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INLEIDING

Met dit voorstel voor een verordening zal de bestaande wetgeving (die niet langer in staat 
wordt geacht innovatie aan te moedigen en het milieu en het grote publiek op afdoende wijze 
te beschermen) worden vervangen door een nieuw systeem, waarvan de vijf grondslagen de 
volgende zijn:
• de invoering van een registratiesysteem dat geleidelijk zal worden uitgebreid zodat 

zowel nieuwe als bestaande chemische stoffen erin worden opgenomen;
• de overdracht van de verantwoordelijkheid voor risicobeoordeling van 

overheidsinstellingen naar fabrikanten/importeurs;
• de opname (indien nodig en gepast) van de downstreamgebruikers in aanvragen van 

gegevens en in op chemische stoffen uitgevoerde tests;
• de invoering van een vergunnings- of beperkingsprocedure met betrekking tot zeer 

zorgwekkende chemische stoffen;
• grotere transparantie en openheid naar het grote publiek via een gemakkelijker toegang 

tot informatie over chemische stoffen.

ACHTERGROND

Het is genoegzaam bekend dat de totstandkoming van deze verordening een langdurige, 
complexe en controversiële zaak is geweest. Er zijn twee jaren verlopen sinds de vaststelling 
van het advies van het Parlement inzake het Witboek (november 2001) tot de goedkeuring 
van het voorstel binnen de Commissie (oktober 2003).

Het is een proces geweest waarvoor alle betrokkenen zich volop hebben ingezet: de 
raadpleging on line over een eerste ontwerp heeft meer dan 6 000 adviezen opgeleverd. Een 
hele stroom kritische kanttekeningen en tegenvoorstellen hebben de Commissie ertoe 
gebracht de oorspronkelijke tekst grondig aan te passen.

De principes en doelstellingen van de hervorming (nl. bescherming van de volksgezondheid 
en het milieu) blijven overeind staan, maar daarnaast is er meer aandacht gekomen voor de 
concurrentiepositie van de Europese industrie. Uiteindelijk ligt er nu een definitieve tekst op 
tafel die aanzienlijk minder kosten met zich meebrengt.

HET DEBAT IN HET PARLEMENT

Gedurende de maanden die volgden op de goedkeuring van het voorstel door de Commissie 
hield het Parlement (en in het bijzonder de negen commissies die verantwoordelijk zijn voor 
de opstelling van een verslag en adviezen) een eerste debat over de ontwerpverordening.

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid stelde een werkdocument 
op waarin de meerderheids- en minderheidsstandpunten die door leden tijdens de vijfde 
zittingsperiode van het Parlement werden geuit, werden uiteengezet.

Met de opening van de huidige zesde zittingsperiode zijn de debatten over het onderwerp 
binnen de commissies die betrokken zijn bij de wetgevende procedure intenser geworden, 
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deels met het oog op het verkrijgen van de goedkeuring van de ontwerpverordening bij eerste 
lezing na het zomerreces.
HET WERK VAN DE RAAD

Tegelijkertijd gaat het debat binnen de Raad aan een hoog tempo verder.

De ad-hocwerkgroep die binnen de Raad van Ministers werd opgericht en die 
verantwoordelijk is voor industriële en economische concurrentiekracht, werkt aan een 
Engels-Hongaars voorstel getiteld ‘One Chemical - One Registration’ (Eén chemische stof, 
één registratie). Het voorstel beoogt één enkel registratiesysteem dat gebruik maakt van een 
meer bindende regeling voor het delen van gegevens die voor elke chemische stof ter 
beschikking worden gesteld.

Tijdens zijn laatste vergadering concentreerde de werkgroep zich op de principes die ten 
grondslag liggen aan het verplicht delen van alle gegevens (en niet alleen van de gegevens 
waarop het gebruik van dierproeven is gebaseerd) en op de mogelijkheid een verplichte 
regeling voor kostendeling in te dienen.

Het interessante voorstel dat door een kleine groep landen is gedaan, waarbij de vereiste om 
informatie te verstrekken zou worden uitgebreid naar chemische stoffen die geproduceerd en 
ingevoerd worden in hoeveelheden van één tot tien ton per jaar, werd eveneens besproken.

EFFECTSTUDIES

Een van de meest besproken en meest controversiële kwesties in de periode na de 
goedkeuring van het Witboek in 2001 is de geraamde kostprijs van REACH en de potentiële 
gevolgen daarvan voor de chemische industrie in Europa.

In een effectstudie die in het kader van het voorstel werd uitgevoerd, raamde de Commissie 
de kostprijs op 2,8 tot 5,3 miljard euro. De voorbije maanden werd die raming in twijfel 
getrokken door een hele reeks andere studies die rampscenario's schetsen waarin de kosten 
oplopen tot wel 180 miljard euro.

Een vergelijkbare reeks ramingen zien we in de voorspellingen van de voordelen die de 
invoering van REACH oplevert. Ook in dit geval hebben de door de Commissie en 
belanghebbende partijen uitgevoerde onderzoeken ramingen opgeleverd van voordelen die 
variëren tussen 4,8 en 230 miljard euro op het stuk van lagere kosten voor de 
gezondheidszorg.

RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERPVERSLAG

Het is bekend dat de Commissie verdere effectstudies zal uitvoeren die meer gericht zijn op 
de problemen in verband met de werking van het systeem dan op de kosten die gepaard gaan 
met de invoering ervan.
In afwachting van de resultaten van die studies blijf ik bij mijn algemene beoordeling van het 
voorstel van de Commissie en ik ben van mening dat aan deze balans niet mag worden 
getornd, maar dat deze wel kan worden geconsolideerd en vervolmaakt, met name door het 
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systeem doeltreffender en betrouwbaarder te maken.

Op grond van deze zeer algemene beoordeling leg ik een beleidsverklaring af: ik ben van plan 
een nieuw ontwerpverslag in te dienen dat in zijn algemene opzet niet zal afwijken van zijn 
voorganger en dat sterk de nadruk zal leggen op bepaalde prioriteiten.

Mijn voornaamste doelstelling is nog steeds een werkbaar systeem opstellen en ten uitvoer 
leggen voor de registratie, vergunningverlening en beoordeling van chemische stoffen (zonder 
- uiteraard - de mogelijkheid van het vervolgens aanpassen en verbeteren van dat systeem uit 
te sluiten).

Als rapporteur zal ik mij daarom op de aspecten concentreren die het grootste effect zullen 
hebben op de werking en doeltreffendheid van REACH - hoewel ik uiteraard geen kwesties 
zal negeren die nauw verbonden zijn met het milieu en de bescherming van de 
volksgezondheid.

Om die reden ben ik van plan eventuele bijdragen van andere commissies te vragen en in 
aanmerking te nemen in verband met onderdelen van de verordening die binnen hun 
specifieke verantwoordelijkheidsgebied vallen.

Daarom zal ik nu de belangrijkste punten onthullen van het ontwerpverslag dat ik van plan 
ben op tafel te leggen. Uiteraard verwelkom ik alle bijdragen (zelfs kritische) die mij kunnen 
helpen de tekst te verbeteren die ik tegen half februari zal indienen.

1.  Registratie

De registratie van chemische stoffen is ongetwijfeld het meest controversiële aspect van het 
systeem waarop de nieuwe verordening is gebaseerd. Wij zijn ons er allemaal van bewust dat 
alle chemische stoffen die worden geproduceerd of ingevoerd in hoeveelheden van meer dan 
één ton per jaar, zullen moeten worden geregistreerd. 

In verband met wat unaniem als de ruggengraat van het systeem wordt beschouwd, heeft de 
Commissie hoeveelheid vastgesteld als parameter voor het opnemen van chemische stoffen in 
REACH. In de loop van de verschillende discussies hebben vele belanghebbenden erop 
gewezen dat zo'n criterium niet het meest geschikte middel is om echte risico's te identificeren 
(hetzij op het stuk van intrinsieke gevaren, hetzij op het stuk van blootstelling) en een aantal 
partijen hebben geopperd dat het moet worden vervangen door of aangevuld met andere, 
kwalitatieve criteria zoals intrinsiek risico, gebruik en blootstelling. 

Ik ben van mening dat zo'n benadering in strijd is met de filosofie die ten grondslag ligt aan 
het voorstel van de Commissie: namelijk de vereiste voor de industrie om gepaste informatie 
te verkrijgen betreffende chemische stoffen en die informatie te gebruiken teneinde ervoor te 
zorgen dat chemische stoffen veilig zijn.

Tijdens het registratiestadium is de belangrijkste na te streven doelstelling het opnemen in het 
systeem van alle nieuwe en bestaande chemische stoffen - een enorm, controversieel aantal 
stoffen (30 000 – 70 000 – 100 000?) waarvan de gevolgen en de risico’s niet bekend zijn - op 
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basis van een criterium (geproduceerde/ingevoerde hoeveelheid) dat volgens mij het enige is 
dat in staat is voldoende rechtszekerheid te bieden.

Dit is de essentiële basis om de aanzet te geven tot de andere stadia van het systeem: 
beoordeling, vergunningverlening en beperking. Zoals we later zullen zien, zal het 
kwantiteitscriterium in de overgang naar het beoordelingsstadium ondergeschikt zijn aan het 
extrinsieke risico en de blootstellingsfactoren. 

Daarom ga ik in principe akkoord met de tekst die in artikel 5 van het voorstel van de 
Commissie wordt uiteengezet. Die tekst voorziet, door middel van een overgangsregeling, in 
een gespreide registratie die uiteindelijk ongeveer 99% van de chemische stoffen zal 
bestrijken. Het resultaat zal een systeem zijn dat gedurende een termijn van 11 jaar ten uitvoer 
wordt gelegd.

Dit betekent dat (in het meest optimistische scenario, namelijk de definitieve goedkeuring van 
het voorstel in 2006) het systeem volledig operationeel zal worden in 2017. In de praktijk 
zullen chemische stoffen die in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar worden 
geproduceerd en ingevoerd (d.w.z. die welke vooral van belang zijn voor het MKB) en de 
chemische stoffen die in de artikelen zijn opgesomd, pas tegen die datum moeten 
geregistreerd zijn.

Om die redenen ben ik niet van plan amendementen op tafel te leggen die het voorgestelde 
mechanisme wijzigen.

Dit betekent niet dat de tekst van de Commissie als niet amendeerbaar moet worden 
beschouwd.

Persoonlijk vind ik bijvoorbeeld het Engels-Hongaarse voorstel ‘Eén chemische stof, één 
registratie’ interessant. Eenmaal de definitie van een ‘consortium’ uit juridisch-conceptueel 
oogpunt is verduidelijkt, zou de follow-up van dat voorstel kunnen leiden tot belangrijke 
voordelen op het stuk van kosten, vereenvoudiging en een vermindering van het aantal 
dierproeven. 

Ik ben ook van mening dat er ernstig aandacht moet worden besteed aan de suggestie die door 
bepaalde regeringen naar voren is gebracht, namelijk dat er een grotere vereiste moet zijn om 
informatie te verstrekken met betrekking tot chemische stoffen die in kleinere hoeveelheden 
worden geproduceerd of ingevoerd.  

Er is nog een andere belangrijke mogelijkheid. In mijn eerdere ontwerpverslag stelde ik voor 
(in amendementen 94 en 95) dat de procedures tot herziening van de verordening naar voren 
moeten worden gebracht. Ik ben geneigd die optie te bevestigen en zelfs te benadrukken 
teneinde de weg te openen naar een mogelijke wijziging in de criteria voor de toekenning van 
prioriteit in het licht van de ervaring opgedaan door al wie bij het systeem betrokken is en in 
het bijzonder door het agentschap. 

Als er inderdaad een herziening van de verordening naar voren moet worden gebracht, zal er 
zeer zorgvuldig moeten worden nagedacht over de timing van zo'n stap, in de context van een 
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meer algemene controle op de planning die door de Commissie wordt voorgesteld.

Een kwestie die ten slotte bijzondere aandacht zal moeten krijgen, is de registratie van de 
chemische stoffen die in de artikelen worden opgesomd. Deze heeft immers veel gevolgen 
voor de internationale handel.

Over dit onderwerp verwacht ik een belangrijke bijdrage van de commissies omdat zij hier de 
grootste verantwoordelijkheid dragen.

In voorkomend geval ben ik van plan de idee van de invoering van een Europees merk met 
het oog op de promotie van ‘chemische veiligheid’ te ontwikkelen en te koesteren.

2.  Beoordeling en de rol van het agentschap

Zoals reeds vermeld, introduceert artikel 43, onder a) van het voorstel van de Commissie een 
volgorde van het toekennen van prioriteiten van het beoordelingsstadium die niet langer 
gekoppeld is aan hoeveelheid alleen, maar ook de risico's weerspiegelt die gepaard gaan met 
chemische stoffen1.

Het voorstel van de Commissie voorziet in twee beoordelingen: de beoordeling van de 
dossiers (die de verantwoordelijkheid van de lidstaten is) en de beoordeling van de chemische 
stoffen.

De grootste problemen liggen in de relatie tussen het Europees agentschap en de relevante 
autoriteiten in de lidstaten. Van diverse zijden wordt immers geklaagd over het geforceerde 
karakter van de procedures en wordt de vrees geuit dat overdreven decentralisatie van de 
besluitvorming ertoe kan leiden dat de praktijk van land tot land verschilt, wat ten koste van 
de interne markt zou gaan. 

Overeenkomstig artikel 43, onder a) van het voorstel van de Commissie zal het agentschap de 
criteria vastleggen voor het toekennen van prioriteit aan chemische stoffen voor verdere 
beoordeling. De lidstaten zullen die criteria gebruiken om hun voortschrijdende planning voor 
te bereiden.

In dit verband ben ik van plan het pakket amendementen dat in mijn eerdere ontwerpverslag 
vervat zat, opnieuw op tafel te leggen. Krachtens die amendementen wordt het agentschap de 
taak opgelegd een lijst van prioritaire chemische stoffen op te stellen voor beoordeling. De 
lidstaten zullen die chemische stoffen dan in hun voortschrijdende planning opnemen.

Op vergelijkbare wijze ben ik van plan de reeks amendementen bedoeld om de centrale rol 
van het agentschap te versterken, opnieuw op tafel te leggen door de institutionele basis ervan 
nauwkeuriger te definiëren. Hiervoor heb ik het Europees Bureau voor de 
geneesmiddelenbeoordeling als referentiemodel genomen.

  
1 In de woorden van dat artikel ‘betreffen de beoordelingscriteria de gevaren, de blootstelling en de 
hoeveelheidsklassen’.
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3.  Vergunning en vervanging

Er wordt ook een korte verwijzing naar vervanging gevraagd. Het gaat hier om een zeer 
gevoelig liggende kwestie, zowel vanuit het oogpunt van het milieu en de volksgezondheid, 
als vanuit het oogpunt van het stimuleren van innovatie en het bevorderen - op middellange en 
lange termijn - van stoffen en technieken die milieuvriendelijker zijn. Dit is één van de 
belangrijkste expliciete doelstellingen van de verordening.

In mijn vorig ontwerpverslag (amendementen 47-61) heb ik daarom het principe van 
vervanging versterkt door een directe band te leggen tussen het verlenen van een vergunning 
(en de verlenging of herziening) en het principe van vervanging van zeer zorgwekkende 
stoffen (CMR-stoffen categorieën 1 en 2, PBT- en vPvB-stoffen, enz.).

Ik blijf bij mijn mening dat de voorgestelde volgorde moet worden omgegooid via een 
beperking van de uit conceptueel en juridisch oogpunt uiterst problematische draagwijdte van 
het begrip 'afdoende beheerst' als het allereerste criterium voor het verlenen van een 
vergunning, en via het leggen van een directere en dwingende band tussen het verlenen (en 
het verlengen of herzien) van een vergunning en het principe van vervanging.

Dit zou als volgt kunnen worden vertaald:

- er wordt een vergunning verleend als de sociaal-economische voordelen groter zijn 
dan de risico's voor mens en milieu, als is aangetoond dat er geen afdoende 
alternatieve stoffen of technieken voorhanden zijn (alleen als secundaire overweging) 
en als de stof afdoende wordt beheerst;

- de aanvragen moeten vergezeld gaan van een omstandige documentatie, die een 
degelijke sociaal-economische analyse en een analyse van de alternatieven omvat; 

- de vergunning moet nauwkeurig en op verplichtende wijze de voorwaarden aangeven 
die eraan gekoppeld zijn, alsook de duur, het tijdstip van de volgende herziening en de 
controlemaatregelen.

Tot slot denk ik na over andere aspecten, waaronder definities, draagwijdte en zorgplicht.


