waarvan zij stoffen en 
preparaten met chemische stoffen erin veilig en efficiënt kunnen gebruiken.

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

Amendement 301
ARTIKEL 117, LID 2, LETTER (C)
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c) de precieze hoeveelheid van de stof 
of het preparaat die wordt vervaardigd of in 
de handel wordt gebracht;

schrappen

Or. en

Motivering

De voorgestelde schrapping van punt c) komt overeen met amendement 814. Hierdoor zal de 
kwaliteit van het onderzoek en de modellen op het gebied van de verspreiding en het lot van 
chemische stoffen en de mogelijke blootstelling van mensen en het milieu worden verbeterd. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 302
ARTIKEL 117, LID 2, LETTER (D) EN (D BIS) (nieuw)

d) de banden tussen een fabrikant of 
importeur en zijn downstreamgebruikers.

d) de banden tussen een fabrikant of 
importeur en zijn downstreamgebruikers en 
zijn betrokken detaillisten.

d bis) elke informatie over ter plaatse 
geïsoleerde tussenproducten en vervoerde 
geïsoleerde tussenproducten.

Or. en

Motivering

Komt deels overeen met amendement 304 dat in de eerste lezing werd aangenomen. 

1. Verduidelijking dat de banden van een fabrikant ook de detaillisten omvatten.

2. Ter plaatse geïsoleerde en vervoerde tussenproducten blijven in hetzelfde bedrijf of in een 
zeer gering aantal bedrijven en worden in het syntheseprocédé volledig opgebruikt. Kennis 
over hun gebruik stelt ons in staat conclusies te trekken over processen en recepturen. 
Daarom dient deze informatie in het algemeen niet openbaar gemaakt te worden.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 303
ARTIKEL 117, LEDEN 4 BIS EN 4 TER (nieuw)

4 bis. Wanneer krachtens Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 een verzoek om 
toegang tot documenten bij het ECA wordt 
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ingediend, voert het ECA overeenkomstig 
de tweede en derde alinea de raadpleging 
van de derde uit, als bedoeld in artikel 4, lid 
4, van Verordening (EG) nr. 1049/2001.
Het ECA stelt de registrant, potentiële 
registrant, downstreamgebruiker, 
aanvrager of andere betrokkene in kennis 
van het verzoek.
Het ECA informeert de betrokkene, die 
overeenkomstig de artikelen 87, 88 en 89 
tegen een besluit van het ECA om de 
verklaring niet te accepteren binnen 15 
dagen na het besluit beroep bij de kamer 
van beroep kan instellen. Een dergelijk 
beroep heeft schorsende werking. De kamer 
van beroep neemt binnen dertig dagen een 
besluit over het beroep.
Hangende het beroep of zolang nog beroep 
kan worden ingesteld houden het ECA en 
elke bevoegde instantie van een lidstaat de 
desbetreffende informatie geheim.

Or. en

Motivering

Leden 4 bis + 4 ter zorgen voor samenhang met Verordening 1049/2001/EG (toegang tot 
informatie) en geven een specificatie voor de procedure van het Agentschap in het kader van 
REACH. het amendement sluit aan bij artikel 115, leden 2 en 4 van ihet Commissievoorstel.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 304
ARTIKEL 118

1. De volgende informatie over stoffen 
als zodanig, in preparaten of voorwerpen die 
het Agentschap bezit, wordt overeenkomstig 
artikel 76, lid 2, onder d), gratis openbaar 
gemaakt op internet:

1. De volgende informatie over stoffen 
als zodanig, in preparaten of voorwerpen die 
het Agentschap bezit, wordt gewoonlijk, 
overeenkomstig artikel 76, lid 2, onder d), 
gratis openbaar gemaakt op internet:

a) de handelsnaam of namen van de 
stof;
b) voor gevaarlijke stoffen in de zin 
van Richtlijn 67/548/EEG, de naam 
volgens de nomenclatuur van de IUPAC;
c) in voorkomend geval, de naam van c) in voorkomend geval, de naam van 
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de stof volgens de EINECS; de stof volgens de EINECS;
d) de indeling en etikettering van de 
stof;

d) de indeling en etikettering van de 
stof;

e) de fysisch-chemische gegevens over 
de stof en de gegevens over afbraak en 
verspreiding in het milieu;

e) de fysisch-chemische gegevens over 
de stof en de gegevens over afbraak en 
verspreiding in het milieu;

f) de resultaten van alle toxicologische 
en ecotoxicologische onderzoeken;

f) de resultaten van alle toxicologische 
en ecotoxicologische onderzoeken;

g) eventuele overeenkomstig bijlage I 
bepaalde afgeleide doses zonder effect 
(derived no-effect level, DNEL) of 
voorspelde concentraties zonder effect 
(predicted no-effect concentration, PNEC);

g) eventuele overeenkomstig bijlage I 
bepaalde afgeleide doses zonder effect 
(derived no-effect level, DNEL) of 
voorspelde concentraties zonder effect 
(predicted no-effect concentration, PNEC);

h) de overeenkomstig de punten 4 en 5 
van bijlage VI verstrekte richtsnoeren voor 
veilig gebruik;

h) de overeenkomstig de punten 4 en 5 
van bijlage VI verstrekte richtsnoeren voor 
veilig gebruik;

i) de analysemethoden, indien 
overeenkomstig bijlage IX of X vereist, 
waarmee een gevaarlijke stof kan worden 
opgespoord nadat zij in het milieu is 
gebracht en waarmee de rechtstreekse 
blootstelling van de mens kan worden 
bepaald.

i) de analysemethoden, indien 
overeenkomstig bijlage IX of X vereist, 
waarmee een gevaarlijke stof kan worden 
opgespoord nadat zij in het milieu is 
gebracht en waarmee de rechtstreekse 
blootstelling van de mens kan worden 
bepaald.

2. De volgende informatie over stoffen 
als zodanig, in preparaten of voorwerpen, 
wordt gratis openbaar gemaakt op internet 
overeenkomstig artikel 76, lid 2, onder d), 
behoudens wanneer een partij die de 
informatie verstrekt, daar overeenkomstig 
artikel 10, onder a), onder xi), een door het 
Agentschap als geldig aanvaarde 
verantwoording bijvoegt van de reden 
waarom die openbaarmaking schadelijk kan 
zijn voor de commerciële belangen van de 
registrant of enige andere betrokken partij:

2. De volgende informatie over stoffen 
als zodanig, in preparaten of voorwerpen, 
wordt gratis openbaar gemaakt op internet 
overeenkomstig artikel 76, lid 2, onder d), 
behoudens wanneer een partij die de 
informatie verstrekt, daar overeenkomstig 
artikel 10, onder a), onder xi), een door het 
Agentschap als geldig aanvaarde 
verantwoording bijvoegt van de reden 
waarom die openbaarmaking schadelijk kan 
zijn voor de commerciële belangen van de 
registrant of enige andere betrokken partij:

a) indien onmisbaar voor de indeling en 
etikettering: de zuiverheidsgraad van de stof 
en de identiteit van onzuiverheden en/of 
additieven waarvan bekend is dat zij 
gevaarlijk zijn;

a) indien onmisbaar voor de indeling en 
etikettering: de zuiverheidsgraad van de stof 
en de identiteit van onzuiverheden en/of 
additieven waarvan bekend is dat zij 
gevaarlijk zijn;

b) de gewichtsklasse (namelijk een 
totaalgewicht van 1-10 ton, 10-100 ton, 
100-1000 ton of meer dan 1000 ton) waarin 

b) de gewichtsklasse (namelijk een 
totaalgewicht van 1-10 ton, 10-100 ton, 
100-1000 ton of meer dan 1000 ton) waarin 
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een bepaalde stof geregistreerd is; een bepaalde stof geregistreerd is;
c) de onderzoekssamenvattingen of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen van 
de in lid 1, onder e) en f), bedoelde 
informatie;

c) de onderzoekssamenvattingen of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen van 
de in lid 1, onder e) en f), bedoelde 
informatie;

d) andere dan de in lid 1 bedoelde 
informatie in het veiligheidsinformatieblad.

d) andere dan de in lid 1 bedoelde 
informatie in het veiligheidsinformatieblad.

(d bis ) de handelsnaam/namen van de stof; 
(d ter) de naam in de nomenclatuur van de 
IUPAC, voor gevaarlijke stoffen in de zin 
van Richtlijn 67/548/EEG.
2 bis. In gefundeerde speciale gevallen kan 
de informatie als bedoeld in lid 1 worden 
uitgesloten van elektronische openbare 
toegang, als de partij die de informatie 
verstrekt, heeft aangetoond dat haar 
commerciële belangen of de belangen van 
wetenschappelijk onderzoek en 
ontwikkeling door deze openbaarmaking 
kunnen worden geschaad.

Or. en

Motivering

Sluit aan bij amendement 808 dat in de eerste lezing werd aangenomen.

De informatie in lid 1 maakt het voor concurrenten mogelijk details over productieprocessen 
op te sporen. Het moet mogelijk zijn in speciale gevallen openbaarmaking uit te sluiten, als 
het verzoek wordt gefudneerd en door het Agentschap aanvaard (gewoonlijk en lid 3).

In combinatie met andere informatie kunnen de handelsnaam en de IUPAC-naam voor een 
bedrijf zeer gevoelige informatie zijn. Daarom moeten deze namen worden toegevoegd in lid 
2.

Deze bepalingen zijn van belang omdat andere landen zoals de VS en Japan soortgelijke 
bepalingen kennen die het mogelijk maken op verzoek en om gegronde redenen bepaalde 
informatie vertrouwelijk te houden.

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

Amendement 305
ARTIKEL 118, LID 1, LETTER (G BIS) (nieuw)

(g bis) indien essentieel voor de indeling en 
etikettering, de zuiverheidsgraad van de 
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stof en de identiteit van onzuiverheden 
en/of additieven waarvan bekend is dat zij 
gevaarlijk zijn;

Or. en

(Wederopneming van het Commissievoorstel)

(Houdt verband met het amendement op artikel 118, lid 2, letter a) van dezelfde indieners)

Motivering

Informatie over gevaarlijke onzuiverheden en additieven moet openbaar beschikbaar zijn als 
zij essentieel is voor de indeling en etikettering.

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

Amendement 306
ARTIKEL 118, LID 1, LETTER (H BIS) (nieuw)

(h bis) de informatie van het 
veiligheidsinformatieblad, behalve de naam 
van de vennootschap of onderneming of 
wanneer de informatie door toepassing van 
artikel 117, lid 2 als vertrouwelijk wordt 
beschouwd;

Or. en

(Wederopneming van het Commissievoorstel)

(Houdt verband met het amendement op artikel 118, lid 2, letter d) van dezelfde indieners)

Motivering

De informatie van het veiligheidsinformatieblad, behalve de naam van het bedrijf of andere 
vertrouwelijke informatie, moet openbaar worden gemaakt.

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

Amendement 307
ARTIKEL 118, LID 1, LETTER (I BIS) (nieuw)

(i bis) de gewichtsklasse (namelijk een 
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totaalgewicht van 1-10 ton, 10-100 ton, 100 
1000 ton of meer dan 1000 ton) waarin een 
bepaalde stof geregistreerd is;

Or. en

(Compromisamendement - Artikel 62, lid 2 ter van het Reglement - gebaseerd op amendement 
814 - eerste lezing)

(Houdt verband met het amendement op artikel 118, lid 2, letter b) van dezelfde indieners)

Motivering

In amendement 814 schrapte het Parlement de aanduiding van het "preciese" tonnage uit de 
lijst van de informatie die altijd vertrouwelijk blijft. Hoewel het aanvaardbaar kan zijn dat het 
"precieze" tonnage vertrouwelijk blijft, dient het publiek ten minste het recht hebben 
informatie te verkrijgen over de gewichtsklasse waarin een bepaalde stof is geregistreerd. De 
informatie over de gewichtsklasse moet daarom worden toegevoegd aan de lijst van gegevens 
die openbaar moeten worden gemaakt. (Schlyter & anderen).

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

Amendement 308
ARTIKEL 118, LID 1, LETTER (I BIS) (nieuw)

(i bis) de onderzoekssamenvattingen of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen van 
de in lid 1, onder e) en f), bedoelde 
informatie;

Or. en

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 117, lid 2. Toegang tot 
onderzoekssamenvattingen zal een behoorlijke interpretatie van de openbare 
onderzoeksresultaten garanderen en de algemene kwaliteit verbeteren.

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

Amendement 309
ARTIKEL 118, LID 2
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2. De volgende informatie over stoffen 
als zodanig, in preparaten of voorwerpen, 
wordt gratis openbaar gemaakt op internet 
overeenkomstig artikel 76, lid 2, onder d), 
behoudens wanneer een partij die de 
informatie verstrekt, daar overeenkomstig 
artikel 10, onder a), onder xi), een door het 
Agentschap als geldig aanvaarde 
verantwoording bijvoegt van de reden 
waarom die openbaarmaking schadelijk kan 
zijn voor de commerciële belangen van de 
registrant of enige andere betrokken partij:

2. De volgende informatie over stoffen 
als zodanig, in preparaten of voorwerpen, 
wordt gratis openbaar gemaakt op internet 
overeenkomstig artikel 76, lid 2, onder d), 
behoudens wanneer een partij die de 
informatie verstrekt, daar overeenkomstig 
artikel 10, onder a), onder xi), een door het 
Agentschap als geldig aanvaarde 
verantwoording bijvoegt van de reden 
waarom die openbaarmaking schadelijk kan 
zijn voor de commerciële belangen van de 
registrant of enige andere betrokken partij:

a) indien onmisbaar voor de indeling en 
etikettering: de zuiverheidsgraad van de stof 
en de identiteit van onzuiverheden en/of 
additieven waarvan bekend is dat zij 
gevaarlijk zijn;

a) indien onmisbaar voor de indeling en 
etikettering: de zuiverheidsgraad van de stof 
en de identiteit van onzuiverheden en/of 
additieven waarvan bekend is dat zij 
gevaarlijk zijn;

b) de gewichtsklasse (namelijk een 
totaalgewicht van 1-10 ton, 10-100 ton, 
100-1000 ton of meer dan 1000 ton) waarin 
een bepaalde stof geregistreerd is;
c) de onderzoekssamenvattingen of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen van 
de in lid 1, onder e) en f), bedoelde 
informatie;
d) andere dan de in lid 1 bedoelde 
informatie in het veiligheidsinformatieblad.

d) andere dan de naam van de 
registrant, het chemisch veiligheidsrapport, 
het totale volume van een stof op de EU-
markt en de in lid 1 bedoelde informatie in 
het veiligheidsinformatieblad.

Or. en

Motivering

Houdt verband met de amendementen op de artikelen 117, lid 2 en 118, lid 1. Dit 
amendement op een nieuw tekstdeel van de Raad maakt de regeling voor publieke toegang tot 
niet-vertrouwelijke zakelijke informatie duidelijker.

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

Amendement 310
ARTIKEL 118, LID 2

2. De volgende informatie over stoffen 2. De volgende informatie over stoffen 
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als zodanig, in preparaten of voorwerpen, 
wordt gratis openbaar gemaakt op internet 
overeenkomstig artikel 76, lid 2, onder d), 
behoudens wanneer een partij die de 
informatie verstrekt, daar overeenkomstig 
artikel 10, onder a), onder xi), een door het 
Agentschap als geldig aanvaarde 
verantwoording bijvoegt van de reden 
waarom die openbaarmaking schadelijk kan 
zijn voor de commerciële belangen van de
registrant of enige andere betrokken partij:

als zodanig, in preparaten of voorwerpen, 
wordt gratis openbaar gemaakt op internet 
overeenkomstig artikel 76, lid 2, onder d), 
behoudens wanneer een partij die de 
informatie verstrekt, daar overeenkomstig 
artikel 10, onder a), onder xi), een door het 
Agentschap als geldig aanvaarde 
verantwoording bijvoegt van de reden 
waarom die openbaarmaking schadelijk kan 
zijn voor de commerciële belangen van de 
registrant of enige andere betrokken partij, 
op voorwaarde dat geen hoger openbaar 
belang openbaarmaking gebiedt:

a) indien onmisbaar voor de indeling 
en etikettering: de zuiverheidsgraad van de 
stof en de identiteit van onzuiverheden 
en/of additieven waarvan bekend is dat zij 
gevaarlijk zijn;
b) de gewichtsklasse (namelijk een 
totaalgewicht van 1-10 ton, 10-100 ton, 
100-1000 ton of meer dan 1000 ton) waarin 
een bepaalde stof geregistreerd is;
c) de onderzoekssamenvattingen of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen van 
de in lid 1, onder e) en f), bedoelde 
informatie;

c) de onderzoekssamenvattingen of 
uitgebreide onderzoekssamenvattingen van 
de in lid 1, onder e) en f), bedoelde 
informatie;

d) andere dan de in lid 1 bedoelde 
informatie in het veiligheidsinformatieblad.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 4, lid 2 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, kan toegang tot een document alleen 
worden geweigerd op grond van commerciële belangen, als geen hoger openbaar belang 
openbaarmaking gebiedt. Bijgevolg moet hier een verwijzing naar het hoger openbaar belang 
worden ingevoegd. De verantwoording moet bovendien gebaseerd zijn op reële schade aan de 
commerciële belangen, niet louter potentiële schade. 

Informatie over gevaarlijke onzuiverheden en additieven moeten, als zij onmisbaar zijn voor 
de indeling en etikettering, altijd openbaar worden gemaakt. 

Met amendement 814 schrapte het Parlement de precieze hoeveelheid van de stof of het 
preparaat die wordt vervaardigd of in de handel wordt gebracht, van de lijst van informatie 
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die altijd vertrouwelijk is. Het is eventueel aanvaardbaar de precieze hoeveelheid 
vertrouwelijk te houden, maar het publiek heeft het recht op zijn minst de klasse van 
totaalgewicht te kennen waarin een bepaalde stof geregistreerd is. De informatie over de 
hoeveelheidsklassen moet bijgevolg aan de lijst van elementen die openbaar moeten worden 
gemaakt, worden toegevoegd. 

De informatie in het veiligheidsinformatieblad moet openbaar worden gemaakt, met 
uitzondering van de naam van het bedrijf of andere vertrouwelijke informatie.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 311
ARTIKEL 124

De lidstaten onderhouden een systeem van 
officiële controles en andere op de 
omstandigheden afgestemde activiteiten.

De lidstaten onderhouden een systeem van 
officiële controles en andere op de 
omstandigheden afgestemde activiteiten
overeenkomstig de door het ECA op te 
stellen richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 816 uit de eerste lezing. 

Om een uniforme uitvoering van REACH mogelijk te maken, moet het ECA van de lidstaten 
bepaalde controles en activiteiten kunnen verlangen.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 312
ARTIKEL 124 BIS (nieuw)

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

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 817 uit de eerste lezing.
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Het beheer van het REACH-systeem vraagt om een geharmoniseerde implementatie van de 
bepalingen in de hele interne markt en om een effectief controlesysteem. Het ECA moet 
derhalve bevoegd zijn de lidstaten op te roepen controles te verrichten en maatregelen te 
nemen.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 313
ARTIKEL 125

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

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

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 818 uit de eerste lezing.

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

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 314
ARTIKEL 130

De bijlagen kunnen volgens de in 
artikel 132, lid 3, bedoelde procedure 
worden gewijzigd.

De bijlagen kunnen volgens de in 
artikel 132, lid 3 bis, bedoelde procedure 
worden gewijzigd.

Or. en
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Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit, met name om het gewone comité regelgeving te vervangen door het 
comité regelgeving met toetsing, aangezien de maatregelen in kwestie maatregelen zijn van 
algemene strekking die ten doel hebben niet-essentiële onderdelen van ontwerpwetgeving te 
wijzigen. 

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 315
ARTIKEL 131

De voor een efficiënte uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 132, lid 3, 
bedoelde procedure.

Als voor een efficiënte uitvoering van deze 
verordening maatregelen moeten worden 
vastgesteld waarvoor de bevoegdheden niet 
elders in deze verordening zijn bepaald, 
worden deze maatregelen vastgesteld
a) volgens de in artikel 132, lid 3, bedoelde 
procedure, als de maatregelen die moeten 
worden vastgesteld, maatregelen zijn met 
algemene strekking die ten doel hebben 
essentiële onderdelen van deze verordening 
toe te passen; 
b) volgens de in artikel 132, lid 3 bis 
bedoelde procedure, als de maatregelen die 
moeten worden vastgesteld, maatregelen 
zijn met algemene strekking die ten doel 
hebben niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit, met name om te onderscheiden tussen het gewone comité regelgeving en 
het comité regelgeving met toetsing.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 316
ARTIKEL 132, LID 3 BIS (nieuw)
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3 bis. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 5 bis en 7 van Besluit 
1999/468/EG, gewijzigd door Besluit 
2006/512/EG, van toepassing.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit, met name om het comité regelgeving met toetsing op te nemen, aangezien 
een aantal van de maatregelen in kwestie maatregelen zijn van algemene strekking die ten 
doel hebben niet-essentiële onderdelen van ontwerpwetgeving te wijzigen.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 317
ARTIKEL 133

Overgangsmaatregelen betreffende het 
ECA

Voorbereiding van de oprichting van het 
ECA

1. Na de inwerkingtreding van deze 
verordening verricht de Commissie de 
taken van het ECA totdat die taken 
overeenkomstig lid 3 aan het ECA worden 
overgedragen. 

1. De Commissie geeft de nodige steun voor 
de oprichting van het ECA. 

2. Te dien einde, en in afwachting van 
de benoeming van de uitvoerend directeur 
overeenkomstig artikel 83, kan de 
Commissie namens het Agentschap en met 
gebruikmaking van de begroting van het 
Agentschap personeel benoemen, daaronder 
begrepen de benoeming van een persoon die 
ad interim de taken van de uitvoerend 
directeur verricht, alsmede andere
contracten sluiten.

2. Hiertoe, en tot het moment dat de
uitvoerend directeur zijn taken op zich 
neemt na zijn benoeming door de raad van 
bestuur van het ECA overeenkomstig 
artikel 83, mag de Commissie namens het
ECA, met gebruikmaking van de begroting 
van het ECA
a) personeel benoemen, hieronder tevens 
begrepen een persoon die de taken van 
uitvoerend directeur verricht op ad interim-
basis; en
b) overige contracten sluiten.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 822 uit de eerste lezing.
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Voor het succes van REACH is het van essentieel belang dat het ECA op een goede manier 
wordt opgericht en functioneert. Het ECA moet operationeel onafhankelijk zijn van de 
Commissie, en de Commissie houdt zich niet bezig met het vervullen van de operationele 
taken zoals bedoeld in de verordening namens het ECA. Indien de Commissie niet de rol van 
het ECA vervult, is er geen noodzaak voor het ECA om de Commissie op de hoogte te stellen
van het feit dat het gereed is taken van de Commissie over te nemen. De Commissie moet 
daarentegen wel steun verlenen bij de oprichting van het ECA, tot het moment dat de raad 
van bestuur van het ECA een uitvoerend directeur benoemt. Dit omvat de aanwerving van 
personeel en het sluiten van de nodige contracten voor diensten, goederen en gebouwen.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 318
ARTIKEL 136 BIS (nieuw)

Artikel 136 bis 
Tussentijdse effectbeoordeling ex-post

1. Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening en onverminderd het 
bepaalde in artikel 137, voert de Commissie 
een tussentijdse effectbeoordeling ex-post 
uit van de verordening. De 
effectbeoordeling analyseert de stand van 
zaken bij de tenuitvoerlegging van de 
verordening, vergelijkt de behaalde 
resultaten met de aanvankelijke 
verwachtingen en beoordeelt de effecten 
van de verordening op de werking van de 
interne markt en de concurrentiesituatie op 
de interne markt.
2. Uiterlijk [zes jaar na de inwerkingtreding 
van de verordening] legt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad de 
effectbeoordeling ex-post voor. De 
Commissie legt een voorstel voor met de op 
grond van de effectbeoordeling ex-post 
nodig geachte wijzigingen aan de 
verordening.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 823 uit de eerste lezing.
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Gezien het belang van het regelgevingsstelsel dat met REACH wordt opgezet, moeten de 
resultaten die de eerste jaren met de uitvoering worden bereikt, worden geëvalueerd om na te 
gaan of de aanvankelijke doelstellingen kunnen worden gehaald en, zo niet, de nodige 
aanpassingen uit te voeren.

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

Amendement 319
ARTIKEL 137, LID 1

1. Twaalf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening voert de Commissie een 
evaluatie uit met het oog op de toepassing 
van de verplichting om een chemische 
veiligheidsbeoordeling uit te voeren en in 
een chemisch veiligheidsrapport te 
documenteren voor stoffen waarvoor die 
verplichting nog niet geldt omdat zij niet 
registratieplichtig zijn of die wel 
registratieplichtig zijn maar in 
hoeveelheden van minder dan 10 ton per 
jaar worden vervaardigd of ingevoerd. Op 
grond van die evaluatie kan de Commissie 
deze verplichting volgens de in artikel 130, 
lid 3, bedoelde procedure uitbreiden.

1. Zes jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening voert de Commissie een 
evaluatie uit met het oog op de toepassing 
van de verplichting om een chemische 
veiligheidsbeoordeling uit te voeren en in 
een chemisch veiligheidsrapport te 
documenteren voor stoffen waarvoor die 
verplichting nog niet geldt omdat zij niet 
registratieplichtig zijn. Op grond van die 
evaluatie kan de Commissie deze 
verplichting volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure uitbreiden.

Or. en

(Amendement 312 - eerste lezing)

(Hangt samen met artikel 14, lid 1 en het amendement van dezelfde indieners hierop.)

Motivering

De evaluatie met betrekking tot het chemische veiligheidsrapport moet worden uitgevoerd na 
zes jaar, wanneer ervaring is opgedaan als gevolg van de eerste twee registratiefasen. Als het 
chemische veiligheidsrapport verplicht wordt voor alle stoffen vanaf 1 ton en niet pas vanaf 
10 ton, als voorgesteld in het amendement van dezelfde indieners op artikel 14, lid 1, hoeft in 
dit artikel geen melding van stoffen in lage hoeveelheden te worden gemaakt.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 320
ARTIKEL 137, LID 2, INLEIDENDE FORMULE

2. De Commissie kan wetgevingsvoorstellen 2. De Commissie dient
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indienen zodra een uitvoerbare en 
kosteneffectieve selectiemethode voor de 
registratie van polymeren op grond van 
betrouwbare technische en geldige 
wetenschappelijke criteria kan worden 
vastgesteld, en nadat zij een verslag over het 
volgende heeft gepubliceerd:

wetgevingsvoorstellen in zodra een 
uitvoerbare en kosteneffectieve 
selectiemethode voor de registratie en 
evaluatie van polymeren op grond van 
betrouwbare technische en geldige 
wetenschappelijke criteria kan worden 
vastgesteld, maar niet later dan 6 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening, en 
nadat zij een verslag over het volgende heeft 
gepubliceerd:

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de Commissie een tijdslimiet opgelegd voor het voorstellen van 
een uitvoerbare en kosteneffectieve wijze van selectie van polymeren voor registratie en 
evaluatie. Heropneming van EP- amendement 313.

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

Amendement 321
ARTIKEL 137, LID 2, INLEIDENDE FORMULE

2. De Commissie kan wetgevingsvoorstellen 
indienen zodra een uitvoerbare en 
kosteneffectieve selectiemethode voor de 
registratie van polymeren op grond van 
betrouwbare technische en geldige 
wetenschappelijke criteria kan worden 
vastgesteld, en nadat zij een verslag over het 
volgende heeft gepubliceerd:

2. De Commissie dient
wetgevingsvoorstellen in zodra een 
uitvoerbare en kosteneffectieve 
selectiemethode voor de registratie van 
polymeren op grond van betrouwbare 
technische en geldige wetenschappelijke 
criteria kan worden vastgesteld, maar niet 
later dan 6 jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening, en nadat zij een verslag 
over het volgende heeft gepubliceerd:

Or. en

(Amendement 313 - eerste lezing)

Motivering

Het mag niet aan de Commissie worden overgelaten om te bepalen wanneer zij een voorstel 
voor de registratie van polymeren indient. Deze registratie was opgenomen in de 
ontwerptekst waarover via internet een raadpleging is gehouden. Er moet een tijdslimiet 
worden bepaald, om de ontwikkeling van een uitvoerbare en kosteneffectieve wijze van 
selectie van polymeren voor registratie te bevorderen.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, 
Chris Davies

Amendement 322
ARTIKEL 137, LID 3

3. Het in artikel 116, lid 3, bedoelde verslag 
over de ervaring met de werking van deze 
verordening omvat een evaluatie van de
voorschriften voor de registratie van stoffen
die in hoeveelheden tussen 1 ton en 10 ton 
per jaar per fabrikant of importeur worden 
vervaardigd of ingevoerd. Op grond van die 
evaluatie kan de Commissie 
wetgevingsvoorstellen indienen tot wijziging 
van de informatie-eisen voor stoffen die in 
hoeveelheden tussen 1 ton en 10 ton per 
jaar per fabrikant of importeur worden 
vervaardigd of ingevoerd, waarbij zij
rekening houdt met de jongste 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van alternatieve testmethoden en 
(kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties

3. Het in artikel 116, lid 3, bedoelde verslag 
over de ervaring met de werking van deze 
verordening omvat een evaluatie van de 
informatievoorschriften voor de registratie 
van stoffen. Op grond van die evaluatie kan 
de Commissie wetgevingsvoorstellen 
indienen tot wijziging van de informatie-
eisen die gespecificeerd zijn in de bijlagen 
VII tot X, om rekening te houden met de 
jongste ontwikkelingen, met name op het 
gebied van alternatieve testmethoden en 
(kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties.

Or. en

(Amendement 314 - eerste lezing)

Motivering

De evaluatie van de informatievoorschriften moet betrekking hebben op alle relevante 
bijlagen en er moet rekening bij worden gehouden met de recentste ontwikkelingen op het 
gebied van alternatieve testmethoden. (Lucas en anderen)

Vereenvoudiging, om te garanderen dat bij de informatievoorschriften rekening wordt 
gehouden met de recentste ontwikkelingen op het gebied van testmethoden en (kwantitatieve) 
structuur-activiteitsrelaties. (Davies)

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 323
ARTIKEL 137, LID 4

4. Uiterlijk …* voert de Commissie een 
evaluatie van de bijlagen I, IV en V uit, 

4. Uiterlijk …* voert de Commissie een 
evaluatie van de bijlagen IV en V uit, 
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teneinde, zo nodig, overeenkomstig de 
procedure van artikel 132, lid 3,
wijzigingsvoorstellen in te dienen.

teneinde, zo nodig, overeenkomstig de 
procedure van artikel 132, lid 3 bis, 
wijzigingsvoorstellen in te dienen.

Or. en

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 59, lid 2. De evaluatie van bijlage I wordt 
geschrapt, die door de Raad was geïntroduceerd in samenhang met de ontwikkeling van 
methoden voor de vaststelling van drempels voor kankerverwekkende en mutagene stoffen. 
Bovendien wordt de tekst met dit amendement aangepast aan de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit, met name wordt het gewone comité regelgeving vervangen door het 
comité regelgeving met toetsing, aangezien de maatregelen waarom het gaat, maatregelen 
zijn van algemene strekking die ten doel hebben niet-essentiële onderdelen van 
ontwerpwetgeving te wijzigen.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 324
ARTIKEL 137, LID 4

4. Uiterlijk twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening voert 
de Commissie een evaluatie van de 
bijlagen I, IV en V uit, teneinde, zo nodig, 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 132, lid 3, wijzigingsvoorstellen in te 
dienen.

4. Uiterlijk twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening voert 
de Commissie een evaluatie van de 
bijlagen IV en V uit, teneinde, zo nodig, 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 132, lid 3, wijzigingsvoorstellen in te 
dienen.

Or. en

Motivering

Hangt samen met het amendement op overweging 52 bis.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 325
ARTIKEL 137, LID 4 bis (nieuw)

4 bis. Uiterlijk …* voert de Commissie een 
evaluatie uit van de drempel van 1 ton per 
jaar per fabrikant of importeur voor 
registratie en van de 
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informatievoorschriften overeenkomstig 
artikel 12 voor nanodeeltjes. Op grond van 
die evaluatie dient de Commissie adequate 
wetgevingsvoorstellen in om de 
hoeveelheidsdrempelwaarde en de 
informatievoorschriften voor nanodeeltjes 
te wijzigen, teneinde een adequate 
risicobeoordeling te garanderen, alsmede, 
waar nodig, de risico's te beperken, met het 
oog op een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid van de mens en het 
milieu met betrekking tot nanodeeltjes. 
* Achttien maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

(Nieuw amendement op grond van artikel 62, lid 2, letter d) van het Reglement, om rekening 
te houden met het gewijzigde advies van het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 

gezondheidsrisico's van 10 maart 2006)

Motivering

De grote leemten in de kennis voor de risicobeoordeling van nanodeeltjes waarop het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's wijst, alsmede de conclusies van 
dit comité dat de bestaande methoden moeten worden gewijzigd, maken dat de REACH-
bepalingen dringend moeten worden aangepast, om voor een adequate risicobeoordeling en 
waar nodig, risicobeperking met betrekking tot gemanipuleerde nanodeeltjes te zorgen.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Amendement 326
ARTIKEL 139

Artikel 14 van Richtlijn 1999/45/EG wordt 
geschrapt.

Artikel 14 van Richtlijn 1999/45/EG wordt 
geschrapt. Richtlijn 1999/45/EG wordt 
gewijzigd, om ervoor te zorgen dat
consumenten de nodige informatie krijgen 
om adequate maatregelen te kunnen nemen 
voor een volstrekt veilig gebruik van stoffen 
en preparaten. 

Or. fr
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Motivering

Als een adequaat en coherent op risico gebaseerd communicatiesysteem wordt ontwikkeld, 
krijgen consumenten de nodige informatie en het nodige advies om hen in staat te stellen 
stoffen en preparaten volstrekt veilig en op efficiënte wijze te gebruiken.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 327
BIJLAGE 1, DEEL 0, PUNT 0.3

0.3. De chemische veiligheidsbeoordeling 
van een fabrikant moet betrekking hebben 
op de vervaardiging van een stof en elk 
geïdentificeerd gebruik. De chemische 
veiligheidsbeoordeling van een importeur 
moet betrekking hebben op elk 
geïdentificeerd gebruik. Bij de chemische 
veiligheidsbeoordeling wordt aandacht 
besteed aan het gebruik van de stof als 
zodanig (met inbegrip van belangrijke 
verontreinigingen en additieven), in een 
preparaat en in een voorwerp, 
overeenkomstig elk geïdentificeerd gebruik. 
Bij de beoordeling moeten alle fasen van de 
levenscyclus van de stof die voortvloeien uit 
de vervaardiging en het geïdentificeerde 
gebruik, aan de orde komen. De chemische 
veiligheidsbeoordeling wordt gebaseerd op 
een vergelijking van de mogelijke 
schadelijke effecten van een stof met de 
bekende of redelijkerwijs te verwachten 
blootstelling van de mens en/of het milieu 
aan die stof, rekening houdend met de 
uitgevoerde en aanbevolen 
risicobeheersmaatregelen en de operationele 
omstandigheden.

0.3. De chemische veiligheidsbeoordeling 
moet betrekking hebben op elk 
geïdentificeerd gebruik in hoeveelheden van 
1 ton of meer per jaar. Bij de chemische 
veiligheidsbeoordeling wordt aandacht 
besteed aan het gebruik van de stof als 
zodanig (met inbegrip van belangrijke 
verontreinigingen en additieven), in een 
preparaat of in een voorwerp, 
overeenkomstig elk geïdentificeerd gebruik. 
Bij de beoordeling moeten alle fasen van de 
levenscyclus van de stof als door het 
geïdentificeerde gebruik gedefinieerd, aan 
de orde komen. De chemische 
veiligheidsbeoordeling wordt gebaseerd op 
een vergelijking van de mogelijke 
schadelijke effecten van een stof met de 
bekende of redelijkerwijs te verwachten 
blootstelling van de mens en/of het milieu 
aan die stof, rekening houdend met de 
uitgevoerde en aanbevolen 
risicobeheersmaatregelen en de operationele 
omstandigheden.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 831 uit de eerste lezing.

Hiermee wordt de werkbaarheid verbeterd, doordat een volumebeperking voor de uitvoering 
van de chemische veiligheidsbeoordeling wordt ingesteld. Zo wordt ervoor gezorgd dat 
bijlage I aansluit bij artikel 36, lid 4 c).
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Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 328
BIJLAGE 1, DEEL 1, PUNT 1.4.1

1.4.1. Op basis van de resultaten van de 
stappen 1 en 2, onder a), worden voor de 
stof, gebaseerd op de te verwachten 
blootstellingsroute(s), -duur en -frequentie, 
een of meer DNEL(s) bepaald. Het is 
mogelijk dat voor sommige eindpunten, in 
het bijzonder mutageniciteit en 
kankerverwekkendheid, er op basis van de 
beschikbare informatie geen drempelwaarde, 
en dus ook geen DNEL kan worden bepaald. 
Als dit op grond van de 
blootstellingsscenario's verantwoord is, kan 
met één DNEL worden volstaan. Rekening 
houdend met de beschikbare informatie en 
de blootstellingsscenario's in rubriek 9 van 
het chemische veiligheidsrapport kan het 
echter nodig zijn voor elke relevante 
menselijke populatie (bijvoorbeeld 
werknemers, consumenten en mensen die 
indirect via het milieu kunnen worden 
blootgesteld) en mogelijkerwijs voor 
bepaalde kwetsbare deelpopulaties (zoals 
kinderen of zwangere vrouwen) en voor 
verschillende blootstellingsroutes een aparte 
DNEL te bepalen. Er dient een volledige 
motivering te worden gegeven, waarin onder 
andere de keuze van de gebruikte informatie, 
de blootstellingsroute (oraal, via de huid, 
inademing) en de duur en frequentie van de 
blootstelling aan de stof waarvoor de DNEL 
geldig is, worden vermeld. Als er 
waarschijnlijk sprake is van meer dan een 
blootstellingsroute, moet voor elke 
blootstellingsroute en voor de 
gecombineerde blootstelling via alle routes 
een DNEL worden bepaald. Bij de bepaling 
van de DNEL moet onder andere rekening 
worden gehouden met de volgende factoren:

1.4.1. Op basis van de resultaten van de 
stappen 1 en 2, onder a), worden voor de 
stof, gebaseerd op de te verwachten 
blootstellingsroute(s), -duur en -frequentie, 
een of meer DNEL(s) (afgeleide dosis(sen) 
zonder effect) bepaald. Het is mogelijk dat 
voor sommige eindpunten, in het bijzonder 
mutageniciteit en kankerverwekkendheid, er 
op basis van de beschikbare informatie geen 
drempelwaarde, en dus ook geen DNEL kan 
worden bepaald. Als dit op grond van de 
blootstellingsscenario's verantwoord is, kan 
met één DNEL worden volstaan. Rekening 
houdend met de beschikbare informatie en 
de blootstellingsscenario's in rubriek 9 van 
het chemische veiligheidsrapport kan het 
echter nodig zijn voor elke relevante 
menselijke populatie (bijvoorbeeld 
werknemers, consumenten en mensen die 
indirect via het milieu kunnen worden 
blootgesteld) en voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen en voor verschillende 
blootstellingsroutes een aparte DNEL te 
bepalen. Er dient een volledige motivering te 
worden gegeven, waarin onder andere de 
keuze van de gebruikte informatie, de 
blootstellingsroute (oraal, via de huid, 
inademing) en de duur en frequentie van de 
blootstelling aan de stof waarvoor de DNEL 
geldig is, worden vermeld. Als er 
waarschijnlijk sprake is van meer dan een 
blootstellingsroute, moet voor elke 
blootstellingsroute en voor de 
gecombineerde blootstelling via alle routes 
een DNEL worden bepaald. Bij de bepaling 
van de DNEL moet onder andere rekening 
worden gehouden met de volgende factoren:

a) de onzekerheid die onder andere i) de onzekerheid die onder andere 
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voortvloeit uit de variabiliteit in de 
experimentele informatie en de variatie 
binnen en tussen species;

voortvloeit uit de variabiliteit in de 
experimentele informatie en de variatie 
binnen en tussen species;

b) de aard en de ernst van het effect; ii) de aard en ernst van het effect;

c) de gevoeligheid van de menselijke 
deelpopulatie waarop de kwantitatieve en/of 
kwalitatieve informatie over de blootstelling 
betrekking heeft.

iii) de menselijke populatie waarop de 
kwantitatieve en/of kwalitatieve informatie 
over de blootstelling betrekking heeft.

iii bis) bijzondere gevoeligheden van 
kwetsbare bevolkingsgroepen;
iii ter) eventuele aanwijzingen van niet-
standaardeffecten, met name wanneer de 
werking nog onbekend is of onvoldoende 
gekarakteriseerd is;
iii quater) mogelijke gelijktijdige 
blootstelling aan andere chemische stoffen.

Or. en

Motivering

Vele ziekten ontstaan in de perinatale fase. Daarom moeten kwetsbare groepen ook worden 
opgenomen, zodat de komende generaties met de vastgestelde veiligheidsniveaus kunnen 
worden beschermd. Heropneming van EP-amendement 320.

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

Amendement 329
BIJLAGE 1, DEEL 1, PUNT 1.4.1

1.4.1. Op basis van de resultaten van de 
stappen 1 en 2, onder a), worden voor de 
stof, gebaseerd op de te verwachten 
blootstellingsroute(s), -duur en -frequentie, 
een of meer DNEL(s) bepaald. Het is 
mogelijk dat voor sommige eindpunten, in 
het bijzonder mutageniciteit en 
kankerverwekkendheid, er op basis van de 
beschikbare informatie geen drempelwaarde, 
en dus ook geen DNEL kan worden bepaald. 
Als dit op grond van de 
blootstellingsscenario's verantwoord is, kan 
met één DNEL worden volstaan. Rekening 
houdend met de beschikbare informatie en 

1.4.1. Op basis van de resultaten van de 
stappen 1 en 2, onder a), worden voor de 
stof, gebaseerd op de te verwachten 
blootstellingsroute(s), -duur en -frequentie, 
een of meer DNEL(s) (afgeleide dosis(sen) 
zonder effect) bepaald. Het is mogelijk dat 
voor sommige eindpunten, in het bijzonder 
mutageniciteit en kankerverwekkendheid, er 
op basis van de beschikbare informatie geen 
drempelwaarde, en dus ook geen DNEL kan 
worden bepaald. Als dit op grond van de 
blootstellingsscenario's verantwoord is, kan 
met één DNEL worden volstaan. Rekening 
houdend met de beschikbare informatie en 
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de blootstellingsscenario's in rubriek 9 van 
het chemische veiligheidsrapport kan het 
echter nodig zijn voor elke relevante 
menselijke populatie (bijvoorbeeld 
werknemers, consumenten en mensen die 
indirect via het milieu kunnen worden 
blootgesteld) en mogelijkerwijs voor 
bepaalde kwetsbare deelpopulaties (zoals 
kinderen of zwangere vrouwen) en voor 
verschillende blootstellingsroutes een aparte 
DNEL te bepalen. Er dient een volledige 
motivering te worden gegeven, waarin onder 
andere de keuze van de gebruikte informatie, 
de blootstellingsroute (oraal, via de huid, 
inademing) en de duur en frequentie van de 
blootstelling aan de stof waarvoor de DNEL 
geldig is, worden vermeld. Als er 
waarschijnlijk sprake is van meer dan een 
blootstellingsroute, moet voor elke 
blootstellingsroute en voor de 
gecombineerde blootstelling via alle routes 
een DNEL worden bepaald. Bij de bepaling 
van de DNEL moet onder andere rekening 
worden gehouden met de volgende factoren:

de blootstellingsscenario's in rubriek 9 van 
het chemische veiligheidsrapport kan het 
echter nodig zijn voor elke relevante 
menselijke populatie (bijvoorbeeld 
werknemers, consumenten en mensen die 
indirect via het milieu kunnen worden 
blootgesteld) en voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen en voor verschillende 
blootstellingsroutes een aparte DNEL te 
bepalen. Er dient een volledige motivering te 
worden gegeven, waarin onder andere de 
keuze van de gebruikte informatie, de 
blootstellingsroute (oraal, via de huid, 
inademing) en de duur en frequentie van de 
blootstelling aan de stof waarvoor de DNEL 
geldig is, worden vermeld. Als er 
waarschijnlijk sprake is van meer dan een 
blootstellingsroute, moet voor elke 
blootstellingsroute en voor de 
gecombineerde blootstelling via alle routes 
een DNEL worden bepaald. Bij de bepaling 
van de DNEL moet onder andere rekening 
worden gehouden met de volgende factoren:

a) de onzekerheid die onder andere 
voortvloeit uit de variabiliteit in de 
experimentele informatie en de variatie 
binnen en tussen species;

i) de onzekerheid die onder andere 
voortvloeit uit de variabiliteit in de 
experimentele informatie en de variatie 
binnen en tussen species;

b) de aard en de ernst van het effect; ii) de aard en ernst van het effect;
c) de gevoeligheid van de menselijke 
deelpopulatie waarop de kwantitatieve en/of 
kwalitatieve informatie over de blootstelling 
betrekking heeft.

iii) de gevoeligheid van de menselijke 
deelpopulatie waarop de kwantitatieve en/of 
kwalitatieve informatie over de blootstelling 
betrekking heeft, inclusief de bijzondere 
gevoeligheden van kwetsbare 
bevolkingsgroepen;
iii bis) eventuele aanwijzingen van niet-
standaardeffecten, met name wanneer de 
werking nog onbekend is of onvoldoende 
gekarakteriseerd is;
iii ter) mogelijke gelijktijdige blootstelling 
aan andere chemische stoffen.

Or. en
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(Amendement 320 - eerste lezing)

Motivering

Vele ziekten ontstaan bij het groeiende kind in de perinatale fase. Daarom moeten kwetsbare 
groepen worden opgenomen, zodat de veiligheidsniveaus voldoen aan de voorwaarden om de 
komende generaties te beschermen. 

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

Amendement 330
BIJLAGE 1, DEEL 5, PUNT 5.0, INLEIDENDE FORMULE

De beoordeling van de blootstelling is 
bedoeld om een kwantitatieve of 
kwalitatieve schatting te maken van de 
dosis/concentratie van de stof waaraan mens 
en milieu worden of kunnen worden 
blootgesteld. Bij de beoordeling moeten alle 
fasen van de levenscyclus van de stof die 
voortvloeien uit de vervaardiging en het 
geïdentificeerde gebruik, aan de orde komen 
en alle blootstellingen bestrijken die 
verband kunnen houden met de in de 
paragrafen 1 tot en met 4 beschreven 
gevaren. De beoordeling van de 
blootstelling omvat de volgende twee 
stappen, die duidelijk als zodanig in het 
chemische veiligheidsrapport worden 
vermeld:

De beoordeling van de blootstelling is 
bedoeld om een kwantitatieve of 
kwalitatieve schatting te maken van de 
dosis/concentratie van de stof waaraan mens 
en milieu worden of kunnen worden 
blootgesteld. Bij de beoordeling moeten alle 
fasen van de levenscyclus van de stof aan de 
orde komen. De beoordeling van de 
blootstelling omvat de volgende twee 
stappen, die duidelijk als zodanig in het 
chemische veiligheidsrapport worden 
vermeld:

Or. en

(Nieuw amendement op grond van artikel 62, lid 2, letter c) van het Reglement)

Motivering

De bijkomende verwijzing van de Raad naar de levenscyclus is welkom, maar het is onzin om 
te spreken van een levenscyclus die voortvloeit uit de vervaardiging en het gebruik, aangezien 
dit belangrijke onderdelen van de levenscyclus zijn, waarmee ook rekening moet worden 
gehouden. 

De koppeling tussen de beoordeling van de blootstelling en de geïdentificeerde gevaren heeft 
tot vele tegenstrijdige interpretaties geleid. De reikwijdte van de risicobeoordeling kan er 
drastisch door worden beperkt. Er mag geen onduidelijkheid over de reikwijdte van de 
risicobeoordeling bestaan.
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Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 331
BIJLAGE 1, DEEL 5, PUNT 5.0, INLEIDENDE FORMULE

De beoordeling van de blootstelling is 
bedoeld om een kwantitatieve of 
kwalitatieve schatting te maken van de 
dosis/concentratie van de stof waaraan mens 
en milieu worden of kunnen worden 
blootgesteld. Bij de beoordeling moeten alle 
fasen van de levenscyclus van de stof die 
voortvloeien uit de vervaardiging en het 
geïdentificeerde gebruik, aan de orde komen 
en alle blootstellingen bestrijken die 
verband kunnen houden met de in de 
paragrafen 1 tot en met 4 beschreven 
gevaren. De beoordeling van de 
blootstelling omvat de volgende twee 
stappen, die duidelijk als zodanig in het 
chemische veiligheidsrapport worden 
vermeld:

De beoordeling van de blootstelling is 
bedoeld om een kwantitatieve of 
kwalitatieve schatting te maken van de 
dosis/concentratie van de stof waaraan mens 
en milieu worden of kunnen worden 
blootgesteld. Bij de beoordeling moeten alle 
fasen van de levenscyclus van de stof die 
voortvloeien uit de vervaardiging en het 
geïdentificeerde gebruik, aan de orde komen 
en alle blootstellingen bestrijken. De 
beoordeling van de blootstelling omvat de 
volgende twee stappen, die duidelijk als 
zodanig in het chemische veiligheidsrapport 
worden vermeld:

Or. en

Motivering

De door de Raad ingevoegde beperking van de beoordeling van de blootstelling beperkt 
ernstig de bruikbaarheid van de beoordeling.

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

Amendement 332
BIJLAGE 1, DEEL 5, PUNT 5.0, INLEIDENDE FORMULE

De beoordeling van de blootstelling is 
bedoeld om een kwantitatieve of 
kwalitatieve schatting te maken van de 
dosis/concentratie van de stof waaraan mens 
en milieu worden of kunnen worden 
blootgesteld. Bij de beoordeling moeten alle 
fasen van de levenscyclus van de stof die 
voortvloeien uit de vervaardiging en het 
geïdentificeerde gebruik, aan de orde komen 

De beoordeling van de blootstelling is 
bedoeld om een kwantitatieve of 
kwalitatieve schatting te maken van de 
dosis/concentratie van de stof waaraan mens 
en milieu worden of kunnen worden 
blootgesteld. Bij de beoordeling moeten alle 
fasen van de levenscyclus van de stof die 
voortvloeien uit de vervaardiging en het 
geïdentificeerde gebruik, aan de orde 
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en alle blootstellingen bestrijken die 
verband kunnen houden met de in de 
paragrafen 1 tot en met 4 beschreven 
gevaren. De beoordeling van de 
blootstelling omvat de volgende twee 
stappen, die duidelijk als zodanig in het 
chemische veiligheidsrapport worden 
vermeld:

komen. De beoordeling van de blootstelling 
omvat de volgende twee stappen, die 
duidelijk als zodanig in het chemische 
veiligheidsrapport worden vermeld:

Or. en

Motivering

De door de Raad voorgestelde extra zin zorgt voor verwarring en onzekerheid met betrekking 
tot het risicobeoordelingsproces, omdat vele tegenstrijdige interpretaties mogelijk zijn.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Amendement 333
BIJLAGE III, LETTER (A BIS) (nieuw)

(a bis) nanodeeltjes, 

Or. en

(Nieuw amendement op grond van artikel 62, lid 2, letter d) van het Reglement, om rekening 
te houden met het gewijzigde advies van het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 

gezondheidsrisico's van 10 maart 2006)

Motivering

Tot dusver worden nanodeeltjes vaak alleen geproduceerd in zeer beperkte hoeveelheden. Het 
potentieel ervan voor negatieve biologische effecten is evenwel zeer groot, zodat als absoluut 
minimum nanodeeltjes tussen 1 en 10 ton moeten worden beschouwd als prioritaire stoffen 
waarvoor op zijn de volledige basisinformatie van bijlage VII moet worden verstrekt, nu er 
geen specifieke test voor nanodeeltjes zijn.

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

Amendement 334
BIJLAGE III, LETTER (B), PUNT (I)

i) met een dispersief of diffuus gebruik, 
in het bijzonder wanneer zij in preparaten 
voor de consument zijn gebruikt of in 

i) met een dispersief of diffuus gebruik, 
in het bijzonder wanneer zij als zodanig of 
in preparaten voor gebruik door de 
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gebruiksvoorwerpen zijn verwerkt; en consument of professioneel gebruik zijn 
gebruikt of in gebruiksvoorwerpen zijn 
verwerkt; en

Or. en

(Deel van amendement 388 (letter b, streepje 1) - eerste lezing)

Motivering

Fundamentele veiligheidsinformatie moet ook worden verstrekt voor gevaarlijke stoffen in 
hoeveelheden tussen 1 en 10 ton met een dispersief of diffuus gebruik in de professionele 
sector.

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

Amendement 335
BIJLAGE III, LETTER (B), PUNT (I)

i) met een dispersief of diffuus gebruik, 
in het bijzonder wanneer zij in preparaten 
voor de consument zijn gebruikt of in 
gebruiksvoorwerpen zijn verwerkt; en

i) met een dispersief of diffuus gebruik, 
in het bijzonder wanneer zij in preparaten 
voor de consument zijn gebruikt, in 
gebruiksvoorwerpen zijn verwerkt of 
bedoeld zijn voor professioneel gebruik; of 

Or. en

Motivering

Dit amendement is een compromis tussen de formulering van de Raad en EP-amendement 
388. Fundamentele veiligheidsinformatie, bijvoorbeeld op grond van eenvoudige tests voor 
kanker en huidirritatie, moet ook worden verstrekt, om werknemers te beschermen, alsmede 
wanneer chemische stoffen waarschijnlijk gevaarlijk zijn.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Amendement 336
BIJLAGE III, LETTER (B), PUNT (I)

i) met een dispersief of diffuus gebruik, 
in het bijzonder wanneer zij in preparaten 
voor de consument zijn gebruikt of in 
gebruiksvoorwerpen zijn verwerkt; en

i) met een dispersief of diffuus gebruik, 
in het bijzonder wanneer zij in preparaten 
voor de consument zijn gebruikt of in 
gebruiksvoorwerpen zijn verwerkt; of
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Or. en

Motivering

De criteria voor stoffen tussen 1 en 10 ton moeten ook betrekking hebben op stoffen met een 
verhoogd risico.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten

Amendement 337
BIJLAGE IV, TOEVOEGINGEN (nieuw)

EINECS-nr. Naam/Groep CAS-nr.

231-096-4 IJzer 7439-89-6
Anorganische stoffen die veel voorkomen 
of over de gevaren waarvan voldoende 
kennis beschikbaar is, bijvoorbeeld 
natriumchloride, soda, kaliumchloride, 
calciumoxide, goud, zilver, aluminium, 
magnesium. silicaten, soorten glas, frites.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke heropneming van amendement 322 uit de eerste lezing.

Staal, de belangrijkste toepassing van ijzer, wordt al sinds 150 jaar geproduceerd zonder dat 
er enige aanwijzing bestaat dat ijzer risico's oplevert voor de menselijke gezondheid of het 
milieu. Omdat ijzer een bulkgoed is, zouden er volgens de REACH-verordening zeer 
uitgebreide proeven voor nodig zijn, hetgeen het gebruik van een groot aantal 
laboratoriumdieren impliceert.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 338
BIJLAGE IV, TOEVOEGINGEN (nieuw)

EINECS-nr. Naam/Groep CAS-nr.

215-138-9   Calcium oxide CaO 1305-78-8
256-858-3 Calcium Magnesium oxide

50933-69-2
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83897-84-1 69227-00-0
281-192-5
273-923-1

Natuurlijke botanische stoffen die vaak 
worden gebruikt in levensmiddelen.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke heropneming van amendement 322 goedgekeurd in eerste lezing. 

1. In amendement 322 was sprake van "anorganische stoffen die veel voorkomen of over de 
gevaren waarvan voldoende kennis beschikbaar is" en werd als voorbeeld zowel 
calciumoxide (kalk) als calciummagnesiumoxide (dolomietkalk) genoemd. Deze twee stoffen 
voldoen al aan de twee criteria van artikel 2, lid 7, a) van het gemeenschappelijk standpunt: 
1) er is toereikende informatie over beschikbaar; 2) vanwege hun intrinsieke eigenschappen 
worden de risico's die ze veroorzaken, minimaal geacht. 

2. De vrijstelling voor natuurlijke botanische stoffen die vaak worden gebruikt in 
levensmiddelen, beperkt de registratielast van de gebruikers van natuurlijke botanische 
stoffen. Natuurlijke botanische stoffen worden vaak gebruikt in levensmiddelen en het gebruik 
ervan is verantwoord zowel vanuit het oogpunt van de menselijk gezondheid als vanuit het 
oogpunt van het milieu.

Amendement ingediend door Avril Doyle, Bogusław Sonik, Johannes Blokland

Amendement 339
BIJLAGE IV, TOEVOEGINGEN (nieuw)

EINECS-nr. Naam/Groep CAS-nr.

215-138-9   Calcium oxide CaO 1305-78-8
256-858-3 Calcium Magnesium oxide

50933-69-2
281-192-5 83897-84-1
273-923-1 69227-00-0

Or. en

(Gedeeltelijke heropneming van amendement 322 uit de eerste lezing)

Motivering

Gedeeltelijke heropneming van amendement 322 goedgekeurd in eerste lezing. In 
amendement 322 was sprake van "anorganische stoffen die veel voorkomen of over de 
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gevaren waarvan voldoende kennis beschikbaar is" en werd als voorbeeld zowel 
calciumoxide (kalk) als calciummagnesiumoxide (dolomietkalk) genoemd. Deze twee stoffen 
voldoen al aan de twee criteria van artikel 2, lid 7, a) van het gemeenschappelijk standpunt: 
1) er is toereikende informatie over beschikbaar; 2) vanwege hun intrinsieke eigenschappen 
worden de risico's die ze veroorzaken, minimaal geacht.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 340
BIJLAGE V, LID 7

7. De volgende in de natuur 
voorkomende stoffen, indien zij niet 
chemisch worden gewijzigd:

7. In de natuur voorkomende stoffen, 
indien zij niet chemisch worden gewijzigd, 
en materialen die daarvan door 
mineralogische of fysische 
omzettingsprocessen zijn afgeleid:

mineralen, ertsen, ertsconcentraten, aardgas, 
cementklinker, vloeibaar petroleumgas, 
aardgascondensaat, procesgassen en 
componenten daarvan, ruwe olie, steenkool, 
cokes.

mineralen, ertsen, ertsconcentraten, aardgas, 
cementklinker, vloeibaar petroleumgas, 
aardgascondensaat, procesgassen en 
componenten daarvan, ruwe olie, steenkool, 
cokes.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke heropneming van ITRE-amendement 255 uit de eerste lezing.

De tekst van het gemeenschappelijk standpunt is technisch onjuist en de beschrijving strookt 
niet met de eigenschappen van de stoffen die vervolgens worden genoemd: sommige komen 
niet voor in de natuur (bijvoorbeeld procesgassen) en andere zijn chemisch gewijzigd. 
Begrepen wordt dat de intentie van de Raad overeenkomt met die van het Parlement in eerste 
lezing en dit amendementen heeft als doel om met de Raad een compromis te vinden over de 
formulering, om te zorgen dat deze technisch juist is en om de rechtsonzekerheid weg te 
nemen.

Amendement ingediend door Stéphane Le Foll

Amendement 341
BIJLAGE V, LID 8

8. Niet in punt 7 genoemde in de natuur 
voorkomende stoffen, indien zij niet 
chemisch worden gewijzigd, tenzij zij aan de 
criteria voor de indeling als gevaarlijk 

8. Niet in punt 7 genoemde in de natuur 
voorkomende stoffen, indien zij niet 
chemisch worden gewijzigd, tenzij zij aan de 
criteria voor de indeling als gevaarlijk 



PE 378.597v01-00 92/107 AM\630161NL.doc

NL

overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
voldoen. 

overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
voldoen. 

Voor niet vrijgestelde natuurlijke stoffen 
moeten het registratiedossier, de 
informatie, de tests en de 
beoordelingscriteria waarin de bijlagen VI 
tot X voorzien, aan de specifieke 
kenmerken van deze producten worden 
aangepast, door middel van een 
uitvoeringsontwerp hiervoor, waarvan de 
conclusies worden opgenomen in bijlage XI 
bij deze verordening. 

Or. fr

Motivering

Voor natuurlijke stoffen leveren registratie en beoordeling grote problemen op. Vele 
methoden en testen waarin is voorzien, zijn voor deze stoffen onbruikbaar, wegens het 
complexe samenstelling deze stoffen. Zij zijn ook onevenredig, als gevolg van de chronische 
aanwezigheid van deze stoffen in de natuur. De procedure waarin is voorzien, is niet 
aangepast aan de situatie van de producenten van deze stoffen, vooral kleine boeren. Een 
registratie- en beoordelingsmethode die aangepast is aan de specifieke kenmerken van deze 
chemische stoffen waarvan kennis is gegeven, moet dus worden vastgesteld.

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

Amendement 342
BIJLAGE VII, INLEIDING, ALINEA 5

Voordat er nieuwe testen worden uitgevoerd 
om de in deze bijlage vermelde 
eigenschappen te bepalen, moeten alle 
beschikbare in-vitro gegevens, in-vivo 
gegevens, historische gegevens betreffende 
de mens, gegevens van geldige (Q)SAR’s en 
gegevens van structureel verwante stoffen 
("read-across"-aanpak) worden beoordeeld. 
In-vivo onderzoek met corrosieve stoffen in 
concentraties/dosisniveaus die corrosie 
veroorzaken, dienen te worden vermeden. 
Vóór de testen dienen naast deze bijlage de 
nadere richtsnoeren inzake teststrategieën te 
worden geraadpleegd.

Voordat er nieuwe testen worden uitgevoerd 
om de in deze bijlage vermelde 
eigenschappen te bepalen, moeten alle 
beschikbare in-vitro gegevens, in-vivo 
gegevens, historische gegevens betreffende 
de mens, gegevens van geldige (Q)SAR’s en 
gegevens van structureel verwante stoffen 
("read-across"-aanpak) worden beoordeeld. 
In-vivo onderzoek met corrosieve stoffen in 
concentraties/dosisniveaus die corrosie 
veroorzaken, dienen te worden vermeden. 
Vóór de testen moet de registrant een 
voorstel en een tijdschema indienen voor 
het voldoen aan de informatievereisten van 
deze bijlage overeenkomstig artikel 12, lid 
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1, wanneer de testen proeven op gewervelde 
dieren inhouden, en dienen naast deze 
bijlage de nadere richtsnoeren inzake 
teststrategieën te worden geraadpleegd.

Or. en

(Amendement 329 - eerste lezing)

Motivering

Goedgekeurd amendement uit de eerste lezing, bedoeld om onnodig testen op dieren te 
beperken. Hangt samen met het amendement op artikel 39, lid 1. (Davies)

Hangt samen met het amendement op artikel 39, lid 1. Om proeven op dieren te voorkomen en 
de industrie, met name het MKB, kosten te besparen, en omdat gegevens uit dierproeven 
alleen moeten worden verstrekt als dit nodig is voor de veiligheidbeoordeling van een stof, 
moeten voor de verstrekking van de in bijlage VII genoemde informatie ook testvoorstellen 
die proeven op gewervelde dieren inhouden, worden ingediend. (Lucas en anderen + 
Brepoels en Wijkman).

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 343
BIJLAGE VII, PUNT 9.1.2

9.1.2. Groeiremmingsonderzoek bij 
waterplanten (bij voorkeur bij algen)

schrappen

9.1.2. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd: indien mitigerende 
factoren erop wijzen dat de toxiciteit in 
aquatisch milieu onwaarschijnlijk is, 
bijvoorbeeld, indien de stof zeer slecht 
oplosbaar in water is of het 
onwaarschijnlijk is dat de stof biologische 
membranen zal passeren;

Or. en

Motivering

De Raad heeft een test met algen ingevoegd in bijlage VII (1-10 ton), als bijkomende test van 
de aquatische toxiciteit van een stof. Hierin was niet voorzien in het Commissievoorstel en 
ook niet in het EP-verslag in eerste lezing. Door deze test zouden de testkosten voor bijlage 
VII aanzienlijk toenemen (ongeveer 5000 EUR), zonder dat nieuwe informatie beschikbaar 
wordt, aangezien bijlage VII al in een test voor aquatische toxiciteit met daphnia of vissen 
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voorziet (1-10 ton).

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

Amendement 344
BIJLAGE VIII, INLEIDING, ALINEA 3

Voordat er nieuwe testen worden uitgevoerd 
om de in deze bijlage vermelde 
eigenschappen te bepalen, moeten alle 
beschikbare in-vitro gegevens, in-vivo 
gegevens, historische gegevens betreffende 
de mens, gegevens van geldige (Q)SAR’s en 
gegevens van structureel verwante stoffen 
("read-across"-aanpak) worden beoordeeld. 
In-vivo onderzoek met corrosieve stoffen in 
concentraties/dosisniveaus die corrosie 
veroorzaken, dienen te worden vermeden. 
Vóór de testen dienen naast deze bijlage de 
nadere richtsnoeren inzake teststrategieën te 
worden geraadpleegd.

Voordat er nieuwe testen worden uitgevoerd 
om de in deze bijlage vermelde 
eigenschappen te bepalen, moeten alle 
beschikbare in-vitro gegevens, in-vivo 
gegevens, historische gegevens betreffende 
de mens, gegevens van geldige (Q)SAR’s en 
gegevens van structureel verwante stoffen 
("read-across"-aanpak) worden beoordeeld. 
In-vivo onderzoek met corrosieve stoffen in 
concentraties/dosisniveaus die corrosie 
veroorzaken, dienen te worden vermeden. 
Vóór de testen moet de registrant een 
voorstel en een tijdschema indienen voor 
het voldoen aan de informatievereisten van 
deze bijlage overeenkomstig artikel 12, lid 
1, wanneer de testen proeven op gewervelde 
dieren inhouden, en dienen naast deze 
bijlage de nadere richtsnoeren inzake 
teststrategieën te worden geraadpleegd.

Or. en

(Amendement 337 - eerste lezing)

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 39, lid 1. Hangt samen met het amendement op 
artikel 39, lid 1. Om proeven op dieren te voorkomen en de industrie, met name het MKB, 
kosten te besparen, en omdat gegevens uit dierproeven alleen moeten worden verstrekt als dit 
nodig is voor de veiligheidbeoordeling van een stof, moeten voor de verstrekking van de in 
bijlage VII genoemde informatie ook testvoorstellen die proeven op gewervelde dieren 
inhouden, worden ingediend. (Lucas en anderen + Brepoels en Wijkman). 

Goedgekeurd amendement uit de eerste lezing, bedoeld om onnodig testen op dieren te 
beperken. Hangt samen met het amendement op artikel 39, lid 1. (Davies)
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 345
BIJLAGE VIII, punten 8.4.2 en 8.4.3

Kolom 1

8.4.2. Cytogenetisch in-vitro-onderzoek bij 
zoogdiercellen

8.4.2. Cytogenetisch in-vitro-onderzoek bij 
zoogdiercellen of micronucleus in-vitro-
onderzoek

Kolom 2

8.4.2. Het onderzoek behoeft normaliter niet 
te worden uitgevoerd:

8.4.2. Deze onderzoeken (8.4.2 en 8.4.3) 
behoeven normaliter niet te worden 
uitgevoerd:

- indien er afdoende gegevens van een 
cytogenetische in-vivo test beschikbaar zijn, 
of

- indien er afdoende gegevens van een in-
vivo test beschikbaar zijn, of

- indien van de stof bekend is dat deze 
kankerverwekkend, categorie 1 of 2, dan wel 
mutageen, categorie 1, 2 of 3 is.

- indien van de stof bekend is dat deze 
kankerverwekkend, categorie 1 of 2, dan wel 
mutageen, categorie 1, 2 of 3 is of de 
registrant risicobeheersmaatregelen toepast 
en, indien nodig, aanbeveelt alsof dit het 
geval is; of
- indien de chemische 
veiligheidsbeoordeling overeenkomstig 
bijlage I aangeeft dat het risico door 
blootstelling voor de gezondheid/het milieu 
voor de geïdentificeerde gebruiken niet 
relevant is of toereikend wordt beheerst, 
rekening houdend met 
risicobeheersmaatregelen. Bijlage XI.3 is 
van toepassing. 

8.4.3. In-vitro onderzoek naar genmutatie 
bij zoogdiercellen, indien het resultaat van 
het onderzoek van bijlage VII, punt 6.4.1, 
en bijlage VIII, punt 6.4.2, negatief is.

8.4.3. Een positief resultaat bij een van de 
in-vitro onderzoeken naar genmutatie in
bijlage V of VI kan worden bevestigd door 
de uitvoering van nog een in-vitro test om 
het waarschijnlijke mechanisme te 
bevestigen en/of door het onderzoek over te 
doen met het gebruik van een adequaat 
exogeen metabolisch systeem (bijvoorbeeld 
menselijke microsomale enzymen).

Or. en
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Motivering

Komt overeen met amendement 399 uit de eerste lezing.

Cytogenetisch onderzoeken kunnen worden vervangen door betrouwbaardere. Het gaat in 
beide gevallen om onderzoeken zonder dieren. 

1. Het moet mogelijk zijn een micronucleus in-vitro-onderzoek uit te voeren in plaats van een 
cytogenetisch in vitro-onderzoek, om de flexibiliteit te vergroten. 

2. De test mag alleen worden uitgevoerd, als hij werkelijk nodig is, rekening houdend met de 
risicobeheersmaatregelen. 

3. Dierproeven worden voorkomen.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 346
BIJLAGE VIII, KOLOMMEN 1 EN 2, PUNT 8.7

Kolom 1

8.7. Giftigheid voor de voortplanting 8.7. Giftigheid voor de voortplanting
8.7.1. Screening op giftigheid voor de 
voortplanting/ontwikkelingstoxiciteit bij 
één soort (OESO 421 of 422) indien er op 
grond van de beschikbare informatie over 
structureel verwante stoffen, (Q)SAR-
schattingen of in-vitro methoden geen 
aanwijzingen zijn dat de stof 
ontwikkelingstoxiciteit vertoont.

8.7.1. Bij de oorspronkelijke beoordeling 
van dit eindpunt wordt rekening gehouden 
met alle beschikbare toxicologische 
informatie (bijvoorbeeld van het onderzoek 
van 28 dagen of 90 dagen), in het bijzonder 
met informatie over structureel verwante 
stoffen, (Q)SAR-schattingen of in-vitro 
methoden.

Kolom 2

8.7.1. Dit onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd: 
– indien van de stof bekend is dat deze 
genotoxisch kankerverwekkend is en er 
afdoende risicobeheersmaatregelen zijn 
toegepast; of
– indien van de stof bekend is dat deze 
mutageen voor kiemcellen is en er 
afdoende risicobeheersmaatregelen zijn 
toegepast; of
– indien relevante blootstelling van de mens 
kan worden uitgesloten overeenkomstig 
bijlage XI, punt 3, of

8.7.1. Indien bij de oorspronkelijke 
beoordeling blijkt dat de stof mogelijkerwijs 
een stof met giftigheid voor de ontwikkeling 
of de voortplanting is en het bedrijf geen 
geëigende risicobeheersmaatregelen treft 
en aanbeveelt alsof deze stof was ingedeeld 
als giftig voor de voortplanting, categorie 1 
of 2, voert de registrant nadere, geëigende 
reprotoxiciteitstests uit. 
De voorwaarden waarin in bijlage IX voor 
deze onderzoeken is voorzien, zijn van 
toepassing.
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– indien een onderzoek naar prenatale-
ontwikkelingstoxiciteit (punt 6.7.2. van deze 
bijlage) of een onderzoek naar giftigheid 
voor de voortplanting met twee generaties 
(punt 6.7.3. van deze bijlage) beschikbaar 
is.
Indien van de betrokken stof bekend is dat 
zij een schadelijk effect op de 
vruchtbaarheid heeft en deze voldoet aan 
de criteria om in Repr Cat 1 of 2: R60 te 
worden ingedeeld en de beschikbare 
gegevens geschikt zijn om een degelijk 
onderbouwde risicobeoordeling te 
ondersteunen, is geen verder onderzoek 
naar het effect op de vruchtbaarheid nodig. 
Onderzoek naar de ontwikkelingstoxiciteit 
dient evenwel te worden overwogen.
Indien van de betrokken stof bekend is dat 
zij ontwikkelingstoxiciteit teweegbrengt en 
deze voldoet aan de criteria om te worden 
ingedeeld in Repr Cat 1 of 2. R61, en de 
beschikbare gegevens geschikt zijn om een 
degelijk onderbouwde risicobeoordeling te 
ondersteunen, is geen verder onderzoek 
naar de ontwikkelingstoxiciteit nodig. 
Onderzoek naar het effect op de 
vruchtbaarheid dient evenwel te worden 
overwogen.
In gevallen waarin er grote zorg bestaat 
over de potentiële schadelijke effecten voor 
de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, kan 
door de registrant een onderzoek naar 
prenataleontwikkelingstoxiciteit (bijlage 
IX, punt 6.7.2) of een onderzoek naar de 
giftigheid voor de voortplanting met twee 
generaties (bijlage IX, punt 6.7.3) in plaats 
van een screening worden voorgesteld.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 405 uit de eerste lezing.

Voor deze test is een groot aantal dierproeven nodig, zodat hij uiterst kostenintensief is. De 
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testresultaten zijn evenwel onbevredigend. Daarom wordt voorgesteld een oorspronkelijke 
beoordeling uit te voeren en op basis van de resultaten hiervan moeten indien nodig andere, 
betrouwbaardere testen worden uitgevoerd. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 347
BIJLAGE VIII, KOLOMMEN 1 EN 2, PUNT 8.7.1

Kolom 1 Kolom 1

8.7.1. Screening op giftigheid voor de 
voortplanting/ontwikkelingstoxiciteit bij één 
soort (OESO 421 of 422) indien er op grond 
van de beschikbare informatie over 
structureel verwante stoffen, (Q)SAR-
schattingen of in-vitro methoden geen
aanwijzingen zijn dat de stof 
ontwikkelingstoxiciteit vertoont.

8.7.1. Onderzoek naar 
prenataleontwikkelingstoxiciteit bij één 
soort, meest relevante toedieningsweg, gelet 
op de te verwachten route voor blootstelling 
van de mens (B31 van de 
Commissieverordening over testmethoden 
bedoeld in artikel 13, lid 2 of OESO 414) 
indien er op grond van de beschikbare 
informatie over structureel verwante stoffen, 
(Q)SAR-schattingen of in-vitro methoden 
niet voldoende aanwijzingen zijn dat de stof 
ontwikkelingstoxiciteit vertoont.

Kolom 2 Kolom 2
In gevallen waarin er grote zorg bestaat over 
de potentiële schadelijke effecten voor de 
vruchtbaarheid of de ontwikkeling, kan door 
de registrant een onderzoek naar 
prenataleontwikkelingstoxiciteit (bijlage 
IX, punt 6.7.2) of een onderzoek naar de 
giftigheid voor de voortplanting met twee 
generaties (bijlage IX, punt 6.7.3) in plaats 
van een screening worden voorgesteld.

Als geen onderzoek naar toxiciteit bij 
herhaalde toediening op korte termijn of 
een onderzoek naar subchronische 
toxiciteit beschikbaar is of in deze 
onderzoeken geen analyse van de 
voortplantingsorganen is gemaakt, moet 
een screening op giftigheid voor de 
voortplanting/ontwikkelingstoxiciteit 
(OESO TG 421 of 422) worden overwogen. 
In gevallen waarin er grote zorg bestaat over 
de potentiële schadelijke effecten voor de 
vruchtbaarheid, kan door de registrant een 
onderzoek met één generatie (OESO 415) 
in plaats van een screening worden 
voorgesteld.

Or. en

Motivering

Pas de recente REACH-uitvoeringsprojecten brachten aan het licht dat het aantal dieren 
gebruikt voor registratie veel hoger zou kunnen liggen dan in eerdere ramingen geschat. Met 
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name op het gebied van voortplantingstoxiciteit, goed voor 70% van alle dieren voor REACH, 
kan het aantal dierproeven meer dan gehalveerd worden, terwijl nauwelijks minder 
informatie wordt verkregen. 

In bijlage VIII wordt de discutabele OESO 421-test vervangen door de OESO 414-test. Zo 
wordt nog meer informatie verkregen over de effecten op ongeboren kinderen en over 
negatieve gevolgen voor de vruchtbaarheid van zoogdieren. Hangt samen met de 
amendementen op bijlage IX en X.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 348
BIJLAGE IX, PUNT 8.7, RECHTER KOLOM, STREEPJE 3

– indien de toxicologische activiteit 
van de stof gering is (bij geen van de 
beschikbare testen aanwijzingen voor 
toxiciteit waargenomen), op grond van 
toxicokinetische gegevens kan worden 
aangetoond dat er via de relevante 
blootstellingsroutes geen systemische 
absorptie optreedt (bijvoorbeeld als de 
plasma/bloedconcentraties bij gebruik van 
een gevoelige methode beneden de 
detectielimiet liggen en de stof en 
metabolieten van de stof niet aanwezig zijn 
in urine, gal of uitademingslucht) en er geen 
significante blootstelling van de mens is.

– indien de toxicologische activiteit 
van de stof gering is (bij geen van de 
beschikbare testen aanwijzingen voor 
toxiciteit waargenomen), op grond van 
toxicokinetische gegevens kan worden 
aangetoond dat er via de relevante 
blootstellingsroutes geen systemische 
absorptie optreedt (bijvoorbeeld als de 
plasma/bloedconcentraties bij gebruik van 
een gevoelige methode beneden de 
detectielimiet liggen en de stof en 
metabolieten van de stof niet aanwezig zijn 
in urine, gal of uitademingslucht) of er geen 
significante blootstelling van de mens is.

Or. en

Motivering

Zie het amendement op bijlage VIII van dezelfde indiener. In bijlage IX wordt een onderzoek 
met twee generaties vervangen door de OESO 415-test met één generatie, uitgebreid met 
bijkomende eindpunten die normaal onder het onderzoek met twee generaties vallen 
(L. Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology 36:69-98, 2006). Alle relevante parameters 
van giftigheid voor de voortplanting zijn zo gedekt, met als voordeel dat het aantal dieren met 
maximaal 50% wordt beperkt. Volgens recente onderzoeken is de voorspellende waarde van 
dierproeven voor de menselijke zwangerschap beperkt. Voldoende informatie kan ook worden 
verkregen via het voorgestelde alternatief.
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 349
BIJLAGE IX, PUNT 8.7.2, RECHTER KOLOM

8.7.2 Het onderzoek moet in eerste instantie bij 
één soort worden uitgevoerd. Op grond van de 
uitkomst van de eerste test en alle andere 
beschikbare relevante gegevens wordt besloten 
of onderzoek bij een tweede soort moet worden 
uitgevoerd. 

8.7.2 Het onderzoek moet in eerste instantie bij 
één soort worden uitgevoerd. Op grond van de 
uitkomst van de eerste test en alle andere 
beschikbare relevante gegevens wordt besloten 
of onderzoek bij een tweede soort moet worden 
uitgevoerd. 

Or. en

Motivering

(Dit amendement is niet van toepassing op de Nederlandse versie.) Zie het amendement op 
bijlage VIII van dezelfde indiener. In bijlage IX wordt een onderzoek met twee generaties 
vervangen door de OESO 415-test met één generatie, uitgebreid met bijkomende eindpunten 
die normaal onder het onderzoek met twee generaties vallen (L. Cooper et al. in Critical 
reviews in Toxicology 36:69-98, 2006). Alle relevante parameters van giftigheid voor de 
voortplanting zijn zo gedekt, met als voordeel dat het aantal dieren met maximaal 50% wordt 
beperkt. Volgens recente onderzoeken is de voorspellende waarde van dierproeven voor de 
menselijke zwangerschap beperkt. Voldoende informatie kan ook worden verkregen via het 
voorgestelde alternatief.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 350
BIJLAGE IX, PUNT 8.7.3

Kolom 1 Kolom 1
8.7.3. Onderzoek naar giftigheid voor de 
voortplanting met twee generaties
Opmerking: de voorwaarden waaronder een 
specifieke test niet vereist is die in de 
desbetreffende testmethoden in bijlage X 
zelf worden vermeld en die niet in kolom 2 
worden herhaald, zijn eveneens van 
toepassing.

8.7.3. Onderzoek naar giftigheid voor de 
voortplanting met één generatie Opmerking: 
de voorwaarden waaronder een specifieke 
test niet vereist is die in de desbetreffende 
testmethoden in bijlage X zelf worden 
vermeld en die niet in kolom 2 worden 
herhaald, zijn eveneens van toepassing.

Kolom 2 kolom 2
8.7.3 Het onderzoek moet in eerste instantie bij 
één soort worden uitgevoerd. Op grond van de 
uitkomst van de eerste test en alle andere 
beschikbare relevante gegevens wordt besloten 
of onderzoek bij een tweede soort moet worden 

schrappen
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uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Zie het amendement op bijlage VIII van dezelfde indiener. In bijlage IX wordt een onderzoek 
met twee generaties vervangen door de OESO 415-test met één generatie, uitgebreid met 
bijkomende eindpunten die normaal onder het onderzoek met twee generaties vallen 
(L. Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology 36:69-98, 2006). Alle relevante parameters 
van giftigheid voor de voortplanting zijn zo gedekt, met als voordeel dat het aantal dieren met 
maximaal 50% wordt beperkt. Volgens recente onderzoeken is de voorspellende waarde van 
dierproeven voor de menselijke zwangerschap beperkt. Voldoende informatie kan ook worden 
verkregen via het voorgestelde alternatief.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 351
BIJLAGE X, PUNT 8.7.3, LINKER KOLOM

8.7.3. Onderzoek naar giftigheid voor de 
voortplanting met twee generaties bij één soort, 
mannetjes en vrouwtjes, en de meest geschikte 
toedieningsweg, gelet op de te verwachten route 
voor blootstelling van de mens, tenzij dit reeds 
als onderdeel van de voorschriften van 
bijlage IX is uitgevoerd.

8.7.3. Onderzoek naar giftigheid voor de 
voortplanting met één generatie bij één soort, 
mannetjes en vrouwtjes, en de meest geschikte 
toedieningsweg, gelet op de te verwachten route 
voor blootstelling van de mens, tenzij dit reeds 
als onderdeel van de voorschriften van 
bijlage IX is uitgevoerd.

Een besluit over de vraag of bijkomende 
eindpunten van huidige richtsnoeren in het 
onderzoek moeten worden opgenomen, om 
postnatale effecten te beoordelen, moet worden 
overwogen. 

Or. en

Motivering

Zie het amendement op bijlage VIII van dezelfde indiener. In bijlage IX wordt een onderzoek 
met twee generaties vervangen door de OESO 415-test met één generatie, uitgebreid met 
bijkomende eindpunten die normaal onder het onderzoek met twee generaties vallen 
(L. Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology 36:69-98, 2006). Alle relevante parameters 
van giftigheid voor de voortplanting zijn zo gedekt, met als voordeel dat het aantal dieren met 
maximaal 50% wordt beperkt. Volgens recente onderzoeken is de voorspellende waarde van 
dierproeven voor de menselijke zwangerschap beperkt. Voldoende informatie kan ook worden 
verkregen via het voorgestelde alternatief.
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Marie-Noëlle Lienemann, 
Anne Ferreira, Françoise Grossetête

Amendement 352
BIJLAGE XI, PUNT 1.5, ALINEA 3 BIS (nieuw)

De eindpunten voor de indeling en de 
risicobeoordeling van stoffen die complex 
zijn of van wisselende samenstelling, 
mogen ook worden bepaald aan de hand 
van de gegevens over hun belangrijke 
bestanddelen, met gebruik van de hoogste 
concentraties daarvan in de stof. Het ECA 
publiceert na raadpleging van de 
desbetreffende belanghebbenden en andere 
belangstellende partijen binnen twee jaar 
na de vaststelling van de verordening een 
gedetailleerde en wetenschappelijk 
gefundeerde methodologie.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 966 uit de eerste lezing.

Hiermee worden de groepering van stoffen en “read-across”-aanpak verder ingevuld, 
waardoor registratie per groep stoffen mogelijk wordt en het aantal voor registratie in te 
dienen dossiers aanzienlijk vermindert. Het amendement voorziet ook in de verplichting voor 
de Commissie om een gedetailleerde methodologie te publiceren. (Oomen-Ruijten en Prodi)

Hiermee worden de groepering van stoffen en “read-across”-aanpak verder ingevuld, 
waardoor registratie per groep stoffen mogelijk wordt en het aantal voor registratie in te 
dienen dossiers aanzienlijk vermindert. Het amendement voorziet ook in de verplichting voor 
de Commissie om een gedetailleerde methodologie te publiceren. 

Amendement 966 uit de eerste lezing van het Europees Parlement. (Lienemann & Ferreira)

Heropneming van amendement 966 goedgekeurd in eerste lezing. Voorgesteld wordt een 
regeling voor natuurlijke stoffen. (Grossetête)

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 353
BIJLAGE XI, PUNT 1.5, ALINEA 3 BIS (nieuw)

De eindpunten voor de indeling en de 
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risicobeoordeling van stoffen die complex 
zijn of van wisselende samenstelling, 
mogen ook worden bepaald aan de hand 
van de gegevens over hun belangrijke 
bestanddelen, met gebruik van de hoogste 
concentraties daarvan in de stof. Het ECA 
publiceert na raadpleging van de 
desbetreffende belanghebbenden en andere 
belangstellende partijen binnen vijf jaar na 
de vaststelling van de verordening een 
gedetailleerde en wetenschappelijk 
gefundeerde methodologie voor de 
groepering van stoffen.

Or. en

Motivering

Heropneming amendement 966 uit de eerste lezing, waarbij het ECA evenwel een ruimer 
tijdskader krijgt toegemeten voor de opstelling van een methodologie voor de behandeling 
van complexe stoffen. Complexe stoffen variëren, wat hun exacte samenstelling betreft. Een 
bijzondere behandeling bij de registratie is daarom verantwoord.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 354
BIJLAGE XI, PUNT 3

3.1 Onderzoek overeenkomstig 
paragrafen 8.6 en 8.7 van bijlage VIII,
bijlage IX en bijlage X mogen op basis van 
de in het chemische veiligheidsrapport 
ontwikkelde blootstellingsscenario’s 
achterwege worden gelaten.

3.1 Onderzoek overeenkomstig bijlage 
IX en bijlage X en waar gespecificeerd in 
bijlage VIII mogen op basis van de in het 
chemische veiligheidsrapport ontwikkelde 
blootstellingsscenario’s achterwege worden 
gelaten.

3.2 In alle gevallen moet er een adequate 
motivering en documentatie worden 
verstrekt. De motivering steunt op een 
beoordeling van de blootstelling 
overeenkomstig paragraaf 5 van bijlage I, en 
voldoet aan de overeenkomstig paragraaf 3.3 
vastgestelde criteria, en de specifieke 
gebruiksomstandigheden moeten 
overeenkomstig de artikelen 31 of 32 via de 
toeleveringsketen van chemische stoffen 
worden medegedeeld.

In alle gevallen moet er een adequate 
motivering en voldoende documentatie 
worden verstrekt, die het volgende omvat:
i) de soorten milieucompartimenten;
ii) de blootgestelde bevolkingsgroepen;
iii) de risicobeheersmaatregelen;
iv) het blootstellingstraject;
v) duur en frequentie van de blootstelling;
vi) de bescherming van het dierlijk leven.
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De motivering steunt op een beoordeling van 
de blootstelling overeenkomstig paragraaf 5 
van bijlage I, en voldoet aan de 
overeenkomstig paragraaf 3.3 vastgestelde 
criteria, en de specifieke
gebruiksomstandigheden moeten 
overeenkomstig de artikelen 31 of 32 via de 
toeleveringsketen van chemische stoffen 
worden medegedeeld.

3.3 De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 132, lid 3, …* criteria vast om te 
bepalen wat een adequate motivering in de 
zin van punt 3.2 is.

3.3 De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 132, lid 3, …* criteria vast om te 
bepalen wat een adequate motivering in de 
zin van punt 3.2 is.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 389 uit de eerste lezing.

Om proeven op dieren te voorkomen en de industrie, met name het MKB, kosten te besparen, 
moeten testen zo zijn opgevat dat er alleen mee wordt voldaan aan relevante 
informatievereisten. Daarom moet worden gegarandeerd dat het mogelijk is testvereisten niet 
te laten gelden, als er geen relevante blootstelling is. 

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 355
BIJLAGE XI, PUNT 3.3

3.3 De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 132, lid 3, …* criteria vast om te 
bepalen wat een adequate motivering in de 
zin van punt 3.2 is.

3.3 De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 132, lid 3 bis, …* criteria vast om te 
bepalen wat een adequate motivering in de 
zin van punt 3.2 is.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit, met name om het gewone comité regelgeving te vervangen door het 
comité regelgeving met toetsing, aangezien de maatregelen in kwestie maatregelen zijn van 
algemene strekking die ten doel hebben niet-essentiële onderdelen van ontwerpwetgeving te 

  
* 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
* 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
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wijzigen.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 356
BILAGE XII, INLEIDING, ALINEA'S 1 EN 2

Deze bijlage beschrijft hoe 
downstreamgebruikers moeten beoordelen 
en documenteren dat de risico's die 
voortvloeien uit de stoffen die ze gebruiken 
voldoende beheerst worden tijdens een 
gebruik dat niet vermeld is op het 
veiligheidsinformatieblad dat hen is 
verstrekt en hoe andere gebruikers verderop 
in de toeleveringsketen de risico's afdoende 
kunnen beheersen. De beoordeling moet de 
levenscyclus van de stof bestrijken, vanaf de 
ontvangst door de downstreamgebruiker 
voor diens eigen gebruik en voor de 
geïdentificeerde gebruiken verderop in de 
toeleveringsketen. De beoordeling heeft 
betrekking op het gebruik van de stof als 
dusdanig, in een preparaat of in een 
voorwerp.

Deze bijlage beschrijft hoe 
downstreamgebruikers moeten beoordelen 
en documenteren dat de risico's die 
voortvloeien uit de stoffen die ze gebruiken 
voldoende beheerst worden tijdens een 
gebruik dat niet vermeld is op het 
veiligheidsinformatieblad dat hen is 
verstrekt en hoe andere gebruikers verderop 
in de toeleveringsketen de risico's afdoende 
kunnen beheersen. De beoordeling moet de 
levenscyclus van de stof bestrijken, vanaf de 
ontvangst door de downstreamgebruiker 
voor diens eigen gebruik en voor de 
geïdentificeerde gebruiken in hoeveelheden 
van 1 ton of meer per jaar verderop in de 
toeleveringsketen. De beoordeling heeft 
betrekking op het gebruik van de stof als 
dusdanig, in een preparaat of in een 
voorwerp.

Bij de uitvoering van een chemische 
veiligheidsbeoordeling en de opstelling van 
het chemisch veiligheidsrapport, dienen 
downstream gebruikers rekening te houden 
met de informatie die zij van de leverancier 
van de chemische stof overeenkomstig 
artikel 31 en 32 van deze verordening 
hebben ontvangen. Wanneer 
overeenkomstig andere communautaire 
wetgeving uitgevoerde beoordelingen 
(bijvoorbeeld risicobeoordelingen die 
krachtens Verordening (EG) nr. 793/93 zijn 
uitgevoerd) beschikbaar en relevant zijn, 
dient hiermee rekening te worden 
gehouden in de chemische 
veiligheidsbeoordeling en dient dit tot 
uiting te komen in het chemische 
veiligheidsrapport. Wanneer van dergelijke 
beoordelingen wordt afgeweken, moet hier 
een motivering voor worden gegeven. Met 

Bij de uitvoering van een chemische 
veiligheidsbeoordeling en de opstelling van 
het chemisch veiligheidsrapport, dienen 
downstream gebruikers rekening te houden 
met de informatie die zij van de leverancier 
van de chemische stof overeenkomstig 
artikel 31 en 32 van deze verordening 
hebben ontvangen.
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beoordelingen die overeenkomstig andere 
internationale en nationale programma's 
zijn uitgevoerd, kan ook rekening worden 
gehouden.

Or. en

Motivering

Komt overeen met amendement 865 uit de eerste lezing.

De werkbaarheid wordt verbeterd, doordat een maximumvolume voor de uitvoering van een 
chemische veiligheidsbeoordeling wordt bepaald. Bijlage I wordt aangepast aan artikel 36, 
lid 4, c).

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 357
BIJLAGE XII, ALINEA 2 BIS (nieuw)

Het testen en beoordelen van PBT- en 
zPzB-kandidaatstoffen vormen een 
technische uitdaging. Wijzigingen van de 
standaardtests kunnen bijgevolg nodig zijn. 
Aangezien het mogelijk is dat de 
testresultaten niet rechtstreeks verband 
houden met een halfwaardetijd in een 
milieucompartiment of een BCF, zal 
bijgevolg een deskundigenoordeel nodig 
zijn om te bepalen of aan de criteria is 
voldaan. 

Or. en

Motivering

This amendment is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). 
It emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII 
criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation 
regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their 
persistence/half-life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as 
such they can't legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV 
PBTs there is actually only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All 
the others PB(T)s would be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP 
POPs also do not meet the Annex XIII criteria.
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 358
BIJLAGE XVII, PUNT 18, ALINEA 2

2. Het in de handel brengen van batterijen 
en accu’s die meer dan 0,0005 
gewichtsprocent kwik bevatten, met begrip 
van die gevallen waarin deze batterijen en 
accu’s in apparaten zijn geïntegreerd, is 
verboden . Knoopcellen en uit knoopcellen 
samengestelde batterijen, die niet meer dan 
2 gewichtspercenten kwik bevatten, zijn van 
dit verbod uitgezonderd.

schrappen

Or. de

Motivering

Die Regelung wäre eine Doppelregelung zur geplanten neuen Batterierichtlinie. Nach dem 
Vorschlag der Kommission (2003/0282 (COD)) für diese Richtlinie (Art. 4) ist vorgesehen, 
dass Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Batterien und Akkumulatoren, wie sie unter 
Art. 18 des Anhangs XVII der REACH-VO beschrieben sind, untersagen. Auch die 
Verbotsausnahme ist identisch. Zur Batterierichtlinie wurde am 03.05.2006 im 
Vermittlungsverfahren eine Einigung erzielt, so dass in den nächsten Monaten mit einer 
Annahme und Veröffentlichung der endgültigen Fassung der Richtlinie durch Parlament und 
Rat gerechnet wird. Eine weitere Regelung in der REACH-VO ist damit nicht erforderlich. 
Außerdem ist die Regelung des geplanten Stoffverbots für Batterien in der Batterierichtlinie 
sachlich adäquat zugeordnet.


