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Amendement 43
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze verordening dient een hoog 
niveau van bescherming van de 
gezondheid van de mens en het milieu 
alsmede het vrije verkeer van chemische 
stoffen en mengsels te waarborgen en 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
en de innovatie te bevorderen.

Schrappen

Or. pl

Amendement 44
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De voordelen voor het bedrijfsleven 
zullen groter worden naarmate meer landen 
de GHS-criteria in hun wetgeving 
overnemen. De Gemeenschap moet hierbij 
koploper zijn om andere landen ertoe aan 
te zetten haar voorbeeld te volgen en om de 
industrie in de Gemeenschap een 
concurrentievoordeel te geven.

(7) De voordelen voor het bedrijfsleven 
zullen groter worden naarmate meer landen 
de GHS-criteria in hun wetgeving 
overnemen. Strengere etikettering kan het
vertrouwen van de consument in 
chemische stoffen ten goede komen. De 
Gemeenschap moet hierbij koploper zijn 
om andere landen ertoe aan te zetten haar 
voorbeeld te volgen en om de industrie in 
de Gemeenschap een concurrentievoordeel 
te geven.

Or. en

Motivering

Het vertrouwen in de chemische industrie is er de afgelopen jaren niet op verbeterd.  De 
toepassing van een strenge etiketteringsregeling kan het vertrouwen van de consument in de 
producten van de chemische industrie helpen herstellen.
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Amendement 45
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Daarom is het van het grootste belang 
dat de bepalingen voor de indeling en 
etikettering van stoffen en mengsels in de 
Gemeenschap geharmoniseerd worden, 
met inachtneming van de indelingscriteria 
en etiketteringsvoorschriften van het GHS, 
maar daarbij voortbouwend op de veertig 
jaar ervaring die is opgedaan met de 
uitvoering van de bestaande 
communautaire wetgeving inzake 
chemische stoffen, waarbij het 
gerealiseerde niveau van bescherming in 
stand wordt gehouden door harmonisatie 
van het systeem van indeling en 
etikettering, door toepassing van 
communautaire gevarenklassen die nog 
geen deel uitmaken van het GHS en door 
gebruik te maken van de huidige 
etiketterings- en verpakkingsvoorschriften.

(8) Daarom is het van het grootste belang 
dat de bepalingen voor de indeling en 
etikettering van stoffen en mengsels in de 
Gemeenschap geharmoniseerd worden, 
met volledige inachtneming van de 
indelingscriteria en 
etiketteringsvoorschriften van het GHS, 
maar daarbij voortbouwend op de veertig 
jaar ervaring die is opgedaan met de 
uitvoering van de bestaande 
communautaire wetgeving inzake 
chemische stoffen, waarbij het 
gerealiseerde niveau van bescherming in 
stand wordt gehouden door harmonisatie 
van het systeem van indeling en 
etikettering, door toepassing van 
communautaire gevarenklassen die nog 
geen deel uitmaken van het GHS en door 
gebruik te maken van de huidige 
etiketterings- en verpakkingsvoorschriften.

Or. en

Motivering

Harmonisatie - het doel van de voorgestelde verordening - kan alleen worden bereikt indien 
de indelingscriteria en etiketteringsvoorschriften van het GHS volledig in communautaire 
wetgeving worden omgezet. Aangezien acute-toxiciteitscategorie 5 in het GHS voorkomt, 
moet zij ook in deze verordening worden opgenomen. Anders zou een en ander ten koste gaan 
van het door de EU-wetgeving gegarandeerde beschermingsniveau, aangezien tal van 
mengsels in dat geval hun indelings- en etiketteringsstatus zouden kwijtraken als gevolg van 
een wijziging in de indelingscriteria.
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Amendement 46
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Aangezien indeling van stoffen 
door de leverancier zelf garant staat voor 
een geharmoniseerd beleid ten aanzien 
van de indeling van alle stoffen en 
mengsels in de gehele Europese Unie, 
vormt zij een cruciale voorwaarde ter 
waarborging van het vrije verkeer van 
goederen binnen de interne markt. Deze 
indeling dient derhalve in acht te worden 
genomen voor alle stoffen en mengsels die 
onder de toepassing van deze verordening 
vallen. De lidstaten wordt verzocht het 
beginsel dat de leverancier de indeling 
regelt te laten gelden voor alle overige 
aspecten van de indeling van chemische 
stoffen. 

Or. fr

Motivering

Een van de basisbeginselen van de onderhavige wetgeving komt erop neer dat de indeling en 
etikettering van chemische stoffen en mengsels zo moet worden geharmoniseerd dat 
internemarktdistorsies volstrekt worden uitgesloten. Indeling van stoffen door de fabrikant als 
bedoeld in artikel 4 van deze verordening is een van de grondbeginselen om een 
geharmoniseerde indeling in de gehele Europese Unie te waarborgen. Daarom moet dit 
beginsel zonder uitzondering gelden voor alle stoffen en mengsels die onder de toepassing 
van deze verordening vallen.

Amendement 47
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om te waarborgen dat de afnemers (18) Om te waarborgen dat de afnemers op 
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worden voorgelicht over de gevaren 
moeten de fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers stoffen en mengsels 
overeenkomstig de desbetreffende indeling 
verpakken en etiketteren en moeten de 
distributeurs ervoor zorgen dat zij die 
informatie doorgeven door de etikettering 
ongemoeid te laten of zelf overeenkomstig 
deze verordening een etiket aan te brengen. 
Ingeval distributeurs het etiket of de 
verpakking van stoffen of mengsels 
wijzigen, moeten zij zich ook houden aan 
de verplichting om de stof of het mengsel 
overeenkomstig deze verordening in te 
delen.

een betrouwbare en transparante manier 
worden voorgelicht over de gevaren 
moeten de fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers stoffen en mengsels 
overeenkomstig de desbetreffende indeling 
verpakken en etiketteren en moeten de 
distributeurs ervoor zorgen dat zij die 
informatie doorgeven door de etikettering 
ongemoeid te laten of zelf overeenkomstig 
deze verordening een etiket aan te brengen. 
Ingeval distributeurs het etiket of de 
verpakking van stoffen of mengsels 
wijzigen, moeten zij zich ook houden aan 
de verplichting om de stof of het mengsel 
overeenkomstig deze verordening in te 
delen .

Or. pl

Amendement 48
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Met het oog op de 
informatieverstrekking over gevaarlijke 
stoffen in mengsels moeten ook mengsels 
in voorkomend geval worden geëtiketteerd 
als zij ten minste één stof bevatten die als 
gevaarlijk is ingedeeld, ook al zijn die 
mengsels zelf niet als gevaarlijk ingedeeld.

(19) Met het oog op de 
informatieverstrekking over gevaarlijke 
stoffen in mengsels moeten ook mengsels 
worden geëtiketteerd als zij ten minste één 
stof bevatten die als gevaarlijk is 
ingedeeld, ook al zijn die mengsels zelf 
niet als gevaarlijk ingedeeld..

Or. en

Motivering

De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen dient altijd op het etiket te worden aangegeven, zelfs 
wanneer zij zich in mengsels bevinden.
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Amendement 49
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor het indelen van een stof of 
mengsel mag dus de beschikbare 
informatie worden gebruikt, maar de voor 
de toepassing van deze verordening 
gebruikte informatie moet bij voorkeur in 
overeenstemming zijn met de 
desbetreffende bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006, de 
vervoersvoorschriften of internationale 
beginselen voor de validatie van 
informatie, zodat de kwaliteit en 
vergelijkbaarheid van de resultaten en de 
samenhang met andere vereisten op 
internationaal of Gemeenschapsniveau 
gegarandeerd zijn. Hetzelfde moet gelden 
wanneer de leverancier besluit om nieuwe 
informatie te genereren.

(21) Voor het indelen van een stof of 
mengsel mag de beschikbare informatie 
worden gebruikt. De voor de toepassing 
van deze verordening te gebruiken
informatie moet bij voorkeur in 
overeenstemming zijn met de 
desbetreffende bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006, de 
vervoersvoorschriften of internationale 
beginselen voor de validatie van 
informatie, zodat de kwaliteit en 
vergelijkbaarheid van de resultaten en de 
samenhang met andere vereisten op 
internationaal of Gemeenschapsniveau 
gegarandeerd zijn. Hetzelfde moet gelden 
wanneer de leverancier besluit om nieuwe 
informatie te genereren.

Or. fr

Motivering

Er moet duidelijk worden gepreciseerd dat bij de indeling van stoffen of mengsels met alle 
relevante beschikbare informatie rekening moet kunnen worden gehouden.

Amendement 50
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Bij de uitvoering van en het 
toezicht op validatiestudies voor het 
beoordelen van proeven zonder dieren of 
van methoden om het aantal gebruikte 
dieren of het lijden van proefdieren te 
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verminderen, moet rekening worden 
gehouden met de noodzaak stoffen 
overeenkomstig deze verordening en de 
wetgeving ter implementatie van het GHS 
in te delen en te etiketteren.

Or. en

Motivering

Het is in het verleden wel eens voorgekomen dat validatiestudies voor het beoordelen van 
nieuwe tests niet de garantie boden dat de bewuste proeven ook daadwerkelijk voldeden aan 
indelings-, etiketterings- en veiligheidseisen.  Dit kan de acceptatie van nieuwe, alternatieve 
methoden vertragen en ertoe leiden dat er langer van dierproeven gebruik wordt gemaakt, 
ook al bestaan er wetenschappelijk verantwoorde alternatieve methoden.

Amendement 51
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 ter) Wanneer proeven zonder dieren 
of dierproeven die zijn geoptimaliseerd om 
het aantal gebruikte dieren of het lijden 
van proefdieren te verminderen gegevens 
opleveren die niet direct verenigbaar zijn 
met bepaalde volgens deze verordening te 
hanteren indelings- en 
etiketteringscriteria, maar wel in alle 
opzichten voldoen aan de voor de 
bescherming van de menselijke 
gezondheid en het milieu geldende 
wetenschappelijke validatievereisten, moet 
deze verordening - voor zover daartoe 
voldoende wetenschappelijke motieven 
voorhanden zijn - worden aangepast om 
te garanderen dat de bewuste indelings-
en etiketteringscriteria geen belemmering 
gaan vormen voor het gebruik van 
dergelijke testmethoden.

Or. en
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Motivering

Hoewel het GHS vaak wordt gepresenteerd als een "testneutraal" systeem, kan het voorkomen 
dat alternatieve testmethoden (onder inachtneming van het beginsel dat het gebruik van 
dierproeven zoveel mogelijk moet worden vervangen, verminderd of geperfectioneerd) 
gegevens opleveren die niet direct voldoen aan de gebruikelijke indelingscriteria, waarvan er 
een groot aantal refereren aan in-vivoverschijnselen of rechtstreeks verwijzen naar effecten 
die worden geconstateerd bij 'geteste dieren'.  Daarom zou de mogelijkheid moeten bestaan 
om de te hanteren indelings- en etiketteringscriteria meer af te stemmen op methoden waar 
per definitie geen proefdieren aan te pas komen.

Amendement 52
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Nieuwe informatie over materiële 
gevaren dient altijd nodig te zijn, tenzij de
gegevens al beschikbaar zijn of in deel 2 
een uitzonderingsbepaling is opgenomen.

(25) Proeven ter bepaling van de materiële 
gevaren van een stof of mengsel zijn altijd 
nodig, tenzij er al betrouwbare en 
adequate gegevens beschikbaar zijn of in 
deel 2 een uitzonderingsbepaling is 
opgenomen.

Or. fr

Amendement 53
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Voor de indeling mogen geen 
gegevens worden gegenereerd door middel 
van proeven op mensen en andere
primaten. Er moet gebruik worden gemaakt 
van beschikbare, betrouwbare 
epidemiologische gegevens en ervaringen 
betreffende de effecten van stoffen en 
mengsels op de mens (bv. gegevens over 
beroepsmatige blootstelling en uit 

(26) Voor de indeling mogen geen 
gegevens worden gegenereerd door middel 
van proeven op niet-menselijke primaten. 
Het uitsluitend voor indelingsdoeleinden 
genereren van gegevens door middel van 
proeven op mensen is over het algemeen 
niet aanvaardbaar en daartoe mag alleen 
worden overgegaan wanneer er geen 
andere alternatieven voorhanden zijn. Er 
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ongevallendatabases) en deze moeten 
voorrang krijgen op dierproeven als er 
gevaren uit blijken die niet in dierproeven 
zijn gevonden. De resultaten van 
dierproeven moeten afgewogen worden 
tegen de gegevens over mensen en bij de 
beoordeling van beide soorten gegevens 
moet op basis van een deskundig oordeel 
de best mogelijke bescherming van de 
menselijke gezondheid worden 
gewaarborgd.

moet gebruik worden gemaakt van 
beschikbare, betrouwbare 
epidemiologische gegevens en 
wetenschappelijk geldige ervaringen 
betreffende de effecten van stoffen en 
mengsels op de mens (bv. gegevens over 
beroepsmatige blootstelling en uit 
ongevallendatabases) en deze moeten 
voorrang krijgen op dierproeven als er 
gevaren uit blijken die niet in dierproeven 
zijn gevonden. De resultaten van 
dierproeven moeten worden vergeleken 
met de gegevens over mensen en op basis 
van een deskundig oordeel moet de best 
mogelijke bescherming van de menselijke 
gezondheid worden gewaarborgd en moet 
ervoor worden gezorgd dat de indeling 
van een stof of mengsel overeenstemt met 
de werkelijke effecten ervan op de 
menselijke gezondheid.

Or. en

Motivering

Voor de indeling van stoffen en mengsels mag hoegenaamd geen gebruik worden gemaakt van 
proeven op niet-menselijke primaten.  Proeven op mensen mogen ter bescherming van de 
menselijke gezondheid slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan. Deze versie 
vormt een getrouwere weerspiegeling van de bestaande tekst van het GHS-systeem en van de 
richtlijnen inzake gevaarlijke stoffen en preparaten.

Amendement 54
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De leveranciers moeten zich ervan 
bewust zijn dat het toepassen van de 
criteria voor de verschillende 
gevarenklassen op informatie niet altijd 
even eenvoudig is en daarom moeten zij op 
basis van een deskundige beoordeling van 
de bewijskracht tot de juiste resultaten 

(29) De leveranciers moeten zich ervan 
bewust zijn dat het toepassen van de 
criteria voor de verschillende 
gevarenklassen op informatie niet altijd 
even eenvoudig is en daarom moeten zij op 
basis van een deskundige beoordeling van 
de bewijskracht en van de uitkomsten van 
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komen. de voor elke specifieke stof of mengsel 
verrichte milieutoxicologische 
onderzoeken tot de juiste resultaten 
komen.

Or. pl

Motivering

Het is zinvol om deskundige beoordelingen vergezeld te laten gaan van de beschikbare 
onderzoeksresultaten.

Amendement 55
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Met het oog op een juiste indeling van 
mengsels moet daarbij de beschikbare 
informatie over synergetische en 
antagonistische effecten in aanmerking 
genomen worden.

(32) Met het oog op een juiste indeling van 
mengsels moet daarbij de beschikbare 
informatie over synergetische en 
antagonistische effecten in aanmerking 
genomen worden. Tevens dient rekening 
te worden gehouden met gegevens 
omtrent de kankerverwekkende, 
mutagene, voor de voortplanting giftige 
en allergene effecten van de respectieve 
mengsels.

Or. pl

Motivering

Dit amendement heeft ten doel de lijst van mogelijke effecten aan te vullen. Daarbij gaat 
speciaal de aandacht uit naar de in overweging 22 van het voorstel vermelde factoren.
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Amendement 56
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Het is van groot belang dat in de 
handel gebrachte stoffen en mengsels 
duidelijk geïdentificeerd zijn; wel moet het 
Agentschap bedrijven zo nodig kunnen 
toestaan om de chemische identiteit 
zodanig te beschrijven dat de 
vertrouwelijkheid van hun werkzaamheden 
niet in het geding komt.

(37) Het is van groot belang dat in de 
handel gebrachte stoffen en mengsels 
duidelijk geïdentificeerd zijn; wel moet het 
Agentschap bedrijven zo nodig kunnen 
toestaan om de chemische identiteit van 
ongevaarlijke stoffen zodanig te 
beschrijven dat de vertrouwelijkheid van 
hun werkzaamheden niet in het geding 
komt.

Or. en

Motivering

Gevaarlijke stoffen mogen onder geen beding van de etiketteringsverplichting worden 
vrijgesteld.  Bedrijfsrisico's mogen alleen bij ongevaarlijke stoffen als een argument voor 
vrijstelling worden gebruikt.

Amendement 57
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Het is van groot belang dat in de 
handel gebrachte stoffen en mengsels 
duidelijk geïdentificeerd zijn; wel moet het 
Agentschap bedrijven zo nodig kunnen 
toestaan om de chemische identiteit 
zodanig te beschrijven dat de 
vertrouwelijkheid van hun werkzaamheden 
niet in het geding komt.

(37) Het is van groot belang dat in de 
handel gebrachte stoffen en mengsels 
duidelijk geïdentificeerd zijn; wel moet het 
Agentschap bedrijven zo nodig kunnen 
toestaan om de chemische identiteit van 
bepaalde stoffen zodanig te beschrijven dat 
de vertrouwelijkheid van hun 
werkzaamheden niet in het geding komt.

Or. en
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Motivering

Het is ontoelaatbaar dat namen van zeer bedenkelijke stoffen die bijvoorbeeld 
kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn, om redenen van zakelijke 
vertrouwelijkheid geheim kunnen worden gehouden.

Amendement 58
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De International Union of Pure and 
Applied Chemistry (IUPAC) geldt al vele 
jaren wereldwijd als autoriteit op het 
gebied van de chemische nomenclatuur en 
terminologie. In de hele wereld worden 
stoffen gewoonlijk aan de hand van hun 
IUPAC-naam geïdentificeerd en dit is het 
uitgangspunt voor de identificatie van 
stoffen in een internationale en meertalige 
context. Die namen moeten dus voor de 
toepassing van deze verordening worden 
gebruikt.

(38) De International Union of Pure and 
Applied Chemistry (IUPAC) geldt al vele 
jaren wereldwijd als autoriteit op het 
gebied van de chemische nomenclatuur en 
terminologie. In de hele wereld worden 
stoffen gewoonlijk aan de hand van hun 
IUPAC-naam geïdentificeerd en dit is het 
uitgangspunt voor de identificatie van 
stoffen in een internationale en meertalige 
context. Die namen moeten dus voor de 
toepassing van deze verordening samen 
met de algemene benaming worden 
gebruikt, voor zover die voorhanden is.

Or. en

Motivering

Voor tal van chemische stoffen wordt ook een algemene benaming gebruikt, die in bredere 
kring bekend staat als de IUPAC-naam, en derhalve moet ook de algemene benaming worden 
aangegeven, voor zover die voorhanden is.
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Amendement 59
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De instanties moeten hun middelen 
concentreren op de meest zorgwekkende 
stoffen. Het moet daarom mogelijk zijn dat 
de bevoegde autoriteiten of leveranciers bij 
het Agentschap voorstellen indienen voor 
een geharmoniseerde indeling van stoffen 
die zijn ingedeeld wegens 
kankerverwekkendheid, mutageniteit in 
geslachtscellen of voortplantingstoxiciteit 
van categorie 1A of 1B, sensibilisatie van 
de luchtwegen of andere, per geval te 
beoordelen effecten. Het Agentschap moet 
over het voorstel advies uitbrengen en 
belanghebbende partijen moeten daarop 
kunnen reageren. De Commissie besluit 
over de definitieve indeling.

(44) De instanties moeten hun middelen 
concentreren op de meest zorgwekkende 
stoffen. Het moet daarom mogelijk zijn dat 
de bevoegde autoriteiten of leveranciers bij 
het Agentschap voorstellen indienen voor 
een geharmoniseerde indeling van stoffen 
die zijn ingedeeld wegens 
kankerverwekkendheid, mutageniteit in 
geslachtscellen of voortplantingstoxiciteit 
van categorie 1A of 1B, sensibilisatie van 
de luchtwegen of andere, per geval te 
beoordelen effecten. Stoffen waarvan het 
hormoonontregelend effect is aangetoond 
moeten eveneens in de verordening 
worden opgenomen. Het Agentschap moet 
over het voorstel advies uitbrengen en 
belanghebbende partijen moeten daarop 
kunnen reageren. De Commissie besluit 
over de definitieve indeling. PBT- en 
vPvB-stoffen of in acute-
toxiciteitscategorie 5 vallende substanties 
moeten in een later stadium in deze 
verordening worden opgenomen. De 
Commissie moet binnen 5 jaar met 
precieze criteria komen voor de indeling 
van hormoonontregelende stoffen.

Or. en

Motivering

De etikettering van persistente, bioaccumulerende, toxische en hormoonontregelende stoffen 
waarvoor gegevens beschikbaar zijn, is voor de consument van essentieel belang. De 
Commissie dient met criteria te komen voor de indeling van hormoonontregelende stoffen.
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Amendement 60
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Teneinde contactpunten voor 
informatie over gevaarlijke stoffen en 
mengsels te creëren moeten de lidstaten 
naast de voor de toepassing en handhaving 
van deze verordening bevoegde instanties 
organen aanwijzen die belast zijn met het 
ontvangen van informatie over de 
gezondheid.

(52) Teneinde contactpunten voor 
informatie over gevaarlijke stoffen en 
mengsels te creëren moeten de lidstaten 
naast de voor de toepassing en handhaving 
van deze verordening bevoegde instanties 
organen aanwijzen die belast zijn met het 
ontvangen en verwerken van informatie en 
het verzamelen van gegevens over de 
gezondheid.

Or. pl

Motivering

Het gaat niet alleen om de ontvangst van informatie die belangrijk is voor de 
volksgezondheid, maar ook om het verzamelen van grote hoeveelheden gegevens.

Amendement 61
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Teneinde contactpunten voor 
informatie over gevaarlijke stoffen en 
mengsels te creëren moeten de lidstaten 
naast de voor de toepassing en handhaving 
van deze verordening bevoegde instanties 
organen aanwijzen die belast zijn met het 
ontvangen van informatie over de 
gezondheid.

(52) Teneinde contactpunten voor 
informatie over gevaarlijke stoffen en 
mengsels te creëren moeten de lidstaten 
naast de voor de toepassing en handhaving 
van deze verordening bevoegde instanties 
organen aanwijzen die belast zijn met het 
ontvangen van informatie over de 
gezondheid. De Commissie moet de 
ontvangen informatie via het internet 
beschikbaar stellen voor het publiek.
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Or. en

Motivering

De gegevens over de bewuste stoffen en de indeling daarvan moeten beschikbaar en 
gemakkelijk toegankelijk zijn voor het publiek. 

Amendement 62
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in bijlage VI, deel 3, een lijst van stoffen 
met een geharmoniseerde indeling en 
etikettering op Gemeenschapsniveau op te 
stellen;

d) in bijlage VI, deel 3, een lijst van stoffen 
met een geharmoniseerde indeling en 
etikettering op Gemeenschapsniveau op te 
stellen en voor het publiek toegankelijk te 
maken;

Or. en

Motivering

De lijst van stoffen moet samen met de geharmoniseerde indeling en etikettering daarvan voor 
het publiek toegankelijk worden gemaakt.

Amendement 63
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - lid 2 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) stoffen en mengsels voor 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling, die niet in 
de handel verkrijgbaar zijn, mits zij onder 
gecontroleerde omstandigheden worden 
gebruikt waarbij de blootstelling zo klein 
mogelijk is, alsof zij overeenkomstig 

d) stoffen en mengsels voor 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling, die niet in 
de handel verkrijgbaar zijn, mits zij onder 
gecontroleerde omstandigheden worden 
gebruikt waarbij de blootstelling zo klein 
mogelijk is, alsof zij overeenkomstig 
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bijlage I ingedeeld zijn als 
kankerverwekkend, mutageen in 
geslachtscellen of giftig voor de 
voortplanting (CMR-stoffen) van categorie 
1A of 1B.

bijlage I ingedeeld zijn als 
kankerverwekkend, allergeen, mutageen in 
geslachtscellen of giftig voor de 
voortplanting (CMR-stoffen) van categorie 
1A of 1B.

Or. pl

Motivering

Het amendement strekt ertoe ook andere potentiële reacties van organismen op stoffen en 
mengsels te vermelden. Al deze effecten zijn tevens vermeld in overweging 22 van het 
voorstel.

Amendement 64
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) "mengsel": een combinatie van 
twee of meer in een bepaalde verhouding 
vermengde stoffen,

Or. pl

Amendement 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het gaat om gevarenklassen van de 
punten 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 en 4.1 van bijlage I 
en die gevarenklassen onderverdeeld zijn 
op grond van de blootstellingsroute of de
aard van de effecten, wordt de stof of het 
mengsel met inachtneming van die 
onderverdeling ingedeeld.

Indien het gaat om gevarenklassen van de 
punten 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 en 4.1 
van bijlage I en die gevarenklassen 
onderverdeeld zijn op grond van de 
blootstellingsroute of de aard van de 
effecten, wordt de stof of het mengsel met 
inachtneming van die onderverdeling 



PE402.685v01-00 18/94 AM\710142NL.doc

NL

ingedeeld.

Or. en

Motivering

Ter wille van de volledigheid:  mutageniteit in geslachtscellen, cancerogeniciteit en STOT 
(herhaalde blootstelling) kunnen worden onderverdeeld op grond van de blootstellingsroute.

Amendement 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 
schadelijke effecten op de seksuele functie 
en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 
3.8 andere effecten dan een narcotische 
werking, 3.9 en 3.10;

b) de gevarenklassen 3.1 -  uitgezonderd 
categorie 5 - 3.2 tot en met 3.6, 3.7 
schadelijke effecten op de seksuele functie 
en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 
3.8 andere effecten dan een narcotische 
werking, 3.9 en 3.10;

Or. en

Motivering

De vermelding van acute-toxiciteitscategorie 5 mag niet van invloed zijn op de definitie van 
het begrip "gevaarlijk" in de verordening, ten einde de werkingssfeer van REACH of andere 
communautaire wetgeving waarin naar die term wordt verwezen onverlet te laten.

Amendement 67
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 
schadelijke effecten op de seksuele functie 
en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 

b) de gevarenklassen 3.1 - uitgezonderd 
categorie 5 - 3.2 tot en met 3.6, 3.7 
schadelijke effecten op de seksuele functie 
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3.8 andere effecten dan een narcotische 
werking, 3.9 en 3.10;

en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 
3.8 andere effecten dan een narcotische 
werking, 3.9 en 3.10;

Or. en

Motivering

Het is weliswaar van belang dat acute-toxiciteitscategorie 5 onder de gevarenklassen wordt 
vermeld, maar anderzijds mag dit niet van invloed zijn op de definitie van het begrip 
"gevaarlijk" in de verordening, ten einde de werkingssfeer van REACH of andere  
communautaire wetgeving waarin die term wordt gebruikt onverlet te laten.

Amendement 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan verdere 
onderverdelingen van gevarenklassen op 
grond van de blootstellingsroute of de 
aard van de effecten maken en wijzigt 
lid 1, tweede alinea, dienovereenkomstig. 
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 54, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

3. De Commissie kan, indien daarover 
internationale overeenstemming wordt 
bereikt, op grond van de 
blootstellingsroute of de aard van de 
effecten verdere onderverdelingen in de
gevarenklassen aanbrengen of opnemen 
en wijzigt lid 1, tweede alinea, 
dienovereenkomstig. Die maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 54, lid 3 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Er moet in alle opzichten worden gestreefd naar consistentie met de doelstelling tot 
wereldwijde harmonisatie van voorschriften.
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Amendement 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers delen stoffen en 
mengsels in overeenkomstig titel II 
alvorens zij ze in de handel brengen.

1. Fabrikanten en importeurs delen stoffen 
en mengsels in overeenkomstig titel II 
alvorens zij ze in de handel brengen.

Or. en

Motivering

Ter wille van de duidelijkheid: downstreamgebruikers hebben uit hoofde van REACH 
specifieke verantwoordelijkheden, maar deze strekken zich niet uit tot indeling en etikettering. 
Van zodra een downstreamgebruiker echter van een stof gebruik maakt om een voor levering 
bedoeld mengsel te produceren, wordt hij daarmee fabrikant, met de bijbehorende 
verplichtingen uit een oogpunt van indeling en etikettering.

Amendement 70
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) eventuele nieuwe betrouwbare 
wetenschappelijke informatie.

Or. en

Motivering

De over de bewuste stoffen beschikbare gegevens moeten worden geactualiseerd in het licht 
van de nieuwste wetenschappelijke informatie.
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Amendement 71
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien voor het mengsel zelf geen 
testgegevens als bedoeld in lid 1 
beschikbaar zijn, gebruikt de leverancier 
andere beschikbare informatie over de 
afzonderlijke stoffen en soortgelijke 
geteste mengsels die ook relevant geacht 
kunnen worden om na te gaan of het 
mengsel gevaarlijk is, mits hij zich ervan 
heeft vergewist dat de informatie adequaat 
en betrouwbaar is met het oog op de 
evaluatie overeenkomstig artikel 9, lid 4.

5. Indien voor het mengsel zelf geen 
gegevens als bedoeld in lid 1 beschikbaar 
zijn, gebruikt de leverancier alle
beschikbare informatie over de 
afzonderlijke stoffen en mengsels of over 
mengsels binnen een groep van op 
soortgelijke wijze samengestelde mengsels 
die ook relevant geacht kunnen worden om 
na te gaan of het mengsel gevaarlijk is, 
mits hij zich ervan heeft vergewist dat de 
informatie adequaat en betrouwbaar is met 
het oog op de evaluatie overeenkomstig 
artikel 9, lid 4.

Or. en

Motivering

Om overeenkomstig bijlage I, deel I, punt 1.1.1 op basis van een deskundige beoordeling van 
de bewijskracht tot de juiste resultaten te komen, moeten de over mengsels binnen groepen 
van op soortgelijke wijze samengestelde mengsels beschikbare gegevens onderling met elkaar 
worden vergeleken. Niet alle in lid 1 bedoelde gegevens - bijvoorbeeld die in lid 1, letter b) -
zijn "testgegevens" (in de klassieke zin van het woord), en derhalve moeten verwijzingen naar 
"testgegevens" worden geschrapt.

Amendement 72
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van deze 
verordening mogen geen proeven op 
mensen of andere primaten worden 

2. Het uitsluitend voor de toepassing van 
deze verordening verrichten van proeven
op mensen is over het algemeen niet 
aanvaardbaar en mag alleen plaatsvinden 
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gedaan. waneer er geen andere alternatieven 
voorhanden zijn om de menselijke 
gezondheid zo goed mogelijk te 
beschermen en te waarborgen dat een stof 
of mengsel wordt ingedeeld 
overeenkomstig de reële effecten ervan op 
de menselijke gezondheid.
Voor de toepassing van deze verordening 
mogen geen proeven op niet-menselijke 
primaten worden gedaan.

Or. en

Motivering

Ter bescherming van de menselijke gezondheid en om stoffen en mengsels accuraat te kunnen 
indelen, kunnen proeven op mensen noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld in de vorm van een 
allergietest) om informatie te verkrijgen omtrent de reële effecten op de menselijke 
gezondheid. Dergelijke proeven dienen echter beperkt te blijven tot gevallen waarin geen 
andere alternatieven voorhanden zijn. Voor de toepassing van deze verordening mogen geen 
proeven op niet-menselijke primaten worden gedaan.

Amendement 73
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Validatiestudies ter beoordeling van 
proeven zonder dieren of van methoden 
om het aantal gebruikte dieren of het 
lijden van proefdieren te verminderen 
dienen zo te zijn opgezet dat de nieuwe 
testmethoden zich richten naar de eisen 
die zijn vervat in deze verordening en in 
soortgelijke wetgeving ter implementatie 
van het wereldwijd geharmoniseerd 
systeem voor de indeling en etikettering 
van chemische stoffen in andere 
rechtsgebieden, zodat indelings- en 
etiketteringsvereisten geen belemmering 
kunnen vormen voor de vervanging, 
vermindering of optimalisering van 
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dierproeven.

Or. en

Motivering

Het is in het verleden wel eens voorgekomen dat validatiestudies voor het beoordelen van 
nieuwe tests niet de garantie boden dat de bewuste proeven ook daadwerkelijk voldeden aan 
indelings-, etiketterings- en veiligheidseisen.  Dit kan de acceptatie van nieuwe, alternatieve 
methoden vertragen en ertoe leiden dat er langer van dierproeven gebruik wordt gemaakt, 
ook al bestaan er wetenschappelijk verantwoorde alternatieve methoden.

Amendement 74
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Wanneer daartoe voldoende 
wetenschappelijke redenen voorhanden 
zijn en om dierproeven tot een minimum 
te beperken, past de Commissie deze 
verordening conform de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 54, lid 3 aan om te 
waarborgen dat de indelings- en 
etiketteringsvereisten geen belemmering 
vormen voor het gebruik van 
testmethoden om dierproeven te 
vervangen, te verminderen of te 
optimaliseren.

Or. en

Motivering

Hoewel het GHS vaak wordt gepresenteerd als een "testneutraal" systeem, kan het voorkomen 
dat alternatieve testmethoden (onder inachtneming van het beginsel dat het gebruik van 
dierproeven zoveel mogelijk moet worden vervangen, verminderd of geperfectioneerd) 
gegevens opleveren die niet direct voldoen aan de gebruikelijke indelingscriteria, waarvan er 
een groot aantal refereren aan in-vivoverschijnselen of rechtstreeks verwijzen naar effecten 
die worden geconstateerd bij 'geteste dieren'.  Daarom zou de mogelijkheid moeten bestaan 
om de te hanteren indelings- en etiketteringscriteria meer af te stemmen op methoden waar 
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per definitie geen proefdieren aan te pas komen.

Amendement 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Proeven die uitsluitend met het oog op 
de toepassing van deze verordening 
worden gedaan, worden uitgevoerd op de 
stof of het mengsel in de vorm die gebruikt 
wordt of naar redelijke verwachting 
gebruikt wordt na in de handel te zijn
gebracht.

4. Proeven die uitsluitend met het oog op 
de toepassing van deze verordening 
worden gedaan, worden uitgevoerd op de 
stof of het mengsel in de vorm waarin de 
bewuste substantie bestemd is om te 
worden gebruikt dan wel in de vorm en/of 
fysieke toestand waarin deze in de handel 
is gebracht.

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie met de tekst van GHS 1.3.3.1.1 (b) "de beoordeling is gebaseerd 
op het product waar het daadwerkelijk om gaat".

Amendement 76
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien echter toepassing van de 
extrapolatieprincipes met die informatie 
niet mogelijk is, evalueert de leverancier de 
informatie met behulp van de andere 
methode(n) zoals beschreven in elk punt 
van de delen 3 en 4 van bijlage I.

Indien echter toepassing van de 
extrapolatieprincipes met die informatie 
niet mogelijk is, en deskundig advies geen 
ruimte laat voor conclusies die verder 
reiken dan op basis van de 
extrapolatieprincipes mogelijk is, 
evalueert de leverancier de informatie met 
behulp van de andere methode(n) zoals 
beschreven in elk punt van de delen 3 en 4 
van bijlage I.
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Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie met de in het GHS van de VN gebruikte formulering met 
betrekking tot deskundig advies (1.3.2.4.8 van het zgn. "Purple Book"): "De voor de indeling 
van mengsels gebruikte methode behelst de inschakeling van deskundig advies op een aantal 
terreinen, ten einde te waarborgen dat de bestaande informatie ter bescherming van de 
menselijke gezondheid en het milieu voor zoveel mogelijk mengsels kan worden gebruikt".

Amendement 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij de beoordeling van de gegevens 
neemt de fabrikant of importeur ook 
aanvullende informatie in aanmerking, 
zoals de vorm en/of fysieke toestand 
waarin een stof of mengsel wordt gebruikt 
na in de handel te zijn gebracht en kan hij 
de indeling dienovereenkomstig 
optimaliseren.  Voor de indeling van een 
stof of mengsel dient te worden uitgegaan 
van normale hantering en gebruik.

Or. en

Motivering

Consistentie met het gangbare beschermingsniveau moet worden gewaarborgd ter 
handhaving van het beginsel dat normale hantering en gebruik de regel zijn, hetgeen 
noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de bestaande EU-wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking 
tot stoffen die worden ingedeeld als "gevaarlijk voor de ozonlaag".
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Amendement 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens lid 3 kan de leverancier in de 
onderstaande gevallen specifieke
concentratiegrenzen vaststellen als drempel 
waarop of waarboven de aanwezigheid van 
de betrokken stof als verontreiniging, 
additief of afzonderlijke bestanddeel in een 
andere stof of in een mengsel ertoe kan 
leiden dat de stof of het mengsel als 
gevaarlijk wordt ingedeeld:

1. Behoudens lid 3 kan de leverancier in de 
onderstaande gevallen specifieke 
concentratiegrenzen vaststellen als drempel 
waarop of waarboven de aanwezigheid van 
de betrokken stof als geïdentificeerde 
verontreiniging, additief of afzonderlijk
bestanddeel in een andere stof of in een 
mengsel ertoe kan leiden dat de stof of het 
mengsel als gevaarlijk wordt ingedeeld:

a) indien uit de informatie blijkt dat het 
gevaar van een stof evident is wanneer die 
stof aanwezig is in een concentratie die 
kleiner is dan de in bijlage I, deel 2, voor 
de gevarenklassen vermelde concentraties 
of kleiner dan de in bijlage I, delen 3 tot en 
met 5, voor de gevarenklassen vermelde 
algemene concentratiegrenzen;

a) indien uit de informatie blijkt dat het 
gevaar van een stof evident is wanneer die 
stof aanwezig is in een concentratie die 
kleiner is dan de in bijlage I, deel 2, voor 
de gevarenklassen vermelde concentraties 
of kleiner dan de in bijlage I, delen 3 tot en 
met 5, voor de gevarenklassen vermelde 
algemene concentratiegrenzen;

b) in uitzonderlijke gevallen, indien uit de 
informatie blijkt dat een als gevaarlijk 
ingedeelde stof aanwezig is in een 
concentratie die groter is dan de in 
bijlage I, deel 2, voor de gevarenklassen 
vermelde concentraties of groter dan de in 
bijlage I, delen 3 tot en met 5, voor de 
gevarenklassen vermelde algemene 
concentratiegrenzen maar er overtuigende 
gegevens zijn waaruit blijkt dat het gevaar 
van de stof niet evident is.

b) indien in voorkomend geval uit de 
informatie blijkt dat een als gevaarlijk 
ingedeelde stof aanwezig is in een 
concentratie die groter is dan de in bijlage 
I, deel 2, voor de gevarenklassen vermelde 
concentraties of groter dan de in bijlage I, 
delen 3 tot en met 5, voor de 
gevarenklassen vermelde algemene 
concentratiegrenzen maar er overtuigende 
gegevens zijn waaruit blijkt dat het gevaar 
van de stof niet evident is.

Or. en

Motivering

(i) "geïdentificeerde verontreiniging" - ter wille van de uitvoerbaarheid bij met name 
complexe stoffen, en van de consistentie met het door de bestaande wetgeving beoogde doel; 
(ii) "in voorkomend geval" - naar analogie van de GHS-tekst (1.3.3.2.3).
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Amendement 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Leveranciers stellen conform de 
criteria die zijn vastgesteld in de door het 
Agentschap verstrekte richtsnoeren 
concentratiegrenzen vast en vermelden de 
daartoe strekkende motieven hetzij in de 
door hen in het kader van de inventaris 
van indelingen en etiketteringen te 
verstrekken kennisgeving, hetzij in de 
registratie die zij uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 moeten 
indienen.

Or. en

Motivering

Om de tekst in overeenstemming te brengen met de door leveranciers uit te brengen 
rapportage omtrent specifieke concentratiegrenzen en toe te passen 
vermenigvuldigingsfactoren, zoals oorspronkelijk was voorgesteld voor de internetversie, 
bijlage I, deel 1, 1.1.4.3 en GHS-tekst 1.3.3.2.4.

Amendement 80
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
ondergrens is de kleinste van de volgende 
twee waarden:

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
ondergrens dient een van de volgende 
waarden te zijn:

a) de algemene ondergrenzen in tabel 1.1 
van bijlage I, deel 1;

a) de in bijlage VI, deel 3 vastgestelde 
specifieke concentratiegrenzen, of
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b) eventuele specifieke
concentratiegrenzen in bijlage VI, deel 3, 
of in de in artikel 43 bedoelde inventaris 
van indelingen en etiketteringen;

b) de concentratiegrenzen in de in artikel 
43 bedoelde inventaris van indelingen en 
etiketteringen, indien de kennisgevers 
overeenstemming hebben bereikt, of
b bis) de algemene ondergrenzen in tabel 
1.1 van bijlage I, deel 1, indien de in de 
punten a) en b) bedoelde specifieke 
concentratiegrenzen niet beschikbaar 
zijn;

c) eventuele concentraties in de 
desbetreffende punten van bijlage I, deel 2, 
of eventuele algemene concentratiegrenzen 
voor indeling in de desbetreffende punten 
van bijlage I, delen 3 tot en met 5, indien er 
geen specifieke concentratiegrenzen als 
bedoeld onder b) zijn.

c) eventuele concentraties in de 
desbetreffende punten van bijlage I, deel 2, 
of eventuele algemene concentratiegrenzen 
voor indeling in de desbetreffende punten 
van bijlage I, delen 3 tot en met 5, indien er 
geen specifieke concentratiegrenzen als 
bedoeld onder a), b) of c) zijn.

Or. fr

Motivering

De tekst zoals die thans is geformuleerd zou automatisch resulteren in de laagste 
ondergrenzen, zonder dat daartoe aanleiding bestaat. In het verleden was er wél aanleiding 
om voor bepaalde stoffen specifieke concentratiegrenzen vast te stellen die hoger lagen dan 
de algemene grenswaarden.

Amendement 81
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 12 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) indien uit adequate, betrouwbare 
informatie blijkt dat er synergetische of 
antagonistische effecten kunnen optreden 
in een mengsel waarvoor de evaluatie is 
uitgevoerd op grond van informatie over 
de stoffen waaruit het mengsel bestaat.

c) indien uit adequate, betrouwbare 
informatie blijkt dat er synergetische of 
antagonistische effecten tussen de stoffen 
in een mengsel kunnen optreden.

Or. fr
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Amendement 82
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien uit de evaluatie van de informatie 
een van de volgende eigenschappen blijkt, 
heeft dat geen invloed op de indeling van 
het mengsel:

1. Indien uit de evaluatie van de informatie 
blijkt dat de stoffen in het mengsel door 
zelfpolymerisatie oligomeren of
polymeren kunnen vormen, heeft dat geen 
invloed op de indeling van het mengsel.

a) de stoffen in het mengsel reageren 
langzaam met atmosferische gassen, met 
name zuurstof, koolstofdioxide, 
waterdamp, waarbij andere stoffen 
ontstaan;
b) de stoffen in het mengsel reageren zeer 
langzaam met andere stoffen in het 
mengsel, waarbij weer andere stoffen 
ontstaan;
c) de stoffen in het mengsel kunnen door 
zelfpolymerisatie oligomeren of 
polymeren vormen.

Or. en

Motivering

Indien de stoffen in een mengsel een reactie kunnen aangaan waarbij andere stoffen ontstaan, 
moet daarmee bij de indeling rekening worden gehouden.

Amendement 83
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 14 – lid 1 – letters a en b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de stoffen in het mengsel reageren 
langzaam met atmosferische gassen, met 
name zuurstof, koolstofdioxide, 

a) de stoffen in het mengsel reageren 
langzaam met atmosferische gassen, met 
name zuurstof, koolstofdioxide, 
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waterdamp, waarbij andere stoffen 
ontstaan;

waterdamp, waarbij andere ongevaarlijke 
stoffen ontstaan;

b) de stoffen in het mengsel reageren zeer 
langzaam met andere stoffen in het 
mengsel, waarbij weer andere stoffen 
ontstaan;

b) de stoffen in het mengsel reageren zeer 
langzaam met andere stoffen in het 
mengsel, waarbij weer andere 
ongevaarlijke stoffen ontstaan;

Or. en

Motivering

De mogelijkheid dat er gevaarlijke stoffen ontstaan moet op het etiket worden aangegeven.

Amendement 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat de leverancier van een stof of 
mengsel op de hoogte is van nieuwe 
wetenschappelijke of technische informatie 
die hij als adequaat en betrouwbaar voor de 
evaluatie overeenkomstig dit hoofdstuk 
heeft beoordeeld en die een wijziging in de 
indeling van de stof of het mengsel 
rechtvaardigt, voert hij overeenkomstig dit 
hoofdstuk een nieuwe evaluatie van die 
informatie uit, behoudens lid 3.

1. Indien de leverancier van een stof of 
mengsel kennis krijgt van nieuwe 
wetenschappelijke of technische informatie 
die hij als adequaat en betrouwbaar voor de 
evaluatie overeenkomstig dit hoofdstuk 
heeft beoordeeld en die een wijziging in de 
indeling van de stof of het mengsel 
rechtvaardigt, voert hij overeenkomstig dit 
hoofdstuk een nieuwe evaluatie van die 
informatie uit, behoudens lid 3.

Or. en

Motivering

Ter wille van de praktische uitvoerbaarheid.
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Amendement 85
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat de leverancier van een stof of 
mengsel op de hoogte is van nieuwe 
wetenschappelijke of technische informatie 
die hij als adequaat en betrouwbaar voor de 
evaluatie overeenkomstig dit hoofdstuk 
heeft beoordeeld en die een wijziging in de 
indeling van de stof of het mengsel 
rechtvaardigt, voert hij overeenkomstig dit 
hoofdstuk een nieuwe evaluatie van die 
informatie uit, behoudens lid 3.

1. Indien de leverancier van een stof of 
mengsel kennis krijgt van nieuwe 
wetenschappelijke of technische informatie 
die hij als adequaat en betrouwbaar voor de 
evaluatie overeenkomstig dit hoofdstuk 
heeft beoordeeld en die een wijziging in de 
indeling van de stof of het mengsel 
rechtvaardigt, voert hij overeenkomstig dit 
hoofdstuk een nieuwe evaluatie van die 
informatie uit, behoudens lid 3.

Or. en

Motivering

Ter wille van de praktische uitvoerbaarheid.

Amendement 86
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 17 – lid 1 – letters d t/m h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) indien van toepassing,
gevarenpictogrammen overeenkomstig 
artikel 19;

d) gevarenpictogrammen overeenkomstig 
artikel 19;

e) indien van toepassing, signaalwoorden 
overeenkomstig artikel 20;

e) signaalwoorden overeenkomstig 
artikel 20;

f) indien van toepassing,
gevarenaanduidingen overeenkomstig 
artikel 21;

f) gevarenaanduidingen overeenkomstig 
artikel 21;

g) indien van toepassing,
voorzorgsmaatregelen overeenkomstig 

g) voorzorgsmaatregelen overeenkomstig 
artikel 22;
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artikel 22;
h) indien van toepassing, een rubriek voor 
aanvullende informatie overeenkomstig 
artikel 27.

h) een rubriek voor aanvullende informatie 
overeenkomstig artikel 27.

Or. en

Motivering

Een indeling dient altijd overeenkomstig het desbetreffende artikel plaats te vinden, en niet 
alleen maar "indien van toepassing".

Amendement 87
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de naam volgens de IUPAC-
nomenclatuur meer dan 100 tekens lang is, 
mag een triviale naam worden gebruikt, 
mits in de kennisgeving overeenkomstig 
artikel 41 de naam volgens de IUPAC-
nomenclatuur en de gebruikte triviale naam 
worden vermeld.

Indien er een triviale naam beschikbaar 
is, dient die ook te worden vermeld.  
Indien de naam volgens de IUPAC-
nomenclatuur meer dan 100 tekens lang is, 
mag een triviale naam worden gebruikt, 
mits in de kennisgeving overeenkomstig 
artikel 41 de naam volgens de IUPAC-
nomenclatuur en de gebruikte triviale naam 
worden vermeld. 

Or. en

Motivering

Voor tal van chemische stoffen wordt ook een algemene benaming gebruikt, die in bredere 
kring bekend staat als de IUPAC-naam, en derhalve moet ook de algemene benaming worden 
aangegeven, voor zover die voorhanden is.
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Amendement 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de identiteit van alle stoffen in het 
mengsel die bijdragen tot acute 
toxiciteit, huidcorrosie of ernstig 
oogletsel, mutageniteit in 
geslachtscellen, 
kankerverwekkendheid, 
voortplantingstoxiciteit, sensibilisatie 
van de luchtwegen of de huid of 
specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT).

b) de identiteit van alle stoffen in het 
mengsel die een rol vervullen bij de 
indeling van het mengsel voor wat betreft
acute toxiciteit, huidcorrosie of ernstig 
oogletsel, mutageniteit in geslachtscellen, 
kankerverwekkendheid, 
voortplantingstoxiciteit, sensibilisatie van 
de luchtwegen of de huid of specifieke 
doelorgaantoxiciteit (STOT).

Or. en

Motivering

Ter wille van de duidelijkheid en de consistentie met de tekst van artikel 18, lid 3, laatste 
alinea.

Amendement 89
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 18 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de identiteit van alle stoffen in het 
mengsel die bijdragen tot acute toxiciteit, 
huidcorrosie of ernstig oogletsel, 
mutageniteit in geslachtscellen, 
kankerverwekkendheid, 
voortplantingstoxiciteit, sensibilisatie van 
de luchtwegen of de huid of specifieke 
doelorgaantoxiciteit (STOT).

b) de identiteit van alle stoffen in het 
mengsel die bijdragen tot acute toxiciteit, 
huidcorrosie of ernstig oogletsel, 
mutageniteit in geslachtscellen, 
kankerverwekkendheid, 
voortplantingstoxiciteit, sensibilisatie van 
de luchtwegen of de huid of specifieke 
doelorgaantoxiciteit (STOT) of waarvan is 
bewezen dat zij het endocriene stelsel 
ontregelen.
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Or. en

Motivering

Etikettering van chemische stoffen waarvan is aangetoond dat zij het endocriene stelsel 
ontregelen is van essentieel belang voor de consument. 

Amendement 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor elke specifieke indeling is het 
gevarenpictogram aangegeven in de 
tabellen met de etiketteringselementen 
voor elke gevarenklasse in bijlage I, delen 
2, 3 en 4.

3. Voor elke specifieke indeling is het 
gevarenpictogram aangegeven in de 
tabellen met de etiketteringselementen 
voor elke gevarenklasse in bijlage I.

Or. en

Motivering

Gevarenpictogrammen moeten kunnen worden aangegeven voor alle gevarenklassen in 
bijlage I, en niet alleen maar in die welke zijn vermeld in de delen 2 t/m 4.

Amendement 91
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor elke specifieke indeling is het 
gevarenpictogram aangegeven in de 
tabellen met de etiketteringselementen 
voor elke gevarenklasse in bijlage I, delen 
2, 3 en 4.

Voor elke specifieke indeling is het 
gevarenpictogram aangegeven in de 
tabellen met de etiketteringselementen 
voor elke gevarenklasse in bijlage I.

Or. en
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Motivering

Gevarenpictogrammen moeten kunnen worden aangegeven voor alle gevarenklassen in 
bijlage I, en niet alleen maar in die welke zijn vermeld in de delen 2 t/m 4.

Amendement 92
Jens Holm

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor elke specifieke indeling is het 
gevarenpictogram aangegeven in de 
tabellen met de etiketteringselementen 
voor elke gevarenklasse in bijlage I, delen 
2, 3 en 4.

3. Voor elke specifieke indeling is het 
gevarenpictogram aangegeven in de 
tabellen met de etiketteringselementen 
voor elke gevarenklasse in bijlage I.

Or. en

Motivering

Vloeit logisch voort uit het amendement op bijlage I, deel 5 van dezelfde indiener. Door de 
desbetreffende delen van bijlage I niet te specificeren, wordt de mogelijkheid opengehouden 
om ook voor andere EU-gevarenklassen pictogrammen te laten aanbrengen.

Amendement 93
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op het etiket worden de toepasselijke 
gevarenaanduidingen vermeld die de aard 
van de gevaren van een gevaarlijke stof of 
een gevaarlijk mengsel omschrijven en in 
voorkomend geval de ernst van het gevaar 
aangeven.

1. Op het etiket worden de toepasselijke 
gevarenaanduidingen vermeld die de aard 
van de gevaren van een gevaarlijke stof of 
een gevaarlijk mengsel omschrijven en -
voor zover van toepassing - de ernst van 
het gevaar aangeven.

Or. en



PE402.685v01-00 36/94 AM\710142NL.doc

NL

Motivering

Het is zaak de vermelding van de ernst van het gevaar niet alleen maar "in voorkomend 
geval" verplicht te stellen, maar deze voor te schrijven voor zover zij van toepassing is. 

Amendement 94
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een stof overeenkomstig bijlage I, 
deel 5, wordt ingedeeld, geldt het 
volgende:

Indien een stof of mengsel overeenkomstig 
bijlage I, deel 5, wordt ingedeeld, worden 
de etiketteringselementen in de rubriek 
voor aanvullende informatie als bedoeld in 
artikel 27 geplaatst.

a) er wordt geen gevarenpictogram op het 
etiket vermeld;

b) de signaalwoorden, 
gevarenaanduidingen en 
voorzorgsmaatregelen worden geplaatst in 
de rubriek voor aanvullende informatie als 
bedoeld in artikel 27.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid moet worden opengehouden om gevarenpictogrammen te laten aanbrengen 
op het etiket voor overeenkomstig bijlage I, deel 5 ingedeelde stoffen of mengsels.

Amendement 95
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een stof overeenkomstig bijlage I, 
deel 5, wordt ingedeeld, geldt het 

Indien een stof of mengsel overeenkomstig 
bijlage I, deel 5, wordt ingedeeld, worden 
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volgende: de etiketteringselementen in de rubriek 
voor aanvullende informatie als bedoeld in 
artikel 27 geplaatst.

a) er wordt geen gevarenpictogram op het 
etiket vermeld;

b) de signaalwoorden, 
gevarenaanduidingen en 
voorzorgsmaatregelen worden geplaatst in 
de rubriek voor aanvullende informatie als 
bedoeld in artikel 27.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid moet worden opengehouden om gevarenpictogrammen te laten aanbrengen 
op het etiket voor overeenkomstig bijlage I, deel 5 ingedeelde stoffen of mengsels.

Amendement 96
Jens Holm

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een stof overeenkomstig bijlage I, 
deel 5, wordt ingedeeld, geldt het 
volgende:

Indien een stof of mengsel overeenkomstig 
bijlage I, deel 5, wordt ingedeeld, worden 
de etiketteringselementen in de rubriek 
voor aanvullende informatie als bedoeld in 
artikel 27 geplaatst.

a) er wordt geen gevarenpictogram op het 
etiket vermeld;
b) de signaalwoorden, 
gevarenaanduidingen en 
voorzorgsmaatregelen worden geplaatst in 
de rubriek voor aanvullende informatie als 
bedoeld in artikel 27.

Or. en
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Amendement 97
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 23 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de signaalwoorden, 
gevarenaanduidingen en 
voorzorgsmaatregelen worden geplaatst in 
de rubriek voor aanvullende informatie als 
bedoeld in artikel 27.

b) de etiketteringselementen worden op 
het etiket geplaatst in de rubriek voor 
aanvullende informatie als bedoeld in 
artikel 27.

Or. fr

Motivering

Ter wille van de consistentie van het nieuwe Europese beleid ten aanzien van chemische 
stoffen is het van cruciaal belang dat er in elk van de desbetreffende reglementeringen op een 
onderling vergelijkbare manier rekening wordt gehouden met tot ernstige bezorgdheid 
aanleiding gevende stoffen (SVHC). Met dat oogmerk zou de invoering van 
etiketteringsverplichtingen tevens de mogelijkheid bieden: 
(i) de risicobeperkingsstrategie van de EU met name ten aanzien van PBT- en vPvB-stoffen 
meer effect te doen sorteren; 
(ii) uniforme en adequate informatie te verschaffen over de ernst van het risico van deze 
SVHC's, en
(iii) de geloofwaardigheid van het indelings- en etiketteringssysteem voor chemische 
producten te verhogen.

Amendement 98
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De leverancier van een stof of mengsel 
kan het Agentschap verzoeken als 
productidentificatie voor een stof of 
mengsel een naam die de belangrijkste 
functionele groepen aangeeft dan wel een 
triviale naam te mogen gebruiken, indien 
hij kan aantonen dat bekendmaking van de 
chemische identiteit van een stof of 

1. De leverancier van een stof of mengsel 
kan het Agentschap verzoeken als 
productidentificatie voor een stof of 
mengsel een naam die de belangrijkste 
functionele groepen aangeeft dan wel een 
triviale naam te mogen gebruiken, indien 
hij kan aantonen dat bekendmaking van de 
chemische identiteit van een ongevaarlijke 
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mengsel op het etiket de vertrouwelijke 
aard van zijn werkzaamheden, en in het 
bijzonder zijn intellectuele eigendom, in 
gevaar zou brengen.

stof of een ongevaarlijk mengsel op het 
etiket de vertrouwelijke aard van zijn 
werkzaamheden, en in het bijzonder zijn 
intellectuele eigendom, in gevaar zou 
brengen.

Or. en

Motivering

Gevaarlijke stoffen mogen onder geen beding van de etiketteringsverplichting worden 
vrijgesteld.  Bedrijfsrisico's mogen alleen bij ongevaarlijke stoffen als een argument voor 
vrijstelling worden gebruikt.

Amendement 99
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lid 1 is niet van toepassing op 
stoffen waarvan is vastgesteld dat zij 
voldoen aan de in artikel 57 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 bedoelde 
criteria.

Or. en

Motivering

Het is ontoelaatbaar dat namen van zeer bedenkelijke stoffen die bijvoorbeeld 
kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn, om redenen van zakelijke 
vertrouwelijkheid geheim kunnen worden gehouden.
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Amendement 100
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Agentschap kan de leverancier die 
het verzoek heeft ingediend om nadere 
informatie vragen indien dat nodig is om 
een besluit te nemen. Het Agentschap stelt 
degene die het verzoek heeft ingediend 
binnen zes weken na ontvangst van het 
verzoek of van de nadere informatie, indien 
daarom is gevraagd, van zijn besluit op de 
hoogte. Indien het Agentschap binnen 
deze termijn geen besluit neemt, wordt het 
gebruik van de naam waarom is verzocht, 
geacht te zijn toegestaan.

3. Het Agentschap kan de leverancier die 
het verzoek heeft ingediend om nadere 
informatie vragen indien dat nodig is om 
een besluit te nemen. Het Agentschap stelt 
degene die het verzoek heeft ingediend 
binnen zes weken na ontvangst van het 
verzoek of van de nadere informatie, indien 
daarom is gevraagd, van zijn besluit op de 
hoogte.

Or. en

Motivering

De flexibele houding van de Commissie mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de 
burgers.

Amendement 101
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien het Agentschap niet instemt 
met het verzoek, stelt het de fabrikant of 
importeur hiervan ten minste vier weken 
voordat deze informatie wordt 
gepubliceerd in kennis.  Overeenkomstig 
de artikelen 92 en 93 van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 kan beroep worden 
aangetekend tegen het besluit om niet met 
het verzoek in te stemmen.  Dit beroep 
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heeft een opschortende werking en de 
gegevens mogen niet worden 
gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Het amendement beoogt fabrikanten en importeurs de mogelijkheid te bieden in beroep te 
gaan.

Amendement 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien het Agentschap niet instemt 
met het verzoek, stelt het de fabrikant of 
importeur hiervan ten minste vier weken 
voordat deze informatie wordt 
gepubliceerd in kennis.  Overeenkomstig 
de artikelen 92 en 93 van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 kan beroep worden 
aangetekend tegen het besluit om niet met 
het verzoek in te stemmen. Dit beroep 
heeft een opschortende werking en de 
gegevens mogen niet worden 
gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Ter verzekering van het recht op beroep en op bescherming van vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie (CBI).
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Amendement 103
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leverancier kan in de rubriek voor 
aanvullende informatie op het etiket andere 
aanvullende informatie dan bedoeld in de 
leden 1 en 2 opnemen, mits die informatie 
het niet moeilijker maakt de in artikel 17, 
lid 1, onder a) tot en met g), genoemde 
etiketteringselementen te onderscheiden en 
die informatie nadere bijzonderheden 
verstrekt en niet in tegenspraak is met of 
twijfel zaait over de geldigheid van de met 
die etiketteringselementen verstrekte 
informatie.

3. De leverancier kan in de rubriek voor 
aanvullende informatie op het etiket andere 
aanvullende informatie dan bedoeld in de 
leden 1 en 2 opnemen, mits die informatie 
het niet moeilijker maakt de in artikel 17, 
lid 1, onder a) tot en met g), genoemde 
etiketteringselementen te onderscheiden en 
die informatie nadere bijzonderheden 
verstrekt en niet in tegenspraak is met of 
twijfel zaait over de geldigheid van de met 
die etiketteringselementen verstrekte 
informatie. Het verschaffen van 
misleidende gegevens of supplementaire 
informatie omtrent vermeende 
gezondheids- of milieueffecten is in geen 
geval toegestaan.

Or. en

Motivering

Het verschaffen van misleidende supplementaire informatie moet worden verhinderd.

Amendement 104
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de stof of het mengsel aan het 
grote publiek wordt verkocht, wordt indien 
van toepassing één voorzorgsmaatregel 
betreffende de verwijdering van die stof of 
dat mengsel op het etiket vermeld.

2. Indien de stof of het mengsel aan het 
grote publiek wordt verkocht, wordt één 
voorzorgsmaatregel betreffende de 
verwijdering van die stof of dat mengsel op 
het etiket vermeld.
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Or. en

Motivering

De vraag of de vermelding van een voorzorgsmaatregel op het etiket al dan niet "van 
toepassing" is doet niet terzake: dat moet namelijk altijd gebeuren. 

Amendement 105
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij verpakkingen van 125 ml of minder 
hoeven geen gevarenaanduidingen en 
voorzorgsmaatregelen op het etiket te 
worden vermeld indien de stof of het 
mengsel is ingedeeld als:

Schrappen

a) ontvlambaar gas van categorie 2;

b) ontvlambare vloeistof van categorie 2 
of 3;
c) ontvlambare vaste stof van categorie 1 
of 2;

d) stof die in contact met water 
ontvlambare gassen van categorie 2 of 3 
ontwikkelt;

e) oxiderende vloeistof van categorie 2 of 
3;

f) oxiderende vaste stof van categorie 2 of 
3;

g) acuut toxisch, categorie 4, indien de 
stof of het mengsel niet voor het grote 
publiek bestemd is;

h) irriterend voor de huid, categorie 2;

i) irriterend voor de ogen, categorie 2;
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j) acuut gevaarlijk voor het aquatisch 
milieu, categorie 1;

k) chronisch gevaarlijk voor het aquatisch 
milieu, categorie 1, 2, 3 en 4.

Or. en

Motivering

Indien de gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen kunnen worden aangebracht op 
verpakkingen van 125 ml of minder van stoffen of mengsels die in categorie 1 zijn ingedeeld, 
dient dat ook het geval te zijn voor stoffen of mengsels die in lagere categorieën zijn 
ingedeeld. 

Amendement 106
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij verpakkingen van 125 ml of minder 
hoeven geen gevarenaanduidingen en 
voorzorgsmaatregelen op het etiket te 
worden vermeld indien de stof of het 
mengsel is ingedeeld als:

1. Bij verpakkingen van 100 ml of minder 
hoeven geen gevarenaanduidingen en 
voorzorgsmaatregelen op het etiket te 
worden vermeld indien de stof of het 
mengsel is ingedeeld als:

a) ontvlambaar gas van categorie 2; a) ontvlambaar gas van categorie 2;

b) ontvlambare vloeistof van categorie 2 of 
3;

b) ontvlambare vloeistof van categorie 2 of 
3;

c) ontvlambare vaste stof van categorie 1 
of 2;

c) ontvlambare vaste stof van categorie 2;

d) stof die in contact met water 
ontvlambare gassen van categorie 2 of 3 
ontwikkelt;

stof die in contact met water ontvlambare 
gassen van categorie 2 of 3 ontwikkelt;

e) oxiderende vloeistof van categorie 2 of 
3;

e) oxiderende vloeistof van categorie 2 of 
3;
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f) oxiderende vaste stof van categorie 2 of 
3;

f) oxiderende vaste stof van categorie 2 of 
3;

g) acuut toxisch, categorie 4, indien de stof 
of het mengsel niet voor het grote publiek 
bestemd is;

acuut toxisch, categorie 4, indien de stof of 
het mengsel niet voor het grote publiek 
bestemd is;

h) irriterend voor de huid, categorie 2; h) irriterend voor de huid, categorie 2;

i) irriterend voor de ogen, categorie 2; i) irriterend voor de ogen, categorie 2;

j) acuut gevaarlijk voor het aquatisch 
milieu, categorie 1;

k) chronisch gevaarlijk voor het aquatisch 
milieu, categorie 1, 2, 3 en 4.

k) chronisch gevaarlijk voor het aquatisch 
milieu, categorie 1, 2, 3 en 4.

Or. en

Motivering

Ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu moet de drempelhoeveelheid 
worden verlaagd tot 100 ml. Ontvlambare vaste stoffen van categorie 1 kunnen ongelukken 
veroorzaken en voor het aquatisch milieu acuut gevaarlijke chemische stoffen van categorie 1 
vormen een ernstige bedreiging voor het milieu, en daarom mogen deze categorieën niet 
worden vrijgesteld.

Amendement 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) chronisch gevaarlijk voor het aquatisch 
milieu, categorie 1, 2, 3 en 4.

chronisch gevaarlijk voor het aquatisch 
milieu, categorie 1 en 2.

Or. en

Motivering

Voor de tot de categorieën 3 en 4 behorende substanties die chronisch gevaarlijk zijn voor het 
aquatisch milieu bestaat geen gevarenpictogram; indien de risicoverklaring op de verpakking 
wordt weggelaten, zouden de gebruikers zich dus niet bewust zijn van dit risico. Het 
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voorgestelde amendement weerspiegelt de bestaande praktijk in de richtlijn inzake 
gevaarlijke preparaten voor mengsels die zijn ingedeeld als R10 of R52/53, d.w.z. indelingen 
waarvoor geen gevarensymbool bestaat.

Amendement 108
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) chronisch gevaarlijk voor het aquatisch 
milieu, categorie 1, 2, 3 en 4.

chronisch gevaarlijk voor het aquatisch 
milieu, categorie 1 en 2.

Or. en

Motivering

Voor de tot de categorieën 3 en 4 behorende substanties die chronisch gevaarlijk zijn voor het 
aquatisch milieu bestaat geen gevarenpictogram;  indien de risicoverklaring op de 
verpakking wordt weggelaten, zouden de gebruikers zich dus niet bewust zijn van dit risico. 
Het voorgestelde amendement weerspiegelt de bestaande praktijk in de richtlijn inzake 
gevaarlijke preparaten voor mengsels die zijn ingedeeld als R10 of R52/53, d.w.z. indelingen 
waarvoor geen gevarensymbool bestaat.  Het amendement hangt samen met een ander 
amendement van dezelfde indiener op dit tekstsegment.

Amendement 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor verpakkingen met een inhoud 
van 125 ml of minder hoeven op het etiket 
geen voorzorgsmaatregelen te worden 
vermeld indien de stof of het mengsel is 
ingedeeld als chronisch gevaarlijk voor 
het aquatisch milieu, categorie 3 of 4.

Or. en
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Motivering

Voor de tot de categorieën 3 en 4 behorende substanties die chronisch gevaarlijk zijn voor het 
aquatisch milieu bestaat geen gevarenpictogram; indien de risicoverklaring op de verpakking 
wordt weggelaten, zouden de gebruikers zich dus niet bewust zijn van dit risico.  Het 
voorgestelde amendement weerspiegelt de bestaande praktijk in de richtlijn inzake 
gevaarlijke preparaten voor mengsels die zijn ingedeeld als R10 of R52/53, d.w.z. indelingen 
waarvoor geen gevarensymbool bestaat.

Amendement 110
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor verpakkingen met een inhoud 
van 125 ml of minder hoeven op het etiket 
geen voorzorgsmaatregelen te worden 
vermeld indien de stof of het mengsel is 
ingedeeld als chronisch gevaarlijk voor 
het aquatisch milieu, categorie 3 of 4.

Or. en

Motivering

Voor de tot de categorieën 3 en 4 behorende substanties die chronisch gevaarlijk zijn voor het 
aquatisch milieu bestaat geen gevarenpictogram; indien de risicoverklaring op de verpakking 
wordt weggelaten, zouden de gebruikers zich dus niet bewust zijn van dit risico.  Het 
voorgestelde amendement weerspiegelt de bestaande praktijk in de richtlijn inzake 
gevaarlijke preparaten voor mengsels die zijn ingedeeld als R10 of R52/53, d.w.z. indelingen 
waarvoor geen gevarensymbool bestaat.

Amendement 111
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) indien de verpakking te klein of a) indien de verpakking te klein of 
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anderszins ongeschikt voor het aanbrengen 
van een etiket is, de voorwaarden voor het 
aanbrengen van de etiketteringselementen;

anderszins ongeschikt voor het aanbrengen 
van een etiket is, moeten de voorwaarden 
voor het aanbrengen van de 
etiketteringselementen op een afzonderlijk 
bij de verpakking te voegen blad worden 
vermeld;

Or. en

Motivering

Om nader te verduidelijken dat de etiketteringselementen op een afzonderlijk blad moeten 
worden vermeld indien zij niet als zodanig op het etiket kunnen worden aangebracht.

Amendement 112
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) indien de verpakking een hoeveelheid 
van minder dan 125 ml bevat die geen 
risico voor werknemers, de menselijke 
gezondheid of het milieu inhoudt, de 
hoeveelheden en de desbetreffende 
vrijstellingen van de 
etiketteringsvoorschriften voor als volgt 
ingedeelde stoffen en mengsels:

Schrappen

(i) ontvlambare gassen;

(ii) oxiderende gassen;

(iii) ontvlambare vloeistoffen;

(iv) ontvlambare vaste stoffen;

(v) stoffen die in contact met water 
ontvlambare gassen ontwikkelen;

(vi) oxiderende vloeistoffen;

(vii) oxiderende vaste stoffen;
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(viii) acuut toxisch, categorie 4;

(ix) irriterend voor de huid, categorie 2;

(x) irriterend voor de ogen, categorie 2;

(xi) gevaarlijk voor het milieu.

Or. en

Motivering

De etikettering moet zijn gebaseerd op de intrinsieke eigenschappen van een stof of mengsel 
en niet op het daaraan verbonden risico. Bovendien dient de etikettering los te staan van de 
verpakte hoeveelheid. 

Amendement 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Agentschap stelt op verzoek van de 
Commissie ontwerpvrijstellingen van de 
etiketteringsverplichtingen van de artikelen 
17 en 34 op en legt deze aan de Commissie 
voor, en wel als volgt: 

2. Het Agentschap stelt op verzoek van de 
Commissie ontwerpvrijstellingen van de 
etiketteringsverplichtingen van de artikelen 
17 en 34 op en legt deze aan de Commissie 
voor; indien de verpakking een 
hoeveelheid van minder dan 125 ml bevat 
die geen risico voor werknemers, de 
menselijke gezondheid of het milieu 
inhoudt, gelden de hoeveelheden en de 
desbetreffende vrijstellingen van de 
etiketteringsvoorschriften voor als volgt 
ingedeelde stoffen en mengsels:

a) indien de verpakking te klein of 
anderszins ongeschikt voor het 
aanbrengen van een etiket is, de 
voorwaarden voor het aanbrengen van de 
etiketteringselementen;

b) indien de verpakking een hoeveelheid 
van minder dan 125 ml bevat die geen 
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risico voor werknemers, de menselijke 
gezondheid of het milieu inhoudt, de 
hoeveelheden en de desbetreffende 
vrijstellingen van de 
etiketteringsvoorschriften voor als volgt 
ingedeelde stoffen en mengsels:

(i) ontvlambare gassen;
(ii) oxiderende gassen;
(iii) ontvlambare vloeistoffen;
(iv) ontvlambare vaste stoffen;
(v) stoffen die in contact met water 
ontvlambare gassen ontwikkelen;
(vi) oxiderende vloeistoffen;
(vii) oxiderende vaste stoffen;
(viii) acuut toxisch, categorie 4;
(ix) irriterend voor de huid, categorie 2;
(x) irriterend voor de ogen, categorie 2;
(xi) gevaarlijk voor het milieu.

(i) ontvlambare gassen;
(ii) oxiderende gassen;
(iii) ontvlambare vloeistoffen;
(iv) ontvlambare vaste stoffen;
stoffen die in contact met water 
ontvlambare gassen ontwikkelen;
(vi) oxiderende vloeistoffen;
(vii) oxiderende vaste stoffen;
(viii) acuut toxisch, categorie 4;
(ix) irriterend voor de huid, categorie 2;
(x) irriterend voor de ogen, categorie 2;
(xi) gevaarlijk voor het milieu.

2 bis. Wanneer het een verpakking betreft 
in een onhandig formaat of die zo klein is 
dat het technisch ondoenlijk is om ze van 
een etiket te voorzien, moet de 
gevarenaanduiding op een andere 
adequate wijze worden verstrekt, 
bijvoorbeeld in de vorm van een stevig 
aan de verpakking bevestigd label. Indien 
zulks in de praktijk uitvoerbaar is, moet 
op minstens één verpakkingslaag een 
complete gevarenaanduiding worden 
aangebracht.

Or. en

Motivering

De voorgestelde communautaire GHS-verordening zal meer etiketteringselementen verplicht 
stellen dan nu het geval is.  Daarom zal het wellicht onmogelijk worden om aan de eisen van 
artikel 34 te voldoen voor verpakkingen die te klein of anderszins ongeschikt zijn om er het 
voorgeschreven etiket op aan te brengen. De Commissie onderkent dit probleem, maar 
presenteert het alleen maar als een eis waaraan eventueel in de toekomst zal moeten worden 
voldaan. De voorgestelde tekst komt overeen met de ontwerptekst die momenteel in 
behandeling is bij de intersessionele SCEGHS-groep van de VN voor de etikettering van 
kleine verpakkingen.
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Amendement 114
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 31 – lid 2 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) indien de verpakking een hoeveelheid 
van minder dan 125 ml bevat die geen 
risico voor werknemers, de menselijke 
gezondheid of het milieu inhoudt, de 
hoeveelheden en de desbetreffende 
vrijstellingen van de
etiketteringsvoorschriften voor als volgt 
ingedeelde stoffen en mengsels:

b) indien de verpakking een hoeveelheid 
van minder dan 100 ml bevat die geen 
risico voor werknemers, de menselijke 
gezondheid of het milieu inhoudt, de 
hoeveelheden en de desbetreffende 
vrijstellingen van de 
etiketteringsvoorschriften voor als volgt 
ingedeelde stoffen en mengsels:

Or. en

Motivering

Ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu moet de drempelhoeveelheid 
worden verlaagd tot 100 ml.

Amendement 115
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op voor het grote publiek bestemde 
verpakkingen waarbij het fysiek 
onmogelijk is overeenkomstig artikel 34 
een etiket aan te brengen, hoeft geen etiket 
te worden aangebracht, mits die 
verpakking vergezeld gaat van een 
nauwkeurige en duidelijke 
gebruiksaanwijzing die zo nodig
aanwijzingen bevat voor de verwijdering, 
en mits het gaat om verpakkingen die 
stoffen of mengsels bevatten die in de 
volgende gevarenklassen en categorieën 
van bijlage I zijn ingedeeld:

Op voor het grote publiek bestemde 
verpakkingen waarbij het fysiek 
onmogelijk is overeenkomstig artikel 34 
een etiket aan te brengen, hoeft geen etiket 
te worden aangebracht, mits die 
verpakking vergezeld gaat van een 
afzonderlijk gegevensblad met de 
etiketteringsgegevens en een nauwkeurige 
en duidelijke gebruiksaanwijzing die -
waar relevant - aanwijzingen bevat voor 
de verwijdering ervan.



PE402.685v01-00 52/94 AM\710142NL.doc

NL

a) punt 3.1, acute toxiciteit, categorie 1, 2 
of 3;

b) punt 3.2, huidcorrosie, categorie 1;

c) punt 3.8, specifieke doelorgaantoxiciteit 
(STOT) bij eenmalige blootstelling, 
categorie 1;

d) punt 3.9, specifieke 
doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde 
blootstelling, categorie 1.

Or. en

Motivering

Indien de etikettering niet op de verpakking kan worden aangebracht, moeten de 
etiketteringsgegevens op een afzonderlijk gegevensblad worden verstrekt. Het gaat er niet om 
of het al dan niet nodig is in de gebruiksaanwijzing aanwijzingen voor de verwijdering van de 
verpakking op te nemen, maar of de opneming van dergelijke informatie al dan niet relevant 
is. Het valt moeilijk uit te leggen waarom deze uitzonderingsregel wel voor bepaalde 
risicoklassen in categorie 1 zou gelden, maar niet voor andere gevarenklassen of lagere 
categorieën.

Amendement 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Verpakkingen van substanties en 
mengsels die voor het grote publiek 
bestemd zijn en die voldoen aan de 
criteria voor gevarenklasse 2.16, worden 
vrijgesteld van de verplichting een etiket 
te dragen waarop dit risico wordt vermeld, 
op voorwaarde dat er zowel een binnen-
als een buitenverpakking worden gebruikt 
en de buitenverpakking voorzien is van 
een pictogram dat in overeenstemming is 
met de voorschriften voor het vervoer van 
gevaarlijke goederen, zoals bepaald in 
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Verordening (EEG) nr. 3922/91, Richtlijn 
94/55/EG, Richtlijn 96/49/EG of Richtlijn 
2002/59/EG.

Or. en

Motivering

Het vermogen corrosie te veroorzaken bij metalen is in dit verband niet relevant -
Gevarenklasse 2.16 is een nieuw vereiste dat niet is opgenomen in de richtlijn voor 
gevaarlijke stoffen of gevaarlijke preparaten, maar alleen in de vervoersverordeningen. Deze 
eigenschap is alleen relevant voor vervoer en opslag in grote hoeveelheden, en dus irrelevant 
voor individuele consumentenverpakkingen. Deze risicoklasse wordt aangeduid met het 
corrosiviteitspictogram; dit kan aanleiding geven tot verwarring bij de consumenten, die het 
kunnen associëren met huidaantasting en ernstige oogschade.

Amendement 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 32 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Voor bepaalde mengsels die als 
gevaarlijk worden geclassificeerd, kunnen 
ontheffingen op sommige bepalingen voor 
ecologische etikettering of specifieke 
bepalingen in dat verband volgens de in 
artikel 53 bedoelde procedure worden 
verleend wanneer kan worden 
aangetoond dat dit tot een vermindering 
van het milieueffect zou leiden. Deze 
ontheffingen of specifieke bepalingen 
worden vastgesteld in deel 2 van 
bijlage II.

Or. en

Motivering

Stemt overeen met artikel 10, lid 3 van de richtlijn inzake gevaarlijke preparaten.
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Amendement 118
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 33 – alinea's 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leverancier van een stof of mengsel 
past het etiket onverwijld aan wanneer de 
indeling en/of etikettering van de stof of 
het mengsel wordt gewijzigd.

Wanneer de indeling en/of etikettering van 
een stof of mengsel wordt gewijzigd, 
onderneemt de leverancier daarvan 
onverwijld en in ieder geval uiterlijk 
binnen twaalf maanden nadat de indeling 
is gewijzigd de nodige stappen om het 
etiket aan te passen.

De leverancier van een mengsel als 
bedoeld in artikel 24 past het etiket 
onverwijld aan wanneer de indeling van 
een van de stoffen daarin en/of de 
etikettering van het mengsel wordt 
gewijzigd.

Or. en

Motivering

Alle wijzigingen in de indeling van stoffen of mengsels moeten onverwijld resulteren in een 
aanpassing van het etiket. De leverancier moet daartoe zo snel mogelijk de nodige stappen 
ondernemen, maar zelfs in minder urgente gevallen (b.v. bij aanpassing van het postadres van 
de fabrikant) moet dat binnen een welbepaalde termijn gebeuren. Uit 
veiligheidsoverwegingen moeten etiketten zo snel mogelijk worden aangepast nadat dergelijke 
wijzigingen zijn doorgevoerd.

Amendement 119
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 33 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit artikel laat de Richtlijnen 91/414/EEG 
en 98/8/EG onverlet.

Dit artikel laat artikel 4 van deze 
verordening en de Richtlijnen 91/414/EEG 
en 98/8/EG onverlet.
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Or. fr

Motivering

Een van de basisbeginselen van de onderhavige wetgeving komt erop neer dat de indeling en 
etikettering van chemische stoffen en mengsels zo moet worden geharmoniseerd dat 
internemarktdistorsies volstrekt worden uitgesloten. Indeling van stoffen door de fabrikant als 
bedoeld in artikel 4 van deze verordening is een van de grondbeginselen om een 
geharmoniseerde indeling in de gehele Europese Unie te waarborgen. Daarom moet dit 
beginsel zonder uitzondering gelden voor alle stoffen en mengsels die onder de toepassing 
van deze verordening vallen.

Amendement 120
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 bis
Etikettering van detergentia

De etiketteringsvoorschriften die in titel 
III worden gegeven laten de bepalingen 
van Verordening (EG) nr. 648/2004 
onverlet.

Or. en

Motivering

Hangt samen met overweging 41. De verordening voor detergentiemiddelen bevat specifieke 
voorschriften voor deze producten, die moeten worden nageleefd.

Amendement 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 37 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verpakking is zodanig ontworpen en a) de verpakking is zodanig ontworpen en 
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uitgevoerd dat ongewild verlies van de 
inhoud wordt voorkomen, behalve als 
andere, specifiekere 
veiligheidsvoorzieningen zijn 
voorgeschreven;

uitgevoerd dat bij normaal hanteren en 
gebruik ongewild verlies van de inhoud 
wordt voorkomen, behalve als andere, 
specifiekere veiligheidsvoorzieningen zijn 
voorgeschreven;

Or. en

Motivering

Ter wille van de duidelijkheid.

Amendement 122
Johannes Blokland

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 37 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verpakking is zodanig ontworpen en 
uitgevoerd dat ongewild verlies van de 
inhoud wordt voorkomen, behalve als 
andere, specifiekere 
veiligheidsvoorzieningen zijn 
voorgeschreven;

a) de verpakking is zodanig ontworpen en 
uitgevoerd dat bij normaal hanteren en 
gebruik ongewild verlies van de inhoud 
wordt voorkomen, behalve als andere, 
specifiekere veiligheidsvoorzieningen zijn 
voorgeschreven;

Or. en

Motivering

Ter wille van de duidelijkheid.

Amendement 123
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 37 – lid 2 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien dergelijke recipiënten voldoen aan 
de criteria van bijlage II, punt 3.1.1, 

Indien dergelijke recipiënten voldoen aan 
de criteria van bijlage II, punt 3.1.1, 
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moeten zij voorzien zijn van een 
kinderveilige sluiting overeenkomstig 
bijlage II, punten 3.1.2, 3.1.3 en 3.1.4.2.

moeten zij voorzien zijn van een 
kinderveilige sluiting overeenkomstig 
bijlage II, punten 3.1.2, 3.1.3 en 3.1.4.2,
tenzij er specifieke voorschriften inzake 
verpakking op het mengsel van toepassing 
zijn, met name de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 648/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 betreffende detergentia1.

Indien dergelijke recipiënten voldoen aan 
de criteria van bijlage II, punt 3.2.1, 
moeten zij voorzien zijn van een tastbare 
gevaarsaanduiding overeenkomstig bijlage 
II, punt 3.2.2.

Indien recipiënten voldoen aan de criteria 
van bijlage II, punt 3.2.1, moeten zij 
voorzien zijn van een tastbare 
gevaarsaanduiding overeenkomstig bijlage 
II, punt 3.2.2, tenzij er specifieke 
voorschriften inzake verpakking op het 
mengsel van toepassing zijn, met name de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
648/2004.
__________

1 PB L 104 van 8.4.2004, blz. 1. Verordening 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 907/2006 van 
de Commissie (PB L 168 van 21.6.2006, blz. 5).

Or. fr

Motivering

Om overlapping met de bepalingen van andere richtlijnen of verordeningen van de EU te 
voorkomen.

Amendement 124
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 40 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inhoud van adviezen en besluiten 
betreffende geharmoniseerde indelingen en 
etiketteringen in bijlage VI; 
toegankelijkheid van informatie

Inhoud van adviezen en besluiten 
betreffende geharmoniseerde indelingen en 
etiketteringen in bijlage VI, derde deel; 
toegankelijkheid van informatie

Or. fr
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Motivering

Het voorstel van de Commissie strekt ertoe deel 3 van bijlage VI bindend te maken. 
Voorgesteld wordt een deel 4 te creëren dat indelingen en etiketteringen van gevaarlijke 
stoffen bevat waarvoor in richtlijn 67/548/EEG reeds is voorzien in harmonisatie op 
Gemeenschapsniveau voor andere dan de in artikel 38 gedefinieerde gevarencategorieën. Dit 
deel 4 van bijlage VI zal worden beschouwd als een niet-bindend referentie-instrument dat zal 
worden gebruikt door overheden en ondernemingen.

Amendement 125
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 bis
Indelingen en etiketteringen van 

gevaarlijke stoffen op grond van richtlijn 
67/548/EEG voor andere dan de in artikel 
38, lid 1 omschreven gevarencategorieën

De in deel 4 van bijlage VI opgenomen 
indelingen en etiketteringen kunnen 
worden toegepast door leveranciers.
Indien een leverancier besluit deze 
indelingen en etiketteringen niet toe te 
passen, dan moet hij de stof opnieuw 
beoordelen aan de hand van de in de 
delen 2 tot en met 5 van bijlage I 
omschreven criteria.

Or. fr

Motivering

Het voorstel van de Commissie strekt ertoe deel 3 van bijlage VI bindend te maken. 
Voorgesteld wordt een deel 4 te creëren dat indelingen en etiketteringen van gevaarlijke 
stoffen bevat waarvoor in richtlijn 67/548/EEG reeds is voorzien in harmonisatie op 
Gemeenschapsniveau voor andere dan de in artikel 38 gedefinieerde gevarencategorieën. Dit 
deel 4 van bijlage VI zal worden beschouwd als een niet-bindend referentie-instrument dat zal 
worden gebruikt door overheden en ondernemingen.
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Amendement 126
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 41 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een fabrikant of importeur, of een groep 
fabrikanten of importeurs, hierna "de 
informatieverstrekkers" genoemd, die een 
stof in de handel brengt die 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 moet worden geregistreerd 
of die als zodanig als gevaarlijk is 
ingedeeld of in een mengsel voorkomt in 
een concentratie die groter is dan de in 
Richtlijn 1999/45/EG of deze verordening, 
indien van toepassing, vermelde 
concentratiegrenzen, zodat het mengsel als 
gevaarlijk wordt ingedeeld, verstrekt het 
Agentschap de volgende informatie voor 
opname in de in artikel 43 bedoelde 
inventaris:

1. Een fabrikant of importeur, of een groep 
fabrikanten of importeurs, hierna "de 
informatieverstrekkers" genoemd, die in 
een hoeveelheid van meer dan een ton per 
jaar een stof in de handel brengt die 
overeenkomstig artikel 6, lid 1 van
Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet 
worden geregistreerd of die als zodanig als 
gevaarlijk is ingedeeld of in een mengsel 
voorkomt in een concentratie die groter is 
dan de in Richtlijn 1999/45/EG of deze 
verordening, indien van toepassing, 
vermelde concentratiegrenzen, zodat het 
mengsel als gevaarlijk wordt ingedeeld, 
verstrekt het Agentschap de volgende 
informatie voor opname in de in artikel 43 
bedoelde inventaris:

Or. en

Motivering

Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 legt de verplichting op bepaalde stoffen boven 
een drempelhoeveelheid van een ton te laten registreren. In het licht van de REACH-
bepalingen en de uitvoerige beoordelingen op basis waarvan die drempelhoeveelheid is 
vastgesteld, dient dezelfde limiet te worden toegepast ten aanzien van gegevens die volgens 
het GHS-systeem aan het Agenstschap moeten worden gemeld.  De drempel van een ton dient 
echter niet van toepassing te zijn op stoffen en mengsels die als gevaarlijk zijn ingedeeld. 
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Amendement 127
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 41 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een fabrikant of importeur, of een groep 
fabrikanten of importeurs, hierna "de 
informatieverstrekkers" genoemd, die een 
stof in de handel brengt die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 moet worden geregistreerd of 
die als zodanig als gevaarlijk is ingedeeld 
of in een mengsel voorkomt in een 
concentratie die groter is dan de in 
Richtlijn 1999/45/EG of deze verordening, 
indien van toepassing, vermelde 
concentratiegrenzen, zodat het mengsel als 
gevaarlijk wordt ingedeeld, verstrekt het 
Agentschap de volgende informatie voor 
opname in de in artikel 43 bedoelde 
inventaris:

1. Een fabrikant of importeur, of een groep 
fabrikanten of importeurs, hierna "de 
informatieverstrekkers" genoemd, die een 
als gevaarlijk ingedeelde stof in de handel 
brengt die overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 moet worden 
geregistreerd of - in een hoeveelheid van 
meer dan een ton per jaar - een stof die 
als zodanig als gevaarlijk is ingedeeld of in 
een mengsel voorkomt in een concentratie 
die groter is dan de in Richtlijn 
1999/45/EG of deze verordening, indien 
van toepassing, vermelde 
concentratiegrenzen, zodat het mengsel als 
gevaarlijk wordt ingedeeld, verstrekt het 
Agentschap de volgende informatie voor 
opname in de in artikel 43 bedoelde 
inventaris:

Or. fr

Motivering

De voor deze inventaris van indelingen vanaf 01/12/10 geldende verplichting tot 
informatieverstrekking aan het Agentschap moet niet van toepassing zijn op alle te registreren 
stoffen die op de markt worden gebracht, maar alleen op de als gevaarlijk ingedeelde stoffen, 
inclusief in het kader van REACH. In de laatste twee genoemde gevallen (als zodanig of in 
een mengsel voorkomende als gevaarlijk ingedeelde stof) dient te worden voorzien in een 
drempel (1 ton per jaar). Het niet vaststellen van een drempel zou rechtsonzekerheid creëren 
en een negatief effect hebben op de O&O-activiteiten.
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Amendement 128
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 41 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) indien de indeling afwijkt van de 
reeds in de inventaris van indelingen en 
etiketteringen opgenomen indeling, de 
redenen die daaraan ten grondslag 
liggen;

Or. en

Motivering

Volgens artikel 16 mag een leverancier een stof anders indelen dan in de inventaris van 
indelingen en etiketteringen is gebeurd, mits hij bij de kennisgeving overeenkomstig artikel 41 
de redenen voor zijn eigen indeling aan het Agentschap meedeelt. Ter wille van de 
consistentie moet dit ook in artikel 41 tot uitdrukking komen. 

Amendement 129
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 43 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie in de inventaris zoals bedoeld in 
artikel 119, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is openbaar toegankelijk. Het 
Agentschap verleent de 
informatieverstrekkers en registranten die 
informatie over een stof hebben ingediend, 
toegang tot de overige gegevens die over 
die stof in de inventaris beschikbaar zijn 
overeenkomstig artikel 29, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006. Zij 
verleent derden toegang tot die informatie 
overeenkomstig artikel 118 van die 
verordening.

Informatie in de inventaris zoals bedoeld in 
artikel 119, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is via het internet openbaar 
toegankelijk. Het Agentschap verleent de 
informatieverstrekkers en registranten die 
informatie over een stof hebben ingediend, 
toegang tot de overige gegevens die over 
die stof in de inventaris beschikbaar zijn 
overeenkomstig artikel 29, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006. Zij 
verleent derden toegang tot die informatie 
overeenkomstig artikel 118 van die 
verordening.
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Or. en

Motivering

De eenvoudigste manier om de bewuste informatie openbaar toegankelijk te maken is 
publicatie via het internet.  

Amendement 130
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 43 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naast de in lid 1 bedoelde informatie 
legt het Agentschap in voorkomend geval 
voor elke vermelding de volgende 
informatie vast:

3. Naast de in lid 1 bedoelde informatie 
legt het Agentschap voor elke vermelding 
de volgende informatie vast, voor zover die 
van toepassing is:

Or. en

Motivering

Het gaat er niet om of "in voorkomend geval" al dan niet aanvullende informatie moet 
worden verstrekt, maar in hoeverre deze van toepassing is. 

Amendement 131
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een of meer organen 
aan die de door de leveranciers verstrekte 
informatie moeten ontvangen, met inbegrip 
van de chemische samenstelling van
mengsels die in de handel worden gebracht 
en wegens hun gevolgen voor de 
gezondheid of wegens hun materiële 
effecten als gevaarlijk worden ingedeeld of 

1. De lidstaten wijzen een of meer organen 
aan die de door de leveranciers verstrekte 
informatie moeten ontvangen over de
mengsels die in de handel worden gebracht 
en wegens hun gevolgen voor de 
gezondheid of wegens hun materiële 
effecten als gevaarlijk worden ingedeeld of 
beschouwd.
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beschouwd.

1 bis. De in lid 1 bedoelde informatie 
wordt verschaft in het in bijlage VII bis1

vastgestelde formaat en volstaat om te 
voorzien in de medische behoeften wat 
betreft de formulering van zowel 
preventieve als curatieve maatregelen, met 
name bij spoedgevallen.

2. De aangewezen organen bieden alle 
nodige waarborgen inzake de 
vertrouwelijke behandeling van de 
ontvangen informatie. Die informatie mag 
alleen worden gebruikt om te reageren op 
medische verzoeken met het oog op zowel 
preventieve als curatieve maatregelen, met 
name bij spoedgevallen. De informatie
mag niet voor andere doeleinden worden 
gebruikt.

2. De aangewezen organen bieden alle 
nodige waarborgen inzake de 
vertrouwelijke behandeling van de 
ontvangen informatie. Die informatie mag 
alleen worden gebruikt om te voorzien in 
de medische behoeften waaraan wordt 
gerefereerd in lid 1, en mag niet voor 
andere doeleinden worden gebruikt.

3. De aangewezen organen beschikken 
over alle informatie die zij van de voor het 
in de handel brengen verantwoordelijke 
leveranciers nodig hebben om hun taken 
uit te voeren.

3. De aangewezen organen beschikken 
over alle informatie die zij van de voor het 
in de handel brengen verantwoordelijke 
leveranciers nodig hebben om hun taken 
uit te voeren.

3 bis. De lidstaten verschaffen de in het 
kader van het EHLASS-programma 
(Europees systeem van toezicht op 
ongevallen thuis en in de vrije tijd) 
opgezette Europese ongevallendatabank 
elk jaar gedetailleerde gegevens over het 
aantal ongevallen en de mengsels die 
daarbij een rol hebben gespeeld en 
waarvoor de aangewezen organen 
verzoeken om medische informatie 
betreffende behandeling en curatieve 
maatregelen hebben ontvangen.
__________

1 De in het kader van de EACCPT-regeling 
vastgelegde voorschriften inzake 
informatieverstrekking vormen de basis van 
bijlage VII bis.

Or. fr
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Motivering

De Europese Vereniging van toxicologische en antigifcentra heeft voorschriften gepubliceerd 
inzake informatieverstrekking die de basis kunnen vormen van een nieuwe bijlage VII bis.
De door het Directoraat-generaal gezondheid en consumentenbescherming opgezette 
ongevallendatabank is een geschikt instrument om een overzicht te verschaffen van de door de 
aangewezen organen verzamelde gegevens inzake mengsels en ongevallen waarbij deze 
mengsels een rol hebben gespeeld.

Amendement 132
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 45 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Metalen in massieve vorm, 
legeringen, mengsels die polymeren 
bevatten en mengsels die elastomeren 
bevatten en die - ook al zijn ze ingedeeld 
volgens de criteria van bijlage I - geen 
acuut toxiciteitsrisico vormen voor de 
menselijke gezondheid en bestemd zijn om 
in het kader van industriële activiteiten 
door vakmensen te worden gebruikt, zijn 
echter niet onderworpen aan de in lid 1 
bedoelde verplichting tot het verstrekken 
van informatie.

Or. fr

Motivering

In de bestaande wetgeving (1999/45/EG) en in sommige bepalingen van het onderhavige 
voorstel wordt erkend dat er in mengsels in vaste vorm en die niet oplosbaar zijn in water,
zoals legeringen, mengsels die polymeren bevatten en mengsels die elastomeren bevatten, 
substanties voorkomen die in de matrix zijn gebonden en die niet gemakkelijk biodisponibel 
zijn. Derhalve moet er worden gezorgd voor een zekere consistentie tussen de in lid 1 
vermelde eis en de in lid 1.3.4 van bijlage I vervatte bepaling inzake speciale mengsels.
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Amendement 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 45 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk op 1 december 2010 dient 
de Commissie een wetgevingsvoorstel in 
met als doelstelling de informatie als 
bedoeld in lid 1 te harmoniseren.

Or. nl

Motivering

Uit een recente studie blijkt dat deze bepaling in verschillende lidstaten verschillend is 
geïmplementeerd. Dit amendement rechtvaardigt de verdergaande harmonisering van 
emergency response procedures in de EU. Deze verordening is tevens bedoeld om het vrije 
verkeer van chemische stoffen en mengsels te waarborgen.

Amendement 134
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 49 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke leverancier van een stof of mengsel 
verzamelt alle voor de indeling en 
etikettering krachtens deze verordening 
benodigde informatie en bewaart die 
informatie gedurende ten minste tien jaar
nadat hij de stof of het mengsel voor het 
laatst heeft geleverd.

1. Elke leverancier van een stof of mengsel 
verzamelt alle voor de indeling en 
etikettering krachtens deze verordening 
benodigde informatie en bewaart die 
informatie gedurende ten minste vijftig 
jaar nadat hij de stof of het mengsel voor 
het laatst heeft geleverd.

Or. en

Motivering

In oude Oost-Europese pakhuizen worden vaak nog 20 tot 30 jaar oude chemische producten 
aangetroffen. Ook op harde schijven van computers blijft opgeslagen informatie probleemloos 
decennialang bewaard.
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Amendement 135
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 49 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke leverancier van een stof of mengsel 
verzamelt alle voor de indeling en 
etikettering krachtens deze verordening 
benodigde informatie en bewaart die 
informatie gedurende ten minste tien jaar
nadat hij de stof of het mengsel voor het 
laatst heeft geleverd.

1. Elke leverancier van een stof of mengsel 
verzamelt alle voor de indeling en 
etikettering krachtens deze verordening 
benodigde informatie en bewaart die 
informatie gedurende ten minste dertig 
jaar nadat hij de stof of het mengsel voor 
het laatst heeft geleverd.

Or. en

Motivering

Toxicologie is een dynamische wetenschap. Bovendien is de wetgeving omtrent chemische 
stoffen voortdurend in ontwikkeling. Daarom is het van belang de beschikbare informatie 
goed te bewaren, zodat er een solide basis voorhanden is voor zowel wetenschappelijke als 
wetgevingsdoeleinden.

Amendement 136
Anne Laperrouze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 52 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een leverancier het besluit 
aanvecht waarbij een lidstaat zich op het 
standpunt stelt dat een stof of mengsel 
niet voldoet aan de voorschriften van deze 
verordening, dient de betrokken lidstaat 
de Commissie, het Agentschap en de 
andere lidstaten daarvan onmiddellijk in 
kennis te stellen, onder vermelding van de 
redenen die tot zijn besluit hebben geleid.

Or. fr
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Motivering

Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat er een geschil ontstaat tussen 
de leverancier en een lidstaat over de interpretatie van de voorschriften van de verordening. 
Er dient dan ook te worden voorzien in een procedure om in dat geval een geharmoniseerde 
indeling te garanderen.

Amendement 137
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 52 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen zestig dagen na ontvangst van de 
informatie van de lidstaat neemt de 
Commissie volgens de in artikel 54, lid 2,
bedoelde regelgevingsprocedure een 
besluit waarbij zij de voorlopige maatregel 
voor een in het besluit vastgelegde termijn 
goedkeurt dan wel de lidstaat verzoekt de 
voorlopige maatregel in te trekken.

2. Binnen zestig dagen na ontvangst van de 
informatie van de lidstaat neemt de 
Commissie volgens de in artikel 54, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing een besluit waarbij zij de 
voorlopige maatregel voor een in het 
besluit vastgelegde termijn goedkeurt dan 
wel de lidstaat verzoekt de voorlopige 
maatregel in te trekken.

Or. en

Motivering

Er dienen vrijwaringsclausules te worden ingebouwd op basis van de regelgevingsprocedure 
met toetsing. Aangezien de EU een vrijhandelszone is, kunnen gevaarlijke producten in alle 
lidstaten opduiken, en derhalve moet het EP bij elk desbetreffend besluit worden betrokken.

Amendement 138
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de artikelen 12, 14, 23, 
27 tot en met 32, artikel 37, lid 2, tweede 
en derde alinea, en de bijlagen I tot en met 

De Commissie kan de artikelen 12, 14, 23, 
27 tot en met 30, artikel 37, lid 2, tweede 
en derde alinea, en de bijlagen I tot en met 
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VII aan de technische vooruitgang 
aanpassen. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 54, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Om 
dwingende urgente redenen kan de 
Commissie de in artikel 54, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure toepassen.

VII aan de technische vooruitgang 
aanpassen. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 54, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Om 
dwingende urgente redenen kan de 
Commissie de in artikel 54, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure toepassen.

Or. en

Motivering

Over uitzonderingen op de etiketteringsverplichting moet niet via de comitéprocedure, maar 
in codecisieverband worden beslist.

Amendement 139
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 53 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie past - waar zulks relevant 
is - tegen ...* de bijlagen I tot en met VII 
in dier voege aan dat er ook de 
gevarenklassen persistentie, 
bioaccumulatie en toxiciteit, de 
gevarenklasse zeer persistent en sterk
bioaccumulerend, en acute-
toxiciteitscategorie 5 in vermeld worden. 
Maatregelen die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 54, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
_________
* Twaalf maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en
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Motivering

De toevoeging van de nieuwe gevarenklassen of -categorieën dient voor alle desbetreffende 
bijlagen te gelden. Een en ander dient binnen 12 maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening volgens de comitéprocedure zijn beslag te krijgen.

Amendement 140
Gyula Hegyi

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 53 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op ... * komt de Commissie met 
een voorstel tot opneming van PBT's, 
vPvB's en substanties van acute-
toxiciteitscategorie 5 in deze verordening, 
alsmede van uitvoerige criteria voor 
substanties die het endocriene stelsel 
ontregelen. 
________
* Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

De etikettering van persistente, bioaccumulerende, toxische en hormoonontregelende stoffen 
is voor de consument van essentieel belang. De Commissie dient met een voorstel te komen tot 
opneming van deze stoffen in de verordening en met criteria voor de indeling van substanties 
die het endocriene stelsel ontregelen.

Amendement 141
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tot en met 1 december 2010 worden 
stoffen ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt 

1. Tot 1 december 2010 worden stoffen 
ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt 
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overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG. overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG.

Tot en met 1 juni 2015 worden mengsels 
ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt 
overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG.

Tot 1 december 2013 worden mengsels 
ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt 
overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG.

2. In afwijking van artikel 60 en van lid 1 
van dit artikel mogen stoffen en mengsels 
die overeenkomstig lid 1 zijn ingedeeld, 
voor de periode die voorafgaat aan 
1 december 2010, respectievelijk 1 juni 
2015, overeenkomstig deze verordening 
worden ingedeeld en geëtiketteerd. In dat 
geval zijn de etiketteringsbepalingen van 
de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG 
niet van toepassing.

2. In afwijking van artikel 60 en van lid 1 
van dit artikel mogen stoffen en mengsels 
die overeenkomstig lid 1 zijn ingedeeld, 
voor de periode die voorafgaat aan 
1 december 2010, respectievelijk 1 
december 2013, overeenkomstig deze 
verordening worden ingedeeld en 
geëtiketteerd. In dat geval zijn de 
etiketteringsbepalingen van de 
Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG 
niet van toepassing.

3. Van 1 december 2010 tot en met 1 juni 
2015 worden stoffen zowel 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
overeenkomstig deze verordening 
ingedeeld. Zij worden overeenkomstig 
deze verordening geëtiketteerd en verpakt.

3. Van 1 december 2010 tot 1 december 
2013 worden stoffen zowel 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
overeenkomstig deze verordening 
ingedeeld. Zij worden overeenkomstig 
deze verordening geëtiketteerd en verpakt.

4. Stoffen en mengsels die vóór 
1 december 2010, respectievelijk 1 juni 
2015 ingedeeld en in de handel gebracht 
zijn, hoeven niet overeenkomstig deze 
verordening geëtiketteerd en verpakt te 
worden.

4. Stoffen en mengsels die vóór 
1 december 2010, respectievelijk 1 
december 2013 ingedeeld en in de handel 
gebracht zijn, hoeven niet overeenkomstig 
deze verordening geëtiketteerd en verpakt 
te worden.

Or. en

Motivering

Er is geen reden om na de indeling van stoffen 4,5 jaar te wachten met de indeling van 
mengsels. De Commissie ging uit van 4 à 5 jaar en koos uiteindelijk voor de middenweg.  De 
meeste lidstaten vinden 3 jaar echter voldoende. Daarom wordt voorgesteld de 
overgangsperiode voor de indeling van mengsels te reduceren tot 3 jaar nadat de indeling 
van stoffen is ingegaan. 
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Amendement 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 58, lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk op 1 december 2010 dient 
de Commissie een verslag in over de 
doeltreffendheid van de verordening met 
betrekking tot artikel 45, leden 1 tot en 
met 3, teneinde zo nodig, overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
bedoeld in artikel 54, lid 3 
wijzigingsvoorstellen in te dienen gericht 
op verdergaande harmonisatie.

Or. nl

Motivering

Uit een recente studie blijkt dat deze bepaling in verschillende lidstaten verschillend is 
geïmplementeerd. Dit amendement rechtvaardigt de verdergaande harmonisering van 
emergency response procedures in de EU. Deze verordening is tevens bedoeld om het vrije 
verkeer van chemische stoffen en mengsels te waarborgen.

Amendement 143
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 60 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De titels II, III en IV zijn voor stoffen van 
toepassing met ingang van 1 december 
2010 en voor mengsels met ingang van 
1 juni 2015.

De titels II, III en IV zijn voor stoffen van 
toepassing met ingang van 1 december 
2010 en voor mengsels met ingang van 1 
december 2013.

Or. en

(Hangt samen met het amendement op artikel 58 van dezelfde indiener)
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Motivering

Er is geen reden om na de indeling van stoffen 4,5 jaar te wachten met de indeling van 
mengsels. De Commissie ging uit van 4 à 5 jaar en koos uiteindelijk voor de middenweg.  De
meeste lidstaten vinden 3 jaar echter voldoende. Daarom wordt voorgesteld de 
overgangsperiode voor de indeling van mengsels te reduceren tot 3 jaar nadat de indeling 
van stoffen is ingegaan. 

Amendement 144
Jens Holm

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – deel 3.1. – punt 3.1.2.1. – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen uiterlijk ... * past de Commissie 
volgens de in artikel 53 bedoelde 
procedure dit deel van de bijlage in dier 
voege aan dat ook acute 
toxiciteitscategorie 5 erin wordt vermeld.  
______
* Zes maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Kinderen hoeven slechts een geringe hoeveelheid in categorie 5 ingedeelde stoffen binnen te 
krijgen alvorens ze symptomen van toxiciteit gaan vertonen. Door deze categorie uit de 
verordening te weren, zou de toxiciteitsetiketteringsverplichting voor tienduizenden mengsels 
komen te vervallen. Categorie 5 komt ook voor in het GHS en het wegvallen van deze 
verplichting zou betekenen dat consumenten in de EU minder informatie zouden krijgen dan 
consumenten in andere landen waar het GHS wel van toepassing is. Opneming van categorie 
5 in de EU-verordening zou ook de handel met die landen vergemakkelijken, een van de 
fundamentele doelstellingen van het GHS.
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Amendement 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – deel 3.1. – punt 3.1.2.1. en tabel 3.1.1. – rijen 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

3.1.2.1. Stoffen kunnen overeenkomstig de numerieke criteria in tabel 3.1.1 op basis van hun 
acute toxiciteit bij orale of dermale blootstelling of bij inademing in een van vier 
toxiciteitscategorieën worden ingedeeld. De acute toxiciteit wordt uitgedrukt in een 
(approximatieve) LD50-waarde (oraal, dermaal) of LC50-waarde (inademing), dan wel in een 
ATE-waarde (acute toxiciteitsschattingen). De noten waarnaar in tabel 3.1.1 wordt verwezen, 
volgen na de tabel.

Tabel 3.1.1.
Acute toxiciteitscategorieën en

acute toxiciteitsschattingen (ATE) ter bepaling van de respectieve categorieën

Bloot-
stellingsroute categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4

Oraal (mg/kg 
lichaamsgewi
cht)
Zie noot a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

Amendement van het Parlement

3.1.2.1. Stoffen kunnen overeenkomstig de numerieke criteria in tabel 3.1.1 op basis van hun 
acute toxiciteit bij orale blootstelling in een van vijf toxiciteitscategorieën en bij dermale 
blootstelling of bij inademing in een van vier toxiciteitscategorieën worden ingedeeld. De 
acute toxiciteit wordt uitgedrukt in een (approximatieve) LD50-waarde (oraal, dermaal) of 
LC50-waarde (inademing), dan wel in een ATE-waarde (acute toxiciteitsschattingen). De 
noten waarnaar in tabel 3.1.1 wordt verwezen, volgen na de tabel.

Tabel 3.1.1.
Acute toxiciteitscategorieën en

acute toxiciteitsschattingen (ATE) ter bepaling van de respectieve categorieën

Bloot-
stellings-

route
categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4 categorie 5
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Oraal 
(mg/kg 
lichaamsgew
icht)
Zie noot a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE <
5000

Zie noot c bis)

Noten bij tabel 3.1.1:
c bis) De criteria voor categorie 5 zijn bedoeld om substanties te kunnen identificeren met 

een relatief gering acuut toxiciteitsrisico, maar die onder bepaalde omstandigheden 
gevaar kunnen opleveren voor kwetsbare bevolkingsgroepen.  Van deze stoffen wordt 
verwacht dat zij een orale LD50-waarde hebben in de orde van grootte van 2000-5000 
mg/kg lichaamsgewicht. De specifieke criteria voor categorie 5 luiden als volgt:

(i) De stof wordt in deze categorie ingedeeld indien er reeds betrouwbare gegevens 
voorhanden zijn waaruit naar voren komt dat zijn LD50-waarde binnen het 
bereik ligt van de voor categorie 5 geldende waarden of indien uit andere 
dierproeven of uit de toxische effecten bij de mens blijkt dat hij een acuut risico 
oplevert voor de menselijke gezondheid.

(ii) De stof wordt middels extrapolatie, schatting of meting van gegevens in deze 
categorie ingedeeld indien onderbrenging in een gevaarlijker categorie niet 
verantwoord is, en: 

- er betrouwbare informatie voorhanden is die wijst op het bestaan van 
toxische effecten bij de mens; of 

- er sterftegevallen worden geconstateerd bij proeven met waarden tot 
categorie 4 na toediening langs orale weg, bij inademing of dermale 
blootstelling; of 

- significante klinische symptomen van toxiciteit die zich hebben voorgedaan 
bij proeven met waarden tot categorie 4, met uitzondering van diarree, 
rechtopstaan van het haar of een onverzorgd uiterlijk, bij beoordeling door 
deskundigen worden bevestigd;  of

- betrouwbare informatie die wijst op potentieel significante acute effecten 
welke uit andere dierproeven naar voren zijn gekomen bij beoordeling door 
deskundigen blijkt te kloppen. 

Gezien de noodzaak het dierenwelzijn te beschermen, dienen dierproeven met waarden in 
de orde van grootte van categorie 5 te worden ontraden en alleen in overweging te worden 
genomen wanneer de resultaten van dergelijke proeven naar alle waarschijnlijkheid van 
direct belang zijn voor de menselijke gezondheid.

Or. en
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Motivering

Kinderen hoeven slechts een geringe hoeveelheid in categorie 5 ingedeelde stoffen binnen te 
krijgen alvorens ze symptomen van toxiciteit gaan vertonen. Door deze categorie uit de 
verordening te weren, zou de toxiciteitsetiketteringsverplichting voor tienduizenden mengsels 
komen te vervallen. Categorie 5 komt ook voor in het GHS-systeem en het wegvallen van 
deze verplichting zou betekenen dat consumenten in de EU minder informatie zouden krijgen 
dan consumenten in andere landen waar het GHS-stelsel wel van toepassing is. Opneming 
van categorie 5 in de EU-verordening zou ook de handel met die landen vergemakkelijken, 
een van de fundamentele doeleinden van het GHS-systeem.

Amendement 146
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – deel 3.1. – punt 3.1.2.1. en tabel 3.1.1. – rijen 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

3.1.2.1. Stoffen kunnen overeenkomstig de numerieke criteria in tabel 3.1.1 op basis van hun 
acute toxiciteit bij orale of dermale blootstelling of bij inademing in een van  vier 
toxiciteitscategorieën worden ingedeeld. De acute toxiciteit wordt uitgedrukt in een 
(approximatieve) LD50-waarde (oraal, dermaal) of LC50-waarde (inademing), dan wel 
in een ATE-waarde (acute toxiciteitsschattingen). De noten waarnaar in tabel 3.1.1 
wordt verwezen, volgen na de tabel.

Tabel 3.1.1.
Acute toxiciteitscategorieën en

acute toxiciteitsschattingen (ATE) ter bepaling van de respectieve categorieën

Bloot-
stellingsroute categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4

Oraal (mg/kg 
lichaamsgewi

cht)
Zie noot a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

Amendement van het Parlement

3.1.2.1. Stoffen kunnen overeenkomstig de numerieke criteria in tabel 3.1.1 op basis van hun 
acute toxiciteit bij orale blootstelling in een van vijf toxiciteitscategorieën en bij
dermale blootstelling of bij inademing in een van vier toxiciteitscategorieën worden 
ingedeeld. De acute toxiciteit wordt uitgedrukt in een (approximatieve) LD50-waarde 
(oraal, dermaal) of LC50-waarde (inademing), dan wel in een ATE-waarde (acute 
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toxiciteitsschattingen). De noten waarnaar in tabel 3.1.1 wordt verwezen, volgen na de 
tabel.

Tabel 3.1.1.
Acute toxiciteitscategorieën en

acute toxiciteitsschattingen (ATE) ter bepaling van de respectieve categorieën

Bloot-
stellings-

route
categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4 categorie 5

Oraal 
(mg/kg 
lichaamsgew
icht)
Zie noot a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE < 
5000

Zie noot c bis)

Noot:
c bis) De criteria voor categorie 5 zijn bedoeld om substanties te kunnen identificeren met 

een relatief gering acuut toxiciteitsrisico, maar die onder bepaalde omstandigheden 
gevaar kunnen opleveren voor kwetsbare bevolkingsgroepen.  Van deze stoffen wordt 
verwacht dat zij een orale LD50-waarde hebben in de orde van grootte van 2000-5000 
mg/kg lichaamsgewicht. De specifieke criteria voor categorie 5 luiden als volgt:

(i) De stof wordt in deze categorie ingedeeld indien er reeds betrouwbare gegevens 
voorhanden zijn waaruit naar voren komt dat zijn LD50-waarde binnen het 
bereik ligt van de voor categorie 5 geldende waarden of indien uit andere 
dierproeven of uit de toxische effecten bij de mens blijkt dat hij een acuut risico 
oplevert voor de menselijke gezondheid.

(ii) De stof wordt middels extrapolatie, schatting of meting van gegevens in deze 
categorie ingedeeld indien onderbrenging in een gevaarlijker categorie niet 
verantwoord is, en: 

- er betrouwbare informatie voorhanden is die wijst op het bestaan van 
toxische effecten bij de mens; of 

- er sterftegevallen worden geconstateerd bij proeven met waarden tot 
categorie 4 na toediening langs orale weg, bij inademing of dermale 
blootstelling; of 

- significante klinische symptomen van toxiciteit die zich hebben voorgedaan 
bij proeven met waarden tot categorie 4, met uitzondering van diarree, 
rechtopstaan van het haar of een onverzorgd uiterlijk, bij beoordeling door 
deskundigen worden bevestigd;  of

- betrouwbare informatie die wijst op potentieel significante acute effecten 
welke uit andere dierproeven naar voren zijn gekomen bij beoordeling door 
deskundigen blijkt te kloppen. 
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Gezien de noodzaak het dierenwelzijn te beschermen, dienen dierproeven met waarden in 
de orde van grootte van categorie 5 te worden ontraden en alleen in overweging te worden 
genomen wanneer de resultaten van dergelijke proeven naar alle waarschijnlijkheid van 
direct belang zijn voor de menselijke gezondheid.

Or. en

Motivering

Harmonisatie - het doel van de voorgestelde verordening - kan alleen worden bereikt indien 
de indelingscriteria en etiketteringsvoorschriften van het GHS volledig in communautaire 
wetgeving worden omgezet. Aangezien acute-toxiciteitscategorie 5 in het GHS voorkomt, 
moet zij ook in deze verordening worden opgenomen. Anders zou dit niet alleen ten koste 
gaan van de handel, maar ook van het thans door de communautaire wetgeving opgelegde 
beschermingsniveau, aangezien duizenden mengsels in dat geval buiten de indelings- en 
etiketteringsverplichting zouden vallen. Een adequate bescherming van met name kinderen en 
andere kwetsbare bevolkingsgroepen zou daarmee problematisch worden.

Amendement 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – deel 3.1. – punt 3.1.2.2.1bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.2.2.1 bis. Categorie 5 is bedoeld voor 
chemische stoffen met een relatief geringe 
acute toxiciteit maar die onder bepaalde 
omstandigheden gevaar kunnen opleveren 
voor kwetsbare bevolkingsgroepen.  Naast 
de gegevens in de tabel worden er ook 
criteria vastgesteld ter identificatie van de 
stoffen die onder categorie 5 vallen. Van 
deze stoffen wordt verwacht dat zij een 
orale LD50-waarde hebben in de orde van 
grootte van 2000-5000 mg/kg 
lichaamsgewicht. Met het oog op het 
dierenwelzijn dienen dierproeven met 
waarden in de orde van grootte van 
categorie 5 te worden ontraden en alleen 
in overweging te worden genomen 
wanneer de resultaten van dergelijke 
proeven naar alle waarschijnlijkheid van 
direct belang zijn voor de menselijke 
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gezondheid.

Or. en

Motivering

De etikettering van chemische stoffen in categorie 5 is van bijzonder belang voor de 
bescherming van kinderen. Door deze categorie uit de verordening te weren, zou de 
toxiciteitsetetiketteringsverplichting voor tienduizenden mengsels komen te vervallen.  
Categorie 5 komt ook voor in het GHS en het wegvallen van deze verplichting zou betekenen 
dat consumenten in de EU minder informatie zouden krijgen dan consumenten in andere 
landen waar het GHS wel van toepassing is. Opneming van categorie 5 in de EU-verordening 
zou ook de handel met die landen ten goede komen en zou betekenen dat alle door de VN 
vastgestelde acute toxiciteitscriteria in de EU-wetgeving worden opgenomen.

Amendement 148
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – deel 3.1. – punt 3.1.2.2.1bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.2.2.1 bis. Categorie 5 is bedoeld voor 
chemische stoffen met een relatief geringe 
acute toxiciteit maar die onder bepaalde 
omstandigheden gevaar kunnen opleveren 
voor kwetsbare bevolkingsgroepen.  Naast 
de gegevens in de tabel worden er ook 
criteria vastgesteld ter identificatie van de 
stoffen die onder categorie 5 vallen. Van 
deze stoffen wordt verwacht dat zij een 
orale LD50-waarde hebben in de orde van 
grootte van 2000-5000 mg/kg 
lichaamsgewicht. Met het oog op het 
dierenwelzijn dienen dierproeven met 
waarden in de orde van grootte van 
categorie 5 te worden ontraden en alleen 
in overweging te worden genomen 
wanneer de resultaten van dergelijke 
proeven naar alle waarschijnlijkheid van 
direct belang zijn voor de menselijke 
gezondheid.

Or. en
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Motivering

Harmonisatie - het doel van de voorgestelde verordening - kan alleen worden bereikt indien 
de indelingscriteria en etiketteringsvoorschriften van het GHS volledig in communautaire 
wetgeving worden omgezet. Aangezien acute-toxiciteitscategorie 5 in het GHS voorkomt, 
moet zij ook in deze verordening worden opgenomen. Anders zou dit niet alleen ten koste 
gaan van de handel, maar ook van het thans door de communautaire wetgeving opgelegde 
beschermingsniveau, aangezien duizenden mengsels in dat geval buiten de indelings- en 
etiketteringsverplichting zouden vallen. Een adequate bescherming van met name kinderen en 
andere kwetsbare bevolkingsgroepen zou daarmee problematisch worden.

Amendement 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – deel 3.1. - punt 3.1.3.6.2.3 - tabel 3.1.2. – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 3.1.2.
Omrekening van experimentele gegevens over het acute toxiciteitsbereik

(of gevarencategorieën voor acute toxiciteit) naar acute toxiciteitsschattingen
met het oog op indeling voor de verschillende blootstellingsroutes

Blootstellingsroute
Indelingscategorie of experimentele 

gegevens over het acute toxiciteitsbereik

Omgerekende acute 
toxiciteitsschatting

(zie noot 1)

Oraal

(mg/kg 
lichaamsgewicht)

0 < categorie 1  5

5 < categorie 2  50

50 < categorie 3  300

300 < categorie 4  2000

0.5

5

100

500

Noot 1:
Deze waarden zijn bedoeld voor de berekening van de ATE van een mengsel met het oog op 
indeling op basis van de bestanddelen, en vertegenwoordigen geen testresultaten.

Amendement van het Parlement

Tabel 3.1.2.
Omrekening van experimentele gegevens over het acute toxiciteitsbereik

(of gevarencategorieën voor acute toxiciteit) naar acute toxiciteitsschattingen met het oog op 
indeling voor de verschillende blootstellingsroutes

Blootstellingsroute Indelingscategorie of experimentele Omgerekende acute 
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gegevens over het acute toxiciteitsbereik toxiciteitsschatting
(zie noot 1)

Oraal

(mg/kg 
lichaamsgewicht)

0 < categorie 1  5

5 < categorie 2  50

50 < categorie 3  300

300 < categorie 4  2000

2000 < categorie 5  5000 (zie noot 1 bis)

0.5

5

100

500

2500

Noot 1:
Deze waarden zijn bedoeld voor de berekening van de ATE van een mengsel met het oog op 
indeling op basis van de bestanddelen, en vertegenwoordigen geen testresultaten.

Noot 1 bis:
Categorie 5 is bedoeld voor mengsels met een relatief geringe acute toxiciteit maar die onder 
bepaalde omstandigheden gevaar kunnen opleveren voor kwetsbare bevolkingsgroepen.  Van 
deze mengsels wordt verwacht dat zij een orale LD50-waarde hebben in de orde van grootte 
van 2000-5000 mg/kg lichaamsgewicht. Met het oog op het dierenwelzijn dienen dierproeven 
met waarden in de orde van grootte van categorie 5 te worden ontraden en alleen in 
overweging te worden genomen wanneer de resultaten van dergelijke proeven naar alle 
waarschijnlijkheid van direct belang zijn voor de menselijke gezondheid.

Or. en

Motivering

De etikettering van chemische stoffen in categorie 5 is van bijzonder belang voor de 
bescherming van kinderen. Het weren van deze categorie uit de verordening zou er 
rechtstreeks toe leiden dat de toxiciteitsetetiketteringsverplichting voor tienduizenden 
mengsels komt te vervallen.  Categorie 5 komt ook voor in het GHS en het wegvallen van deze 
verplichting zou betekenen dat consumenten in de EU minder informatie zouden krijgen dan 
consumenten in andere landen waar het GHS wel in zijn totaliteit van toepassing is. 
Opneming van categorie 5 in de EU-verordening zou ook de handel met die landen ten goede 
komen en zou betekenen dat alle door de VN vastgestelde acute toxiciteitscriteria in de EU-
wetgeving worden opgenomen.
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Amendement 150
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – deel 3.1. - punt 3.1.3.6.2.3 - tabel 3.1.2. – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 3.1.2.
Omrekening van experimentele gegevens over het acute toxiciteitsbereik

(of gevarencategorieën voor acute toxiciteit) naar acute toxiciteitsschattingen
met het oog op indeling voor de verschillende blootstellingsroutes

Blootstellingsroute
Indelingscategorie of experimentele 

gegevens over het acute toxiciteitsbereik

Omgerekende acute 
toxiciteitsschatting

(zie noot 1)

Oraal

(mg/kg 
lichaamsgewicht)

0 < categorie 1  5

5 < categorie 2  50

50 < categorie 3  300

300 < categorie 4  2000

0.5

5

100

500

Noot 1:
Deze waarden zijn bedoeld voor de berekening van de ATE van een mengsel met het oog op 
indeling op basis van de bestanddelen, en vertegenwoordigen geen testresultaten.

Amendement van het Parlement

Tabel 3.1.2.
Omrekening van experimentele gegevens over het acute toxiciteitsbereik

(of gevarencategorieën voor acute toxiciteit) naar acute toxiciteitsschattingen met het oog op 
indeling voor de verschillende blootstellingsroutes

Blootstellingsroute
Indelingscategorie of experimentele 

gegevens over het acute toxiciteitsbereik

Omgerekende acute 
toxiciteitsschatting

(zie noot 1)
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Oraal

(mg/kg 
lichaamsgewicht)

0 < categorie 1  5

5 < categorie 2  50

50 < categorie 3  300

300 < categorie 4  2000

2000 < categorie 5  5000 (zie noot 1 bis)

0.5

5

100

500

2500

Noot 1:
Deze waarden zijn bedoeld voor de berekening van de ATE van een mengsel met het oog op 
indeling op basis van de bestanddelen, en vertegenwoordigen geen testresultaten.

Noot 1 bis:
Categorie 5 is bedoeld voor mengsels met een relatief geringe acute toxiciteit maar die onder 
bepaalde omstandigheden gevaar kunnen opleveren voor kwetsbare bevolkingsgroepen.  Van 
deze mengsels wordt verwacht dat zij een orale LD50-waarde hebben in de orde van grootte 
van 2000-5000 mg/kg lichaamsgewicht. Met het oog op het dierenwelzijn dienen dierproeven 
met waarden in de orde van grootte van categorie 5 te worden ontraden en alleen in 
overweging te worden genomen wanneer de resultaten van dergelijke proeven naar alle 
waarschijnlijkheid van direct belang zijn voor de menselijke gezondheid.

Or. en

Motivering

Harmonisatie - het doel van de voorgestelde verordening - kan alleen worden bereikt indien 
de indelingscriteria en etiketteringsvoorschriften van het GHS volledig in communautaire 
wetgeving worden omgezet. Aangezien acute-toxiciteitscategorie 5 in het GHS voorkomt, 
moet zij ook in deze verordening worden opgenomen. Anders zou dit niet alleen ten koste 
gaan van de handel, maar ook van het thans door de communautaire wetgeving opgelegde 
beschermingsniveau, aangezien duizenden mengsels in dat geval buiten de indelings- en 
etiketteringsverplichting zouden vallen. Een adequate bescherming van met name kinderen en 
andere kwetsbare bevolkingsgroepen zou daarmee problematisch worden.

Amendement 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 3.1.4.1. en tabel 3.1.3. – rijen 1 t/m 4 en 8

Door de Commissie voorgestelde tekst
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3.1.4.1. Voor stoffen en mengsels die aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse 
voldoen, worden de in tabel 3.1.3 vermelde etiketteringselementen gebruikt.

Tabel 3.1.3.
Etiketteringselementen voor acute toxiciteit

Indeling categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4

GHS-picto-
grammen

Signaal-
woord: Gevaarlijk. Gevaarlijk. Gevaarlijk. Waar-

schuwing

Gevaren-
aanduiding:
Oraal

H300: 
Dodelijk bij 

inslikken

H300: 
Dodelijk bij 

inslikken

H301: 
Giftig bij 
inslikken

H302:
Schadelijk bij 

inslikken

Voorzorgs-
maatregelen 
i.v.m. reactie 
(oraal)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P330

Amendement van het Parlement

3.1.4.1. Voor stoffen en mengsels die aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse 
voldoen, worden de in tabel 3.1.3 vermelde etiketteringselementen gebruikt.

In noot 2 bis bij de tabel worden de specifieke beweegredenen vermeld voor de etikettering 
van in categorie 5 ingedeelde stoffen en mengsels. 

Tabel 3.1.3.
Etiketteringselementen voor acute toxiciteit

Indeling categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4 categorie 5

GHS-
pictogrammen

Geen 
pictogram
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Signaalwoord: Gevaarlijk. Gevaarlijk. Gevaarlijk. Waar-
schuwing

Waar-
schuwing

Gevaren-
aanduiding:
Oraal

H300: 
Dodelijk bij 

inslikken

H300: 
Dodelijk bij 

inslikken

H301: 
Giftig bij 
inslikken

H302:
Schadelijk 

bij inslikken

H303:
Kan 

schadelijk 
zijn bij 

inslikken

Voorzorgsmaat-
regelen i.v.m. 
reactie (oraal)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Noot 2 bis:
De in tabel 3.1.3 vermelde etiketteringselementen voor categorie 5 dienen te worden 
gebruikt voor stoffen en mengsels die voor het algemene publiek verkrijgbaar zijn.
Voor stoffen en mengsels in categorie 5 die uitsluitend bedoeld zijn voor professionele 
gebruikers moeten de indelingsgegevens door de leverancier via het 
veiligheidsinformatieblad aan downstreamgebruikers en distributeurs worden verstrekt. 

Or. en

Motivering

De etikettering van chemische stoffen in categorie 5 is van bijzonder belang voor de 
bescherming van kinderen. Het weren van deze categorie uit de verordening zou er 
rechtstreeks toe leiden dat de toxiciteitsetetiketteringsverplichting voor tienduizenden 
mengsels komt te vervallen.  Categorie 5 komt ook voor in het GHS en het wegvallen van deze 
verplichting zou betekenen dat consumenten in de EU minder informatie zouden krijgen dan 
consumenten in andere landen waar het GHS wel in zijn totaliteit van toepassing is.
Opneming van categorie 5 in de EU-verordening zou ook de handel met die landen ten goede 
komen en zou betekenen dat alle door de VN vastgestelde acute toxiciteitscriteria in de EU-
wetgeving worden opgenomen.
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Amendement 152
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 3.1.4.1. – tabel 3.1.3. – rijen 1 t/m 4 en 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 3.1.3.
Etiketteringselementen voor acute toxiciteit

Indeling categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4

GHS-
pictogram-
men

Signaal-
woord: Gevaarlijk. Gevaarlijk. Gevaarlijk. Waar-

schuwing

Gevaren-
aanduiding:
Oraal

H300: 
Dodelijk bij 

inslikken

H300: 
Dodelijk bij 

inslikken

H301: 
Giftig bij 
inslikken

H302:
Schadelijk bij 

inslikken

Voorzorgs-
maatregelen 
i.v.m. reactie 
(oraal)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Amendement van het Parlement

Tabel 3.1.3.
Etiketteringselementen voor acute toxiciteit

Indeling categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4
categorie 5
(zie noot 2 

bis)
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GHS-
pictogrammen

Geen 
pictogram

Signaalwoord: Gevaarlijk. Gevaarlijk. Gevaarlijk. Waar-
schuwing

Waar-
schuwing

Gevaren-
aanduiding:
Oraal

H300: 
Dodelijk bij 

inslikken

H300: 
Dodelijk bij 

inslikken

H301: 
Giftig bij 
inslikken

H302:
Schadelijk 

bij inslikken

H303:
Kan 

schadelijk 
zijn bij 

inslikken

Voorzorgsmaat-
regelen i.v.m. 
reactie (oraal)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Noot 2 bis:
De in tabel 3.1.3 vermelde etiketteringselementen voor categorie 5 dienen te worden 
gebruikt voor stoffen en mengsels die voor het algemene publiek verkrijgbaar zijn.
Voor stoffen en mengsels in categorie 5 die uitsluitend bedoeld zijn voor professionele 
gebruikers moeten de indelingsgegevens door de leverancier via het 
veiligheidsinformatieblad aan downstreamgebruikers en distributeurs worden verstrekt. 

Or. en

Motivering

Harmonisatie - het doel van de voorgestelde verordening - kan alleen worden bereikt indien 
de indelingscriteria en etiketteringsvoorschriften van het GHS volledig in communautaire 
wetgeving worden omgezet. Aangezien acute-toxiciteitscategorie 5 in het GHS voorkomt, 
moet zij ook in deze verordening worden opgenomen. Anders zou dit niet alleen ten koste 
gaan van de handel, maar ook van het thans door de communautaire wetgeving opgelegde 
beschermingsniveau, aangezien duizenden mengsels in dat geval buiten de indelings- en 
etiketteringsverplichting zouden vallen. Een adequate bescherming van met name kinderen en 
andere kwetsbare bevolkingsgroepen zou daarmee problematisch worden.
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Amendement 153
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 5 – punt 1 bis (nieuw)

5.1 bis PBT of vPvB1

5.1 bis.1. Criteria voor de indeling van substanties

5.1 bis.1.1. Een substantie dient als PBT of vPvB te worden 
ingedeeld indien:

i) zij door een fabrikant of importeur overeenkomstig artikel 14 en 
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie 
en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (REACH) en tot oprichting van een Europees 
Agentschap voor chemische stoffen1 als PBT of vPvB is 
geïdentificeerd, of
ii) zij als PBT of vPvB is geïdentificeerd (of aangemerkt) en 
voorkomt op de in artikel 59, lid 1 van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 bedoelde lijst, of
iii) zij als PBT of vPvB is geïdentificeerd (of aangemerkt) en 
voorkomt in bijlage XIV van Verordening (EG) nr. 1907/2006

5.1 bis.2. Criteria voor de indeling van mengsels

5.1 bis.2.1. Mengsels moeten overeenkomstig tabel 5.3 op basis van 
de individuele concentraties PBT- of vPvB-stoffen die zij bevatten 
als PBT of vPvB worden ingedeeld.

Tabel 5.3
Algemene concentratiegrenzen voor (in een mengsel voorkomende)

als PBT of vPvB ingedeelde substanties

Indeling van de stof Indeling van het mengsel

PBT of vPvB [C > 0,1%]

5.1 bis.3. Voorlichting over de gevaren

5.1 bis.3.1. De etiketteringselementen moeten overeenkomstig tabel 
5.4 worden gebruikt voor de stoffen of mengsels die voldoen aan de 
indelingscriteria voor de desbetreffende gevarenklasse

Tabel 5.4
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Etiketteringselementen voor PBT's of vPvB's

Symbool/ pictogram

Waarschuwingsaanduiding Gevaarlijk
Gevarenaanduiding EUH0XX: [kan langdurige 

schadelijke gevolgen hebben 
voor mens en milieu]

Voorzorgsmaatregelen [nader te bepalen]

1 PB L 396 van 30.12.06, blz. 1. Rectificatie in PB L 136 van 29.5.2007, blz. 3.

Or. fr

Motivering

Ter wille van de consistentie van het nieuwe Europese beleid ten aanzien van chemische 
stoffen is het van cruciaal belang dat er in elk van de desbetreffende reglementeringen op een 
onderling vergelijkbare manier rekening wordt gehouden met tot ernstige bezorgdheid 
aanleiding gevende stoffen (SVHC).
Met dat oogmerk zou de invoering van etiketteringsverplichtingen tevens de mogelijkheid 
bieden: 
(i) de risicobeperkingsstrategie van de EU met name ten aanzien van PBT- en vPvB -stoffen 
meer effect te doen sorteren; 
(ii) uniforme en adequate informatie te verschaffen over de ernst van het risico van deze 
SVHC's, en
(iii) de geloofwaardigheid van het indelings- en etiketteringssysteem voor chemische 
producten te verhogen.

Amendement 154
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 5.1.bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.1 bis. Stoffen die persistent, 
bioaccumulerend en toxisch (PBT) zijn of 
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zeer persistent en zeer bioaccumulerend 
(vPvB)
5.1 bis.1.  Indelingscriteria voor stoffen
5.1 bis.1.1.  Een substantie dient als PBT 
of vPvB te worden ingedeeld indien:

(i) zij door een fabrikant of importeur 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 als PBT 
of vPvB is geïdentificeerd , of
(ii) zij als PBT of vPvB voorkomt op de in 
artikel 59, lid 1 van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 bedoelde lijst, of
(iii) zij als PBT of vPvB voorkomt op de in 
bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 
1907/2006 bedoelde lijst. 
  5.1 bis.2. Indelingscriteria voor mengsels
5.1 bis.2.1.  Mengsels moeten 
overeenkomstig tabel 5.2 bis op basis van 
de individuele concentraties PBT- of 
vPvB-stoffen die zij bevatten als PBT of 
vPvB worden ingedeeld.

5.1 bis.3.  Voorlichting over de gevaren
5.1 bis.3.1.  Voor stoffen en mengsels die 
aan de criteria voor indeling in deze 
gevarenklasse voldoen, worden de in 
tabel 5. 2 ter vermelde 
etiketteringselementen gebruikt.

Or. en

Motivering

PBT's en vPvB's worden uit hoofde van REACH als tot ernstige bezorgdheid aanleiding 
gevende stoffen (SVHC) beschouwd.  Bovendien worden zij volgens het REACH-
vergunningenstelsel ingedeeld als prioritair.  Derhalve moeten in deze verordening duidelijke 
etiketteringsvoorschriften voor PBT's en vPvB's worden opgenomen. Aldus kan worden 
gegarandeerd dat deze stoffen op een uniforme en passende manier worden geëtiketteerd, 
hetgeen op zijn beurt een voorwaarde is om uit hoofde van REACH adequaat tegen deze 
chemische stoffen te kunnen optreden.
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Amendement 155
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 5.1.bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.1 bis.  Stoffen die persistent, 
bioaccumulerend en toxisch (PBT) zijn of 
zeer persistent en zeer bioaccumulerend 
(vPvB)
5.1 bis.1.  Indelingscriteria voor stoffen
5.1 bis.1.1.  Een substantie dient als PBT 
of vPvB te worden ingedeeld indien:

(i) zij door een fabrikant of importeur 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 als PBT 
of vPvB is geïdentificeerd , of
(ii) zij als PBT of vPvB voorkomt op de in 
artikel 59, lid 1 van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 bedoelde lijst, of
(iii) zij als PBT of vPvB voorkomt op de in 
bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 
1907/2006 bedoelde lijst. 
5.1 bis.2.  Indelingscriteria voor mengsels
5.1 bis.2.1.  Mengsels moeten 
overeenkomstig tabel 5.2 bis op basis van 
de individuele concentraties PBT- of 
vPvB-stoffen die zij bevatten als PBT of 
vPvB worden ingedeeld.

5.1 bis.3.  Voorlichting over de gevaren
5.1 bis.3.1.  Voor stoffen en mengsels die 
aan de criteria voor indeling in deze 
gevarenklasse voldoen, worden de in 
tabel 5.2 ter vermelde 
etiketteringselementen gebruikt.

Or. en

Motivering

PBT's en vPvB's worden uit hoofde van REACH als tot ernstige bezorgdheid aanleiding 
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gevende stoffen (SVHC) beschouwd.  Bovendien worden zij volgens het REACH-
vergunningenstelsel ingedeeld als prioritair.  Derhalve moeten in deze verordening duidelijke 
etiketteringsvoorschriften voor PBT's en vPvB's worden opgenomen. Aldus kan worden 
gegarandeerd dat deze stoffen op een uniforme en passende manier worden geëtiketteerd, 
hetgeen op zijn beurt een voorwaarde is om uit hoofde van REACH adequaat tegen deze 
chemische stoffen te kunnen optreden.

Amendement 156
Jens Holm

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 5.1.bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.1 bis. Stoffen die persistent, 
bioaccumulerend en toxisch (PBT) zijn of 
zeer persistent en zeer bioaccumulerend 
(vPvB)
5.1 bis.1. Indelingscriteria voor stoffen
5.1 bis.1.1. Een substantie dient als PBT 
of vPvB te worden ingedeeld indien:
(i) zij door een fabrikant of importeur 
overeenkomstig artikel 14 en bijlage I van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 als PBT 
of vPvB is geïdentificeerd , of
(ii) zij als PBT of vPvB voorkomt op de in 
artikel 59, lid 1 van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 bedoelde lijst, of 
(iii) zij als PBT of vPvB voorkomt op de in 
bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 
1907/2006 bedoelde lijst. 
Tegen uiterlijk ... * wijzigt de Commissie 
volgens de in artikel 53 bedoelde 
procedure waar nodig de in dit lid 
opgenomen verwijzingen naar 
Verordening (EG) nr. 1907/2006.   
5.1 bis.2. Indelingscriteria voor mengsels
5.1 bis.2.1. Mengsels moeten 
overeenkomstig tabel 5.2 bis op basis van 
de individuele concentraties PBT- of 
vPvB-stoffen die zij bevatten als PBT of 
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vPvB worden ingedeeld.
Tegen uiterlijk ... * past de Commissie 
volgens de in artikel 53 bedoelde 
procedure deze bijlage in zoverre aan dat 
er een nieuwe tabel in wordt opgenomen 
waarin de algemene concentratiegrenzen 
voor als PBT of vPvB ingedeelde (in een 
mengsel voorkomende) stoffen worden 
gespecificeerd. 
5.1 bis.3 Voorlichting over de gevaren.
5.1 bis.3.1 Voor stoffen en mengsels die 
aan de criteria voor indeling in deze 
gevarenklasse voldoen, worden de in tabel 
5.2 ter vermelde etiketteringselementen 
gebruikt.
Tegen uiterlijk ... * past de Commissie 
volgens de in artikel 53 bedoelde 
procedure deze bijlage in zoverre aan dat 
er een nieuwe tabel in wordt opgenomen 
waarin de etiketteringselementen voor 
PBT- of vPvB-stoffen worden 
gespecificeerd. Deze dienen te bestaan uit 
een passend pictogram, het signaalwoord 
Gevaarlijk, een adequate 
gevarenaanduiding en een of meer 
aangepaste voorzorgsmaatregelen.
______
* Zes maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Met het oog op de handhaving van een hoog niveau van bescherming van gezondheid en 
milieu, is het van cruciaal belang dat de stoffen en mengsels waarvan wordt aangenomen dat 
zij de ernstigste effecten teweegbrengen worden geïdentificeerd en geëtiketteerd. PBT's en 
vPvB's die worden beschouwd als tot zeer ernstige bezorgdheid aanleiding gevende stoffen 
worden in het indelings- en etiketteringssysteem niet als zodanig behandeld. De mogelijkheid 
bestaat dat deze stoffen, in tegenstelling tot CMR-stoffen, niet van de etiketteringselementen 
worden voorzien die overeenkomen met het risiconiveau waartoe zij geacht worden te 
behoren.  Deze inconsistentie brengt met zich mee dat het nieuwe beleid van de EU inzake 
chemische stoffen en het indelings- en etiketteringssysteem als ondeugdelijk kunnen worden 
ervaren.
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Amendement 157
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 5.1 bis – tabel 5.2 bis (nieuw)

TABEL 5.2 bis
Algemene concentratiegrenzen voor (in mengsels voorkomende) stoffen

die als PBT of vPvB worden ingedeeld

Indeling van de stof Indeling van het mengsel

PBT of vPvB C > 0,1%

Or. en

Amendement 158
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 5.1 bis – tabel 5.2.bis (nieuw)

TABEL 5.2 bis
Algemene concentratiegrenzen voor (in mengsels voorkomende) stoffen die als PBT of 

vPvB worden ingedeeld

Indeling van de stof Indeling van het mengsel

PBT of vPvB C > 0,1%

Or. en

Amendement 159
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 5.1 bis – tabel 5.2 ter (nieuw)

TABEL 5.2 ter
Etiketteringselementen voor PBT's of vPvB's

Symbool/ 
pictogram *
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Signaalwoord: Gevaarlijk.
Gevaren-
aanduiding

EUH0XX: kan langdurige schadelijke 
gevolgen hebben voor mens en milieu

Voorzorgs-
maatregelen *

* Tegen uiterlijk ... [zes maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening] dienen het symbool/pictogram voor PBT/vPvB en de 
voorzorgsmaatregelen hier overeenkomstig de in artikel 54, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure te worden ingevoegd.

Or. en

Amendement 160
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 5.1 bis – tabel 5.2 ter (nieuw)

TABEL 5.2 ter
Etiketteringselementen voor PBT's of vPvB's

Symbool/ 
pictogram *

Signal Word Danger
Gevaren-
aanduiding

EUH0XX: kan langdurige schadelijke 
gevolgen hebben voor mens en milieu

Voorzorgs-
maatregelen *

* Tegen uiterlijk ... [zes maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening] dienen het symbool/pictogram voor PBT/vPvB en de 
voorzorgsmaatregelen hier overeenkomstig de in artikel 54, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure te worden ingevoegd.

Or. en
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