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BEKNOPTE MOTIVERING

Door de mens vervaardigde chemische stoffen maken deel uit van het moderne leven en 
bieden vrouwen en hun gezinnen in de Europese Unie een grote mate van comfort.

Er zijn echter steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen dat veel chemicaliën gevaar 
opleveren voor de menselijke gezondheid en het milieu, omdat zij in verbinding worden 
gebracht met aandoeningen van de luchtwegen, allergieën en kanker, vaak vooral bij vrouwen 
en kinderen. Daarnaast kunnen synthetische chemicaliën het milieu duurzaam verontreinigen, 
de zoetwatervoorraden aantasten, de bodem onbruikbaar maken en zich ophopen in dieren die 
in het wild leven. Vrouwen maken zich ernstige zorgen over de mogelijke gevolgen van 
giftige chemische stoffen op hun gezondheid, op die van hun gezin en op het milieu. Op 
grond van de beschikbare bewijzen is preventief optreden geboden en moeten gevaarlijke 
stoffen geleidelijk worden vervangen, met name wanneer er alternatieven bestaan.

In de EU kunnen potentieel meer dan 100.000 chemische stoffen in de handel worden 
gebracht. Ongeveer 30.000 daarvan worden geproduceerd in hoeveelheden van meer dan één 
ton en vallen daarmee onder REACH. Van deze stoffen is 95% zonder of met summiere 
veiligheidsinformatie op de markt, en daarvan geven weer diverse stoffen aanleiding tot zeer 
ernstige zorgen. Terwijl we blootstaan aan steeds meer chemische stoffen, weten we nog maar 
zeer weinig over het effect daarvan. Dit kan in het bijzonder gevolgen hebben voor vrouwen 
in de vruchtbare leeftijd - zelfs bij de in grote volumes geproduceerde stoffen is van slechts 
32% bekend of zij al dan niet schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het foetus.

Gevolgen voor vrouwen en hun gezinnen

Vrouwen en hun gezinnen worden door hun uiteenlopende fysiologie elk op hun eigen wijze 
beïnvloed door synthetische chemische stoffen. Vrouwen hebben meer vetweefsel dan 
mannen, zodat bioaccumulerende chemicaliën gemakkelijker worden opgeslagen. Het 
lichaam van de vrouw ondergaat ook tijdens het leven meer veranderingen door biologische 
fasen als zwangerschap en menopauze. Deze veranderingen staan onder invloed van de 
hormoonhuishouding, zodat vrouwen kwetsbaarder zijn voor stoffen die als 
hormoonontregelaar fungeren.

Er zijn wetenschappers die zich steeds meer zorgen maken over het verband tussen 
blootstelling aan chemicaliën en het ontstaan van kanker. In de wetenschap wordt ervan 
uitgegaan dat 75% van de kankergevallen een gevolg is van mutaties die door milieufactoren 
worden geïnduceerd.

Zorgwekkend is verder de daling van de mannelijke vruchtbaarheid. De afgelopen decennia is 
bij onderzoek van het sperma van mannen uit Europa, de VS en Australië een daling van het 
aantal zaadcellen met wel 50% vastgesteld, hetgeen vermoedelijk te wijten is aan chemicaliën 
die de hormoonhuishouding ontregelen.

Wat de gezondheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroep, kinderen, betreft, begint de 
chemische verontreiniging van het lichaam al in de vroegste ontwikkelingsstadia. Chemische 
stoffen die in het lichaam van de vrouw zijn opgeslagen, worden via de placenta aan het 
foetus doorgegeven of na de geboorte via de moedermelk. Daardoor kan de ontwikkeling van 
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het kind worden verstoord en onherstelbare schade ontstaan. Bij kinderen kunnen chemicaliën 
de gezondheid in veel lagere concentraties nadelig beïnvloeden dan bij volwassenen; dit geldt 
bijvoorbeeld voor chemische stoffen die schadelijk zijn voor de prenatale ontwikkeling van 
het centrale zenuwstelsel, het afweersysteem en het reproductieve systeem. De effecten 
worden pas tijdens de puberteit of op volwassen leeftijd zichtbaar en kunnen de vorm hebben 
van leermoeilijkheden, allergieën, astma of zelfs kanker op jeugdige leeftijd.

Chemicaliën moeten veilig zijn

Hierdoor opgeschrikt heeft een groep bekende wetenschappers in mei 2004 het Appèl van 
Parijs over aandoeningen door chemische vervuiling opgesteld. Zij hebben er bij de 
wetgevers op aangedrongen de chemicaliënproblematiek serieus te nemen en preventief op te 
treden, bijvoorbeeld door wetgeving goed te keuren om het bestaande tekort aan informatie 
over chemische stoffen te dichten. De groep beveelt uitbanning van de gevaarlijkste stoffen 
aan, waarvan in een aantal gevallen bekend is dat zij kanker verwekken, zich in het menselijk 
weefsel ophopen en niet natuurlijk worden afgebroken, de perinatale ontwikkeling van het 
kind belemmeren of het DNA kunnen veranderen.

Het REACH-voorstel van de Commissie biedt een unieke gelegenheid om de Europese 
vrouwen, hun gezinnen en het milieu een hoge mate van bescherming te bieden. Met REACH 
kan Europa het voortouw nemen bij de beëindiging van het wereldwijd ongecontroleerd 
experimenteren met synthetische chemicaliën. Zo kan worden gegarandeerd dat 
voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu het 
leidende beginsel worden. Daarom verdient REACH steun.

Het ingediende wetsontwerp vertoont echter aanzienlijke tekortkomingen, waardoor de 
bescherming van vrouwen, hun gezinnen en het milieu wellicht ontoereikend geregeld wordt. 
Ik stel de volgende wijzigingen in de ontwerpwetgeving voor:

- chemicaliën die aanleiding geven tot zeer grote zorg, moeten worden vervangen 
wanneer er veiliger alternatieven beschikbaar zijn;

- voor in kleine hoeveelheden geproduceerde chemicaliën moeten meer gegevens 
worden geëist;

- ingevoerde goederen moeten aan gelijkwaardige veiligheidsvoorschriften worden 
onderworpen als goederen die in de EU worden vervaardigd;

- consumenten, detailhandelaren  en andere downstreamgebruikers moeten volledige 
toegang hebben tot de veiligheidsinformatie over chemicaliën;

- er moet opnieuw een algemene zorgvuldigheidsplicht worden ingevoerd;

- consumentenartikelen die stoffen bevatten waarvoor een vergunning vereist is, moeten 
van een duidelijk etiket worden voorzien.

Deze wijzigingen zijn nodig, wil de EU het doel bereiken dat in 2002 op de Wereldtop voor 
duurzame ontwikkeling is overeengekomen, namelijk dat chemicaliën in 2020 zodanig 
worden gebruikt en vervaardigd dat significante nadelige gevolgen voor de gezondheid van de 
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mens en het milieu tot een minimum worden beperkt. Deze wijzigingen kunnen vrouwen 
helpen beschermen tegen de negatieve gevolgen van gevaarlijke chemische stoffen en 
daarmee hun kinderen een gifvrije start in het leven bieden.

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 4

(4) Met het oog op de integriteit van de 
interne markt en een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, en met name van werknemers, en 
voor het milieu, moet worden gezorgd dat in 
de Gemeenschap vervaardigde stoffen aan 
de communautaire wetgeving voldoen, ook 
als zij worden uitgevoerd.

(4) Met het oog op de integriteit van de 
interne markt en een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, en met name van werknemers en 
andere kwetsbare bevolkingsgroepen, en 
voor het milieu, moet worden gezorgd dat in 
de Gemeenschap vervaardigde stoffen aan 
de communautaire wetgeving voldoen, ook 
als zij worden uitgevoerd.

Motivering

Volgens het Europees Parlement is het beschermen van de gezondheid van kinderen tegen 
milieugerelateerde aandoeningen een essentiële investering om een adequate menselijke en 
economische ontwikkeling te waarborgen (verslag-Paulsen over de Europese milieu- en 
gezondheidsstrategie). Het heeft daarom voor bevolkingsgroepen die een hoog risico lopen, 
gevraagd om specifieke beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (verslag-Ries over het 
Europees Actieplan milieu en gezondheid). REACH mag niet alleen worden gezien als een 
bijzondere gelegenheid om de gezondheid van werknemers te beschermen, maar richt zich 
ook op de groepen die het kwetsbaarst zijn bij blootstelling aan chemische stoffen.

Amendement 2
Overweging 5

(5) Bij de evaluatie van de werking van de 
vier voornaamste rechtsinstrumenten inzake 
chemische stoffen in de Gemeenschap 
(Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 

(5) Bij de evaluatie van de werking van de 
vier voornaamste rechtsinstrumenten inzake 
chemische stoffen in de Gemeenschap 
(Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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juni 1967 betreffende de aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
inzake de indeling, de verpakking en het 
kenmerken van gevaarlijke stoffen, Richtlijn 
88/379/EEG van de Raad van 7 juni 1988 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke preparaten (intussen vervangen 
door Richtlijn 1999/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 mei 1999 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke preparaten), Verordening (EEG) 
nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 
inzake de beoordeling en de beperking van 
de risico's van bestaande stoffen en Richtlijn 
76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
der lidstaten inzake de beperking van het op 
de markt brengen en van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten) 
zijn een aantal problemen met de werking 
van de communautaire stoffenwetgeving 
vastgesteld die leiden tot verschillen tussen 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten met directe 
gevolgen voor de werking van de interne 
markt op dit gebied.

juni 1967 betreffende de aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
inzake de indeling, de verpakking en het 
kenmerken van gevaarlijke stoffen, Richtlijn 
88/379/EEG van de Raad van 7 juni 1988 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke preparaten (intussen vervangen 
door Richtlijn 1999/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 mei 1999 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke preparaten), Verordening (EEG) 
nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 
inzake de beoordeling en de beperking van 
de risico's van bestaande stoffen en Richtlijn 
76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
der lidstaten inzake de beperking van het op 
de markt brengen en van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten) 
zijn een aantal problemen met de werking 
van de communautaire stoffenwetgeving 
vastgesteld die leiden tot verschillen tussen 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten met directe 
gevolgen voor de werking van de interne 
markt op dit gebied alsmede tot het 
ontbreken van een adequate bescherming 
van de volksgezondheid en het milieu.

Motivering

Als gevolg van de problemen met de huidige wetgeving bestaan er niet alleen verschillen 
tussen de nationale wettelijke bepalingen, maar worden met name de volksgezondheid en het 
milieu onvoldoende beschermd tegen gevaarlijke chemische stoffen.
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Amendement 3
Overweging 12

(12) Volgens de vergunningsbepalingen 
verleent de Commissie vergunningen voor 
het in de handel brengen en gebruiken van 
zeer zorgwekkende stoffen als de risico's 
van het gebruik ervan afdoende beheerst 
zijn of dit gebruik uit sociaal-economisch 
oogpunt gerechtvaardigd kan worden.

(12) Volgens de vergunningsbepalingen 
verleent de Commissie vergunningen voor 
het in de handel brengen en gebruiken van 
zeer zorgwekkende stoffen als er geen 
veiliger alternatieven of technologieën 
beschikbaar zijn en dit gebruik uit sociaal-
economisch oogpunt gerechtvaardigd kan 
worden.

Motivering

In deze overweging wordt het doel van de vergunningsprocedure nog eens bekrachtigd, want 
het vereiste hoge beschermingsniveau kan alleen worden gehaald indien zeer zorgwekkende 
stoffen daar waar dit mogelijk is worden vervangen door geschikte alternatieve stoffen of 
technologieën. Dit sluit aan bij vergelijkbare communautaire wetgeving (bijv. voor biociden 
en wetgeving inzake de gezondheid van werknemers). Het handhaven van het alternatieve 
doel van 'afdoende beheersing' van risico's komt neer op het instemmen met het gebruik en 
het vrijkomen van zeer zorgwekkende stoffen in het milieu, los van de sociaal-economische 
redenen voor dat gebruik en los van de vraag of er veiliger alternatieven beschikbaar zijn.

Amendement 4
Overweging 20

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

(20) Daar de fabrikanten en importeurs van 
voorwerpen aansprakelijk moeten zijn voor 
hun voorwerpen, is het passend gevaarlijke 
stoffen in voorwerpen registratieplichtig te 
maken.

Motivering

Voorwerpen vormen een primaire bron van blootstelling aan chemische stoffen. Het gebruik 
van gevaarlijke stoffen in voorwerpen moet registratieplichtig zijn.
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Amendement 5
Overweging 31

(31) Om tot een geharmoniseerd, eenvoudig 
systeem te komen moeten alle registraties bij 
het ECA worden ingediend. Omwille van de 
samenhang en een efficiënt gebruik van 
middelen moet dit alle registraties op 
volledigheid controleren en moet elke 
definitieve afwijzing van een registratie 
onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

(31) Om tot een geharmoniseerd, eenvoudig 
systeem te komen moeten alle registraties bij 
het ECA worden ingediend. Om te 
waarborgen dat de ingediende registraties 
samenhangend, volledig en van goede 
kwaliteit zijn, dient voorafgaande aan de 
indiening bij het ECA een onafhankelijke 
controle te worden uitgevoerd. Elke 
definitieve afwijzing van een registratie 
dient onder de verantwoordelijkheid van het 
ECA te vallen.

Motivering

Momenteel bestaat er geen verplichte evaluatie van de kwaliteit en de inhoud van 
registratiedossiers, omdat het ECA alleen op volledigheid toetst (artikel 18, lid 2). Aangezien 
blijkens een recente evaluatie door bevoegde autoriteiten in de lidstaten slechts 31% van de 
veiligheidsinformatiebladen volledig nauwkeurig was, is een onafhankelijke controle vóór de 
indiening van het grootste belang om de taak van het ECA te vergemakkelijken.

Amendement 6
Overweging 52

(52) Met het oog op een voldoende hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens en het milieu moet voor stoffen met 
zeer zorgwekkende eigenschappen als 
voorzorg van de bedrijven die deze stoffen 
gebruiken worden geëist dat zij bij de 
vergunningsinstantie aantonen dat de 
risico's afdoende beheerst zijn. Is dat niet 
zo, dan kan gebruik van die stof toch 
worden toegestaan als de bedrijven 
aantonen dat de maatschappelijke baten van 
dit gebruik zwaarder wegen dan de risico's 
ervan en er geen geschikte alternatieve 
stoffen of technieken zijn. De 
vergunningsinstantie moet dan via een 
vergunningsprocedure op basis van de 
aanvragen van de bedrijven nagaan of aan 
deze eisen is voldaan. Daar de vergunningen 
in de hele interne markt voor een hoog 
beschermingsniveau moeten zorgen, is het 
passend dat de Commissie de 

(52) Met het oog op een voldoende hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid van 
de mens, met name van kwetsbare 
bevolkingsgroepen, en het milieu dient voor 
stoffen met zeer zorgwekkende 
eigenschappen alleen een vergunning te 
worden verleend als de bedrijven aantonen 
dat de maatschappelijke baten van het
gebruik van die stof zwaarder wegen dan de 
risico's ervan en er geen geschikte 
alternatieve stoffen of technieken zijn. De 
vergunningsinstantie moet dan via een 
vergunningsprocedure op basis van de 
aanvragen van de bedrijven nagaan of aan 
deze eisen is voldaan. Daar de vergunningen 
in de hele interne markt voor een hoog 
beschermingsniveau moeten zorgen, is het 
passend dat de Commissie de 
vergunningsinstantie is.
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vergunningsinstantie is.

Motivering

Er dient bij het verlenen van vergunningen bijzondere aandacht uit te gaan naar de kwetsbare 
bevolkingsgroepen.

Het vergunningsvereiste zal alleen in het nagestreefde hoge niveau van bescherming 
resulteren indien het bewerkstelligt dat zeer zorgwekkende stoffen daar waar dit mogelijk is 
worden vervangen door geschikte alternatieve stoffen of technologieën. Dit sluit aan bij 
vergelijkbare communautaire wetgeving (bijv. voor biociden, restrictie van bepaalde 
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, wetgeving inzake de 
gezondheid van werknemers). Het handhaven van het alternatieve doel van 'afdoende 
beheersing' van risico's komt neer op het instemmen met voortzetting van het gebruik en het 
vrijkomen van zeer zorgwekkende stoffen in het milieu, ook al zijn er veiliger alternatieven 
beschikbaar. 

Amendement 7
Artikel 1

3. Deze verordening is gebaseerd op het 
beginsel dat de fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers die deze stoffen 
vervaardigen, in de handel brengen, 
invoeren of gebruiken, ervoor moeten 
zorgen dat deze stoffen niet schadelijk zijn 
voor de gezondheid van de mens of voor het 
milieu. Aan de bepalingen ervan ligt het 
voorzorgsbeginsel ten grondslag. 

3. Aan deze verordening ligt het 
voorzorgsbeginsel ten grondslag.

Motivering

Houdt verband met de introductie van een nieuw artikel betreffende de zorgvuldigheidsplicht 
(gezamenlijk in stemming te brengen).

Aangezien maximaal 70.000 stoffen mogelijkerwijs buiten het toepassingsgebied van REACH 
vallen, is het voor de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu belangrijk 
producenten van chemische stoffen en downstreamgebruikers een algemene 
zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot het documenteren van veilig gebruik op te leggen. 
Deze plicht stond vermeld in het ontwerpvoorstel dat bestemd was voor overleg via internet, 
maar is in de wetstekst afgezwakt van een wettelijke verplichting tot een niet-afdwingbaar 
beginsel. Dit amendement beoogt het 'kale' beginsel te schrappen aangezien het de bedoeling 
is de bepaling met een juridisch bindend karakter te herintroduceren.
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Amendement 8
Artikel 3, punt 29 bis (nieuw)

29 bis. "kwetsbare bevolkingsgroepen": 
risicopersonen, met inbegrip van 
pasgeboren baby's, zuigelingen, kinderen, 
zwangeren, zogende moeders en ouderen.

Motivering

Een definitie van het begrip kwetsbare bevolkingsgroepen is nodig voor het afbakenen van de 
risicogroepen en om de nodige maatregelen te kunnen nemen om de risico's voor deze 
groepen te verminderen. De definitie is gebaseerd op de lijst van risicogroepen in de recente 
resolutie van het Europees Parlement over het Europees Actieplan voor milieu en gezondheid 
(verslag-Ries).

Amendement 9
Artikel 3 bis (nieuw)

Artikel 3 bis
Zorgvuldigheidsplicht

1. Producenten, importeurs en 
downstreamgebruikers zorgen ervoor dat de 
nodige informatie wordt gegenereerd en dat 
de nodige maatregelen worden genomen ter 
voorkoming van schade aan de menselijke 
gezondheid of het milieu ten gevolge van de 
vervaardiging, de invoer, het in de handel 
brengen of het gebruik van stoffen als 
zodanig, in preparaten of voorwerpen bij 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden.
2. Producenten, importeurs en 
downstreamgebruikers houden dossiers bij 
die nodig zijn om te voldoen aan het 
bepaalde in lid 1. Deze dossiers worden op 
verzoek ter beschikking gesteld aan de 
bevoegde autoriteiten en het Agentschap.

Motivering

Houdt verband met het amendement waarmee het zorgvuldigheidsbeginsel uit artikel 1 wordt 
geschrapt (gezamenlijk in stemming te brengen). 
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Aangezien maximaal 70.000 stoffen mogelijkerwijs buiten het toepassingsgebied van REACH 
vallen, is het voor de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu belangrijk 
producenten van chemische stoffen en downstreamgebruikers een algemene 
zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot het documenteren van veilig gebruik op te leggen.
Deze plicht stond vermeld in het ontwerpvoorstel dat bestemd was voor overleg via internet, 
zoals aangekondigd in het Witboek, maar is in de wetstekst afgezwakt van een wettelijke 
verplichting tot een niet-afdwingbaar beginsel. Dit amendement beoogt het 'kale' beginsel te 
schrappen aangezien het de bedoeling is de bepaling met een juridisch bindend karakter te 
herintroduceren.

Amendement 10
Artikel 5, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Elke registratieaanvraag wordt
voorafgaande aan de indiening bij het ECA 
onderworpen aan een onafhankelijke 
auditcontrole en het auditverslag wordt 
samen met de aanvraag bij het ECA 
ingediend. Deze auditcontrole waarborgt 
dat de registratie volledig en van goede 
kwaliteit is. De auditcontrole wordt 
uitgevoerd door een organisatie die 
onafhankelijk is van de registrant, maar de 
kosten komen voor rekening van de 
registrant. Het ECA stelt een leidraad voor 
dergelijke kwaliteitscontroles op.

Motivering

Momenteel bestaat er geen verplichte evaluatie van de kwaliteit en de inhoud van 
registratiedossiers, omdat het ECA alleen op volledigheid toetst (artikel 18, lid 2). Aangezien 
blijkens een recente evaluatie door bevoegde autoriteiten in de lidstaten slechts 31% van de 
veiligheidsinformatiebladen volledig nauwkeurig was, is een onafhankelijke controle vóór de 
indiening van het grootste belang om de taak van het ECA te vergemakkelijken.

Amendement 11
Artikel 6, lid 1

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

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

a) de stof is in totale hoeveelheden van meer 
dan 1 ton per jaar per producent of importeur 

• de stof is in totale hoeveelheden van meer 
dan 1 ton per jaar per producent of importeur 
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in die voorwerpen aanwezig, waarbij elk 
soort voorwerp afzonderlijk wordt 
beoordeeld;

in die voorwerpen aanwezig;

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

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

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

• de stof is in concentraties van meer dan 
0,1% in die voorwerpen of in homogene 
materialen van die voorwerpen aanwezig.

Motivering

Voorwerpen vormen een primaire bron van blootstelling aan chemische stoffen. De 
verwijzing naar 'soort voorwerp' is onaanvaardbaar, aangezien het volledig onduidelijk is 
(bijv. stoel met armleuningen t.o.v. stoel zonder armleuningen - één soort voorwerp of twee 
soorten voorwerpen?). De totale hoeveelheid geïmporteerde voorwerpen is het enige 
duidelijke criterium. Deze basis is ook gekozen voor stoffen en preparaten. De beperking van 
het registratievereiste tot gevaarlijke stoffen in voorwerpen die bedoeld zijn vrij te komen, is 
veel te beperkend, aangezien dit voor bijna geen enkel voorwerp geldt. Alle gevaarlijke 
stoffen in voorwerpen, boven een bepaalde concentratie, moeten registratieplichtig zijn.

Amendement 12
Artikel 6, lid 2

2. De producent of importeur van 
voorwerpen geeft het ECA overeenkomstig 
lid 3 kennis van elke in die voorwerpen 
opgenomen stof als aan alle onderstaande 
voorwaarden is voldaan:
a) de stof is in totale hoeveelheden van 
meer dan 1 ton per jaar per producent of 
importeur in die voorwerpen aanwezig;
b) de stof voldoet overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG aan de criteria voor indeling 
als gevaarlijk;
c) de producent of importeur weet, of is 
ervan in kennis gesteld, dat het 
waarschijnlijk is dat de stof bij normale en 
redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksomstandigheden zal vrijkomen, 
ook al is dit vrijkomen geen beoogde 
functie van het voorwerp;
d) de vrijgekomen hoeveelheid van de stof 
kan schadelijk zijn voor de gezondheid van 

Schrappen
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de mens of voor het milieu.

Motivering

Bij veel voorwerpen bestaat de kans dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De huidige REACH-
bepalingen betreffende dergelijke voorwerpen zijn evenwel uitermate zwak - eigenlijk zeggen 
ze: 'indien er voldoende redenen voor een restrictie zijn, gelieve ons daarvan in kennis te 
stellen'. Dit biedt onvoldoende garanties voor de menselijke gezondheid of het milieu. 
Daarnaast is de voorwaarde van 'potentieel negatief effect' veel te subjectief en controversieel 
om van nut te kunnen zijn. Voorwerpen vormen een primaire bron van blootstelling aan 
chemische stoffen. Het gebruik van gevaarlijke stoffen in voorwerpen moet registratieplichtig 
zijn, zoals wordt bepaald in artikel 6, lid 1.

Amendement 13
Artikel 6, lid 3

3. Indien aan de voorwaarden van lid 2 is 
voldaan, wordt de volgende informatie in 
de overeenkomstig artikel 108 door het 
ECA gespecificeerde structuur meegedeeld:
a) de identiteit en de contactgegevens van 
de producent of importeur;
b) de in artikel 18, lid 1, bedoelde 
registratienummers, indien beschikbaar;
c) de identiteit van de stoffen 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;
d) de indeling van de stof;
e) een beknopte beschrijving van de vormen 
van gebruik van het voorwerp;
f) de hoeveelheidsklasse van de stof, 
bijvoorbeeld 1-10 ton, 1-100 ton enz.

Schrappen

Motivering

Aangezien het gebruik van gevaarlijke stoffen in voorwerpen registratieplichtig moet zijn, 
zoals wordt bepaald in artikel 6, lid 1, is een meldingsplicht niet meer nodig.

Amendement 14
Artikel 6, lid 4

4. Het ECA kan besluiten nemen waarbij 
producenten of importeurs van voorwerpen 
worden verplicht elke in die voorwerpen 

Schrappen
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opgenomen stof waarvan overeenkomstig 
lid 3 kennis is gegeven, overeenkomstig 
deze titel te registreren.

Motivering

Aangezien het gebruik van gevaarlijke stoffen in voorwerpen registratieplichtig moet zijn, 
zoals wordt bepaald in artikel 6, lid 1, is deze bepaling niet meer nodig.

Amendement 15
Artikel 6, lid 5

5. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van 
toepassing op stoffen die al voor dat gebruik 
zijn geregistreerd door een actor eerder in de 
toeleveringsketen.

5. Lid 1 is niet van toepassing op stoffen die 
al voor dat gebruik zijn geregistreerd door 
een actor eerder in de toeleveringsketen.

Motivering

Consistentie met de amendementen houdende schrapping van de leden 2, 3 en 4.

Amendement 16
Artikel 6, lid 6

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

6. Lid 1 is drie maanden na de in artikel 21, 
lid 3, vastgestelde termijn van toepassing.

Motivering

Consistentie met de amendementen houdende schrapping van de leden 2, 3 en 4.

Amendement 17
Artikel 6, lid 7

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

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

Motivering

Consistentie met de amendementen houdende schrapping van de leden 2, 3 en 4.
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Amendement 18
Artikel 9, alinea 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) Bij het indienen van informatie voor 
registratiedoeleinden overeenkomstig de 
letters a) en b) kan de aanvrager verzoeken 
om vertrouwelijke behandeling van 
nauwkeurig aangegeven documenten of 
delen van documenten. De aanvrager 
verstrekt een volledige rechtvaardiging voor 
een dergelijk verzoek. De autoriteit die de 
informatie ontvangt, beslist welke 
informatie vertrouwelijk blijft.

Motivering

De bestaande wetgeving (Verordening (EEG) nr. 793/93 en Richtlijn 92/32/EEG) legt bij een 
verzoek om vertrouwelijkheid de last op soortgelijke wijze bij het bedrijf: een fabrikant kan 
aangeven welke informatie commercieel gevoelig is, maar moet daar een volledige 
rechtvaardiging bijvoegen. De autoriteit die de informatie ontvangt, beslist op eigen gezag 
welke informatie hieronder valt.

Amendement 19
Artikel 13, lid 1, alinea 1

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

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

Motivering

Het beperken van veiligheidsbeoordelingen tot stoffen in hoeveelheden van 10 ton of meer is 
onaanvaardbaar, aangezien dit betekent dat er nog steeds geen blootstellingsinformatie zou 
komen voor twee derde van de stoffen die onder REACH vallen. Zonder die informatie is het 
bijna ondoenlijk de geëigende risicobeheermaatregelen in kaart te brengen ter bescherming 
van werknemers of consumenten, onder wie veel vrouwen in de vruchtbare leeftijd, die 
misschien wel dagelijks rechtstreeks in contact komen met chemicaliën die in hoeveelheden 
van minder dan 10 ton worden vervaardigd, bijvoorbeeld bepaalde stoffen in huishoudelijke 
schoonmaakmiddelen.
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Amendement 20
Artikel 21, lid 1, letter a)

a) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld en na de inwerkingtreding van 
deze verordening ten minste eenmaal, in 
hoeveelheden van 1 ton of meer per jaar per 
fabrikant of per importeur, in de 
Gemeenschap zijn vervaardigd of ingevoerd;

a) geleidelijk geïntegreerde stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2,
zijn ingedeeld of voldoen aan de criteria 
voor vergunningverlening in de zin van 
artikel 54, letters d), e) en f) en na de 
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste eenmaal, in hoeveelheden van 1 ton 
of meer per jaar per fabrikant of per 
importeur, in de Gemeenschap zijn 
vervaardigd of ingevoerd;

Motivering

De eerste termijn voor de registratie van geleidelijk geïntegreerde stoffen, zoals in het kader 
van REACH wordt voorgesteld, geldt voor chemische stoffen die geproduceerd worden in 
hoeveelheden van meer dan 1000 ton en CMR-stoffen (kankerverwekkend, mutageen of 
vergiftig voor de voortplanting) in de categorieën 1 en 2. Tijdens deze eerste fase dienen ook 
stoffen die persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en sterk 
bioaccumulerend (vPvB) zijn, te worden geregistreerd, omdat zij bijzonder gevaarlijk zijn (zij 
worden doorgegeven aan het embryo en kunnen nadelige gevolgen voor de gezondheid 
hebben). Aangezien PBT- en vPvB-stoffen bij de  vergunningverlening voorrang krijgen (zie 
artikel 55, lid 3), moeten ze ook in een vroeg stadium in REACH worden geïntegreerd, om 
voor samenhang met de vergunning te zorgen.

Amendement 21
Artikel 31 bis (nieuw)

Artikel 31 bis
Verplichting om informatie over

stoffen in voorwerpen te verstrekken
Downstreamgebruikers die in een voorwerp 
een stof of preparaat opnemen waarvoor 
een veiligheidsinformatieblad is opgesteld, 
en degenen die vervolgens dat voorwerp 
behandelen of verder verwerken, doen het 
veiligheidsinformatieblad toekomen aan 
alle ontvangers van het voorwerp of een 
daarvan afgeleid voorwerp. Het publiek is 
geen ontvanger.
Het publiek heeft het recht de fabrikant of 
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importeur om informatie te verzoeken over 
de stoffen die aanwezig zijn in een door 
hem vervaardigd of geïmporteerd voorwerp. 
De fabrikant of importeur reageert binnen 
15 werkdagen.

Motivering

De fabrikanten van voorwerpen, de detailhandel en het publiek moeten kunnen nagaan of 
bepaalde stoffen in het uiteindelijke voorwerp aanwezig zijn, en zo nodig op zoek gaan naar 
veiliger alternatieven. Er wordt een termijn van 15 dagen gesteld in navolging van de vaste 
reactietijd in Verordening 1049/2001 inzake de toegang tot documenten van de EG-
instellingen.

Amendement 22
Artikel 52

Deze titel heeft tot doel de goede werking 
van de interne markt te waarborgen en 
tegelijkertijd te verzekeren dat de risico's 
van zeer zorgwekkende stoffen op passende 
wijze worden beheerst of dat deze stoffen
door geschikte alternatieve stoffen of 
technieken worden vervangen.

Deze titel heeft in de eerste plaats tot doel te 
waarborgen dat zeer zorgwekkende stoffen 
worden vervangen door veiliger 
alternatieve stoffen of technologieën, waar 
deze voorhanden zijn. Wanneer dergelijke 
alternatieven niet beschikbaar zijn, maar de 
voordelen voor de samenleving groter zijn 
dan de risico's met betrekking tot het 
gebruik van een dergelijke stof, heeft deze 
titel tot doel te waarborgen dat het gebruik 
van zeer zorgwekkende stoffen afdoende 
wordt beheerst en dat alternatieven worden 
ontwikkeld.

Motivering

Bescherming van de gezondheid van vrouwen en hun gezinnen en van het milieu is niet 
mogelijk als deze titel niet gericht is op vervanging van zeer zorgwekkende stoffen (d.w.z. 
PBT, vPvB, CMR). Vervanging van deze stoffen is nodig, omdat de risico's die het gebruik 
van deze stoffen oplevert voor de menselijke gezondheid en het milieu, niet "afdoende 
beheerst" kan worden. Verder zouden de fabrikanten beschikken over een duidelijke, 
onbureaucratische vergunningprocedure voor deze stoffen. De toepassing van het 
voorzorgsbeginsel als een van de beleidsbepalende elementen van REACH zou een logische 
afronding vinden in de uitbanning van de ergste chemicaliën.
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Amendement 23
Artikel 53, lid 1, letter b)

b) de vormen van gebruik van die stof als 
zodanig of in een preparaat, of de opname 
van de stof in een voorwerp, waarvoor de 
stof in de handel wordt gebracht of 
waarvoor hij de stof zelf gebruikt 
overeenkomstig artikel 55, lid 2, van de 
vergunningplicht in bijlage XIII zijn 
vrijgesteld; of

Schrappen

Motivering

Er dient geen algehele vrijstelling te komen, om te waarborgen dat het vervangingsbeginsel 
volledig wordt toegepast.

Amendement 24
Artikel 53, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Het importeren en in de handel 
brengen van een voorwerp dat een in 
bijlage XIII opgenomen stof bevat, wordt 
beschouwd als het gebruik van deze stof.

Motivering

In het voorstel betreffende REACH worden geen specifieke bepalingen geformuleerd voor 
ingevoerde voorwerpen die stoffen bevatten waarvoor een vergunning is vereist. De 
importeurs van dergelijke voorwerpen moeten aan dezelfde verplichtingen voldoen als 
fabrikanten in de EU, om de gezondheid van de mens, en met name die van vrouwen en hun 
gezinnen, doeltreffend te kunnen beschermen. Indien dit niet wordt rechtgezet, kan dit een 
ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid en de bescherming van het milieu, alsook
voor de concurrentiekracht van specifieke industriesectoren. 

Amendement 25
Artikel 54, letter f)

f) stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen hebben 
of die welke persistente, bioaccumulerende 
en toxische eigenschappen of zeer 
persistente en sterk bioaccumulerende 
eigenschappen hebben, die niet aan de 

f) stoffen, zoals die welke 
hormoonontregelende eigenschappen hebben 
of die welke persistente, bioaccumulerende 
en toxische eigenschappen of zeer 
persistente en sterk bioaccumulerende 
eigenschappen hebben, die niet aan de 
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criteria onder d) en e) voldoen en die per 
geval, overeenkomstig de procedure van 
artikel 56, aangewezen zijn als stoffen die
ernstige en onomkeerbare effecten op de 
mens of op het milieu hebben die 
vergelijkbaar zijn met die van de stoffen die 
onder a) tot en met e) zijn vermeld.

criteria onder d) en e) voldoen en die per 
geval, overeenkomstig de procedure van 
artikel 56, aangewezen zijn als stoffen die 
aanleiding geven tot een soortgelijke 
bezorgdheid als de stoffen die onder a) tot 
en met e) zijn vermeld.

Motivering

Dat moet worden aangetoond dat er ernstige en onomkeerbare effecten optreden voordat er 
een beroep kan worden gedaan op de regelgeving, is onaanvaardbaar en niet in 
overeenstemming met de toepassing van het voorzorgsbeginsel. Met dit voorstel wordt 
primair beoogd dat er op basis van deze wetgeving voorzorgsmaatregelen kunnen worden 
genomen.

Amendement 26
Artikel 55, lid 1, letter d)

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

d) herbeoordelingstermijnen van ten hoogste 
vijf jaar voor alle vormen van gebruik

Motivering

Alle vergunningen moeten in tijd beperkt zijn, omdat een geregelde herbeoordeling de 
aanpassing aan technische vooruitgang mogelijk maakt (en bevordert) (bijv. rekening houden 
met nieuwe informatie over risico's, blootstelling, sociaal-economische voordelen en 
beschikbaarheid van alternatieven). Zonder regelmatige herbeoordelingen gaat het 
momentum voor de introductie van veiliger alternatieven (innovatie) verloren.

Amendement 27
Artikel 55, lid 1, letter e)

e) eventueel van de vergunningplicht 
vrijgestelde vormen van gebruik of 
categorieën van gebruik, en de eventuele 
voorwaarden voor die vrijstellingen.

Schrappen

Motivering

Er dient geen algehele vrijstelling te komen, om te waarborgen dat het vervangingsbeginsel 
volledig wordt toegepast.
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Amendement 28
Artikel 55, lid 2

2. Vormen van gebruik of categorieën van 
gebruik kunnen van de vergunningplicht 
worden vrijgesteld. Bij de vaststelling van 
die vrijstellingen wordt in het bijzonder 
rekening gehouden met het volgende:
a) de bestaande specifieke 
Gemeenschapswetgeving die 
minimumeisen aan het gebruik van de stof 
stelt in verband met de bescherming van de 
gezondheid of het milieu, zoals bindende 
grenswaarden voor de beroepsmatige 
blootstelling en emissiegrenswaarden;
b) bestaande wettelijke verplichtingen om 
bij het gebruik van de stof passende 
technische maatregelen en 
beheersmaatregelen te nemen om aan 
relevante normen inzake gezondheid, 
veiligheid en milieu te voldoen.
Aan vrijstellingen kunnen voorwaarden 
worden verbonden.

Schrappen

Motivering

Er dient geen algehele vrijstelling te komen, om te waarborgen dat het vervangingsbeginsel 
volledig wordt toegepast.

Amendement 29
Artikel 55, lid 4, letter b)

b) gebruik dat van de vergunningplicht 
moet worden vrijgesteld.

Schrappen

Motivering

Er dient geen algehele vrijstelling te komen, om te waarborgen dat het vervangingsbeginsel 
volledig wordt toegepast.

Amendement 30
Artikel 57, lid 2

2. Een vergunning wordt verleend indien Schrappen
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het risico voor de gezondheid van de mens 
of voor het milieu van het gebruik van een 
stof als gevolg van de in bijlage XIII 
vermelde intrinsieke eigenschappen 
afdoende wordt beheerst overeenkomstig 
bijlage I, punt 6, en overeenkomstig de 
documentatie in het chemische 
veiligheidsrapport van de aanvrager.
De Commissie neemt het volgende niet in 
aanmerking:
a) risico's voor de gezondheid van de mens 
en voor het milieu van emissies van de stof 
uit een installatie waarvoor overeenkomstig 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad  een 
vergunning is verleend;
b) risico's voor en via het aquatisch milieu 
van lozingen van de stof uit een puntbron 
die valt onder het vereiste inzake 
voorafgaande regulering als bedoeld in 
artikel 11, lid 3, en wetgeving die is 
vastgesteld krachtens artikel 16 van 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad; 
c) risico's voor de gezondheid van de mens 
van het gebruik van een stof in een medisch 
hulpmiddel waarop Richtlijn 90/385/EEG 
van de Raad , Richtlijn 93/42/EEG van de 
Raad  of Richtlijn 98/79/EG van het 
Europees Parlement en de Raad  van 
toepassing is.

Motivering

Het vergunningsvereiste zal alleen in een hoog niveau van bescherming resulteren indien het 
bewerkstelligt dat zeer zorgwekkende stoffen, daar waar dit mogelijk is, worden vervangen 
door geschikte alternatieve stoffen of technologieën. Het alternatieve doel van 'afdoende 
beheersing' van risico's komt erop neer dat het gebruik en de introductie van zeer 
zorgwekkende stoffen in het milieu mogen doorgaan, hoewel er wellicht veiliger alternatieven 
beschikbaar zijn. Dan zou het zeer de vraag zijn hoe doeltreffend de gezondheid en het milieu 
met behulp van REACH worden beschermd.

Regulering middels emissiegrenswaarden is niet geschikt voor zeer zorgwekkende stoffen en 
zorgt niet voor een hoge mate van bescherming. 
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Amendement 31
Artikel 57, lid 3, alinea 1

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

3. Een vergunning wordt verleend wanneer 
wordt aangetoond dat de sociaal-
economische voordelen zwaarder wegen dan 
het risico van het gebruik van de stof voor 
de gezondheid van de mens, o.a. die van 
werknemers en kwetsbare 
bevolkingsgroepen, of voor het milieu, 
wanneer geschikte alternatieve stoffen of 
technieken ontbreken en  wanneer
maatregelen worden genomen om de 
blootstelling, lozingen, emissies en 
verliezen aan het milieu te minimaliseren. 
Hierover wordt besloten nadat de volgende 
elementen zijn overwogen:

Motivering

Gekoppeld aan de schrapping van artikel 57, lid 2. Zodra duidelijk is dat bij de verstrekking 
van vergunningen altijd gekeken wordt naar de sociaal-economische rechtvaardiging en de 
beschikbaarheid van alternatieven, kan de verstrekking van dergelijke vergunningen verplicht 
worden. Vergunningen moeten alleen worden verstrekt wanneer er geen veiliger alternatief is, 
wanneer er duidelijke maatschappelijke behoefte aan het gebruik van de stof bestaat en 
wanneer er maatregelen zijn genomen om blootstelling en verliezen aan het milieu te 
minimaliseren. Bij de beoordeling van de risico's moet ook het risico voor werknemers en 
kwetsbare bevolkingsgroepen in aanmerking worden genomen.

Amendement 32
Artikel 57, lid 6

6. Aan vergunningen kunnen voorwaarden, 
met inbegrip van herbeoordelingstermijnen 
en/of toezicht, worden verbonden. Aan 
overeenkomstig lid 3 verleende
vergunningen wordt gewoonlijk een termijn 
verbonden.

6. Aan vergunningen worden
herbeoordelingstermijnen en vereisten voor 
een vervangingsplan verbonden, en kunnen 
andere voorwaarden, met inbegrip van
vereisten inzake toezicht, worden 
verbonden. Aan vergunningen wordt een 
termijn van maximaal 5 jaar verbonden.

Motivering

Aan alle vergunningen moeten termijnen worden verbonden, omdat een geregelde 
herbeoordeling de aanpassing aan technische vooruitgang mogelijk maakt (en bevordert) 
(bijv. rekening houden met nieuwe informatie over risico's, blootstelling, sociaal-economische 
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voordelen en beschikbaarheid van alternatieven). Dit sluit aan bij de huidige wetgeving 
inzake biociden en pesticiden. Zonder regelmatige herbeoordelingen gaat het momentum voor 
de introductie van veiliger alternatieven (innovatie) verloren. Een vervangingsplan moet 
verplicht onderdeel uitmaken van elke vergunning.

Amendement 33
Artikel 57, lid 7

7. In de vergunning worden de volgende 
gegevens vermeld:

7. In de vergunning worden de volgende 
gegevens vermeld:

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

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

b) de identiteit van de stoffen; b) de identiteit van de stoffen;

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

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

c bis) de termijn waarvoor de vergunning 
wordt verleend;

d) eventuele aan de vergunning verbonden 
voorwaarden;

d) eventuele aan de vergunning verbonden 
voorwaarden;

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

f bis) het vervangingsplan.

Motivering

Aan alle vergunningen moeten termijnen worden verbonden, omdat een geregelde 
herbeoordeling de aanpassing aan technische vooruitgang mogelijk maakt (en bevordert) 
(bijv. rekening houden met nieuwe informatie over risico's, blootstelling, sociaal-economische 
voordelen en beschikbaarheid van alternatieven). Zonder regelmatige herbeoordelingen gaat 
het momentum voor de introductie van veiliger alternatieven (innovatie) verloren. Een 
vervangingsplan moet verplicht onderdeel uitmaken van elke vergunning.

Amendement 34
Artikel 58, lid 1

1. Overeenkomstig artikel 57, lid 3, 
verleende vergunningen waaraan een 
termijn is verbonden, worden als geldig 
beschouwd totdat de Commissie een besluit 
over een nieuwe aanvraag neemt, mits de 
houder van de vergunning binnen 
18 maanden voor het verstrijken van de 

1. Vergunningen worden als geldig 
beschouwd totdat de Commissie een besluit 
over een nieuwe aanvraag neemt, mits de 
houder van de vergunning binnen 
18 maanden voor het verstrijken van de 
termijn een nieuwe aanvraag indient. 
Behoudens de tweede, derde en vierde alinea 
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termijn een nieuwe aanvraag indient. 
Behoudens de tweede, derde en vierde alinea 
kan de aanvrager, in plaats van voor de 
nieuwe aanvraag alle elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag opnieuw in te 
dienen, uitsluitend het nummer van de 
huidige vergunning vermelden.

kan de aanvrager, in plaats van voor de 
nieuwe aanvraag alle elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag opnieuw in te 
dienen, uitsluitend het nummer van de 
huidige vergunning vermelden.
Hij dient bijgewerkte versies in van de 
sociaal-economische analyse, de analyse van 
de alternatieven en het vervangingsplan in 
de oorspronkelijke aanvraag.

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

Hij dient bijgewerkte versies in van de 
sociaal-economische analyse, de analyse van 
de alternatieven en het vervangingsplan in
de oorspronkelijke aanvraag.

Indien hij nu kan aantonen dat het risico 
afdoende wordt beheerst, dient hij een 
bijgewerkte versie van het chemische 
veiligheidsrapport in.
Indien andere elementen van de 
oorspronkelijke aanvraag zijn gewijzigd, 
dient hij eveneens bijgewerkte versies van 
die elementen in.

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

Motivering

Met het oog op consistentie met het doel om aan vergunningen een termijn te verbinden en het 
vervangingsbeginsel toe te passen.

Amendement 35
Artikel 59, lid 4

4. Een vergunningaanvraag bevat de 
volgende informatie:

4. Een vergunningaanvraag bevat de 
volgende informatie:

a) de identiteit van de stoffen, 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;

a) de identiteit van de stoffen, 
overeenkomstig punt 2 van bijlage IV;

b) de naam en de contactgegevens van de 
persoon of personen die de aanvraag 
indienen;

b) de naam en de contactgegevens van de 
persoon of personen die de aanvraag 
indienen;

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

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

opname van de stof in voorwerpen 
omvatten;

d) een chemisch veiligheidsrapport 
overeenkomstig bijlage I waarin de risico's 
voor de gezondheid van de mens en/of voor 
het milieu van het gebruik van de stoffen als 
gevolg van de in bijlage XIII vermelde 
intrinsieke eigenschappen aan de orde 
komen, tenzij dit verslag reeds ten behoeve 
van de registratie is ingediend.

d) een chemisch veiligheidsrapport 
overeenkomstig bijlage I waarin de risico's 
voor de gezondheid van de mens en/of voor 
het milieu van het gebruik van de stoffen als 
gevolg van de in bijlage XIII vermelde 
intrinsieke eigenschappen aan de orde 
komen, tenzij dit verslag reeds ten behoeve 
van de registratie is ingediend, alsmede de 
risicobeheermaatregelen;
d bis) een overeenkomstig bijlage XV 
uitgevoerde sociaal-economische analyse;
d ter) een analyse van de alternatieven, 
rekening houdend met hun risico's en de 
technische en financiële haalbaarheid van 
vervanging, vergezeld van een 
vervangingsplan, inclusief onderzoek en 
ontwikkeling en een tijdschema voor de 
door de aanvrager voorgestelde 
maatregelen.

Motivering

In verband met consistentie met het doel om de vergunningen aan een sociaal-economische 
analyse en de beschikbaarheid van alternatieven te koppelen. Een vervangingsplan moet 
verplicht onderdeel uitmaken van elke vergunning. Een aanvraag voor een vergunning moet 
expliciet de risicobeheermaatregelen omvatten.

Amendement 36
Artikel 59, lid 5

De aanvraag kan het volgende bevatten:
a) een overeenkomstig bijlage XV 
uitgevoerde sociaal-economische analyse;
b) een analyse van de alternatieven, met 
inbegrip van onderzoek en ontwikkeling, 
waarin de risico's van die alternatieven en 
de technische en economische 
haalbaarheid van vervanging worden 
beoordeeld, waarbij in voorkomend geval 
een vervangingsplan wordt gevoegd en een 
tijdschema voor de door de aanvrager 
voorgestelde maatregelen.

Schrappen
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Motivering

Gekoppeld aan het amendement op artikel 59, lid 4, dat deze bepalingen een bindend karakter 
geeft.

Amendement 37
Artikel 59, lid 6

De aanvraag bevat niet het volgende:
a) de risico's voor de gezondheid van de 
mens en voor het milieu van emissies van 
de stof uit een installatie waarvoor 
overeenkomstig Richtlijn 96/61/EG een 
vergunning is verleend;
b) de risico's voor en via het aquatisch 
milieu van lozingen van de stof uit een 
puntbron die valt onder het vereiste inzake 
voorafgaande regulering als bedoeld in 
artikel 11, lid 3, en wetgeving die is 
goedgekeurd krachtens artikel 16 van 
Richtlijn 2000/60/EG;
c) de risico's voor de gezondheid van de 
mens van het gebruik van een stof in een 
medisch hulpmiddel waarop Richtlijn 
90/385/EEG, 93/42/EEG of 98/79/EG van 
toepassing is.

Schrappen

Motivering

Het is belangrijk aandacht te besteden aan een breed scala van vormen van gebruik van de 
desbetreffende chemische stoffen, met name in het licht van de wetgeving die niet kijkt naar de 
milieu-effecten van de stoffen, maar ook naar andere mogelijke bronnen van vrijlating en 
blootstelling. Regulering middels emissiegrenswaarden is niet geschikt voor zeer 
zorgwekkende stoffen en zorgt niet voor een hoge mate van bescherming van de menselijke 
gezondheid en het milieu, met name in het geval van PBTs en vPvB's. Het is belangrijk dat in 
aanvragen voor vergunningen uitvoerig wordt ingegaan op de risico's voor de menselijke 
gezondheid en het milieu, ook wanneer er emissiegrenswaarden bestaan.

Amendement 38
Artikel 62

Verplichtingen van houders van een 
vergunning

Informatieverplichtingen bij gebruik van 
vergunningplichtige stoffen

Alvorens een stof voor een bepaald Alvorens een stof voor een bepaald 
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toegelaten gebruik in de handel te brengen, 
vermelden de houders van de vergunning het 
nummer van de vergunning op het etiket.

toegelaten gebruik in de handel te brengen, 
vermelden de houders van de vergunning het 
nummer van de vergunning op het etiket.

Alle stoffen waarvan het gebruik is 
toegelaten, en alle preparaten en 
voorwerpen die stoffen bevatten waarvan 
het gebruik in die preparaten en 
voorwerpen is toegelaten, worden van een 
etiket voorzien. Op het etiket staan vermeld:
a) de naam van de stof,
b) de indeling van de stof en het 
overeenkomstige symbool en de 
overeenkomstige gevarenaanduiding, zoals 
opgenomen in Richtlijn 67/548/EEG,
c) het feit dat de stof vergunningplichtig is,
d) het relevante gebruik waarvoor de stof is 
toegestaan. 

Motivering

Met de voorgestelde verplichtingen voor houders van een vergunning kan onvoldoende 
bewustzijn worden gekweekt. Het is van essentieel belang dat de vele gebruikers van 
chemicaliën in de productiesector en de toeleveringsketen, het brede publiek en de afvalsector 
informatie kunnen verkrijgen over het gebruik van zeer zorgwekkende, vergunningplichtige 
stoffen.

Amendement 39
Artikel 65, lid 1, alinea 1

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor de 
gezondheid van de mens of voor het milieu 
is verbonden dat een aanpak op 
Gemeenschapsniveau vereist, wordt 
bijlage XVI volgens de in artikel 130, lid 3, 
bedoelde procedure zodanig gewijzigd dat 
aan de vervaardiging, het gebruik of het in 
de handel brengen van de stoffen, als
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
de artikelen 66 tot en met 70.

1. Wanneer aan de vervaardiging, het 
gebruik of het in de handel brengen van 
stoffen een onaanvaardbaar risico voor het 
milieu of voor de gezondheid van de mens, 
waaronder die van kwetsbare 
bevolkingsgroepen, is verbonden dat een 
aanpak op Gemeenschapsniveau vereist, 
wordt bijlage XVI volgens de in artikel 130, 
lid 3, bedoelde procedure zodanig gewijzigd 
dat aan de vervaardiging, het gebruik of het 
in de handel brengen van de stoffen, als 
zodanig of in preparaten of voorwerpen, 
nieuwe beperkingen worden gesteld of 
bestaande beperkingen van die bijlage 
worden gewijzigd volgens de procedure van 
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de artikelen 66 tot en met 70.

Motivering

Bij de vaststelling van beperkingen in het kader van REACH moet uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het risico voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

Amendement 40
Artikel 72, lid 1, letter c)

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

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

Motivering

Horizontaal amendement; indien de naam en het mandaat van het comité worden gewijzigd, 
dienen in de hele tekst de desbetreffende wijzigingen worden aangebracht. Dit amendement 
versterkt de intentie om bij het besluitvormingsproces te allen tijde rekening te houden met de 
beschikbaarheid van veiliger alternatieven.

Amendement 41
Artikel 73, lid 2, letter d)

d) het opzetten en beheren van een of meer 
databanken met informatie over alle 
geregistreerde stoffen, de inventaris van 
indelingen en etiketteringen en de lijst van 
geharmoniseerde indelingen en 
etiketteringen, het op internet in de 
databank(en) openbaar maken van de in 
artikel 116, lid 1, bedoelde niet-
vertrouwelijke informatie en het op verzoek 
in de databanken beschikbaar stellen van 
andere niet-vertrouwelijke informatie;

d) het opzetten en beheren van een of meer 
databanken met informatie over alle 
geregistreerde stoffen, de inventaris van 
indelingen en etiketteringen en de lijst van 
geharmoniseerde indelingen en 
etiketteringen, het binnen 15 werkdagen op 
internet openbaar maken van de in 
artikel 116, lid 1, bedoelde niet-
vertrouwelijke informatie in de 
databank(en) en het op verzoek 
overeenkomstig artikel 115, lid 2
beschikbaar stellen van andere niet-



PA\562492NL.doc 29/35 PE 357.536v01-00

NL

vertrouwelijke informatie in de databanken;

Motivering

Omwille van de duidelijkheid moet een termijn worden vastgesteld voor het opnemen van 
(openbare) informatie in de databank(en), en wel een termijn van 15 werkdagen 
overeenkomstig de vaste reactietijd in Verordening 1049/2001. Er moet een duidelijke 
verwijzing komen naar de procedure voor verzoeken om informatie, te weten niet-
vertrouwelijke informatie die niet vermeld staat in artikel 116, lid 1, en informatie die als 
vertrouwelijk wordt aangemerkt op grond van artikel 116, lid 2.

Amendement 42
Artikel 73, lid 2, letter e)

e) het binnen negentig dagen nadat het ECA 
de informatie heeft ontvangen, 
overeenkomstig artikel 116, lid 1, 
bekendmaken welke stoffen worden 
beoordeeld en zijn beoordeeld;

e) het binnen vijftien werkdagen nadat het 
ECA de informatie heeft ontvangen, 
overeenkomstig artikel 116, lid 1, 
bekendmaken welke stoffen worden 
beoordeeld en zijn beoordeeld;

Motivering

Artikel 73, lid 2, letter e) bepaalt dat het ECA informatie over de beoordeling van stoffen 
binnen 90 dagen bekend moet maken. Dit sluit niet aan bij de benchmark in het Verdrag van 
Aarhus en Verordening (EG) 1049/2001 voor het reageren op verzoeken. Bij een verzoek om 
een document zou het ECA uit hoofde van Verordening (EG) 1049/2001 normaal gesproken 
binnen 15 werkdagen moeten reageren.

Amendement 43
Artikel 115, lid 1

1. Voor de bij het ECA berustende 
documenten geldt dat overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad toegang 
wordt verleend tot de overeenkomstig deze 
verordening ingediende niet-vertrouwelijke
informatie. Het ECA stelt die informatie 
overeenkomstig artikel 73, lid 2, onder d), 
op verzoek ter beschikking.

1. Voor de bij het ECA berustende 
documenten geldt dat overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad toegang 
wordt verleend tot de overeenkomstig deze 
verordening ingediende, maar niet in artikel 
116 vermelde informatie. Op verzoek maakt
het ECA die informatie overeenkomstig 
artikel 73, lid 2, onder d) op internet 
openbaar.

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat artikel 115 alleen van toepassing is op informatie in het 



PE 357.536v01-00 30/35 PA\562492NL.doc

NL

"schemergebied", d.w.z. informatie die niet uitdrukkelijk in artikel 116 vermeld staat (altijd 
niet-vertrouwelijk of altijd vertrouwelijk). Als eenmaal toegang is verleend, moet deze 
informatie op dezelfde manier openbaar worden gemaakt als informatie die altijd niet-
vertrouwelijk is.

Amendement 44
Artikel 115, lid 2

2. Wanneer krachtens Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 een verzoek om toegang tot 
documenten bij het ECA wordt ingediend, 
voert het ECA overeenkomstig de tweede en 
derde alinea de raadpleging van de derde uit, 
als bedoeld in artikel 4, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001.

2. Wanneer krachtens Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 bij het ECA een verzoek om 
toegang tot niet in artikel 116 vermelde
informatie wordt ingediend ten aanzien 
waarvan de derde om vertrouwelijkheid 
heeft verzocht, voert het ECA 
overeenkomstig de tweede en derde alinea 
de raadpleging van de derde uit, als bedoeld 
in artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) 
nr. 1049/2001.

Het ECA stelt de registrant, potentiële 
registrant, downstreamgebruiker, aanvrager 
of andere betrokkene in kennis van het 
verzoek. De betrokkene kan binnen dertig 
dagen een verklaring indienen waarin hij 
aangeeft dat hij bepaalde informatie 
waarop het verzoek betrekking heeft 
commercieel gevoelig acht, dat de 
verspreiding van die informatie hem uit 
commercieel oogpunt schade zou kunnen 
berokkenen en dat hij die informatie 
daarom geheim wenst te houden voor 
iedereen, behalve de bevoegde instanties, 
het ECA en de Commissie. In elk geval 
moet dit met redenen worden omkleed.

Het ECA stelt de registrant en, in 
voorkomend geval, de potentiële registrant, 
downstreamgebruiker, aanvrager of andere 
betrokkene in kennis van het verzoek. 

Deze verklaring wordt in overweging 
genomen door het ECA, dat op grond van 
de motivering besluit of de verklaring wordt 
geaccepteerd, alvorens te beslissen of het 
verzoek om toegang tot documenten wordt 
ingewilligd. Het ECA informeert de
betrokkene, die overeenkomstig de artikelen 
87, 88 en 89 tegen een besluit van het ECA 
om de verklaring niet te accepteren binnen 
15 dagen na het besluit beroep bij de kamer 
van beroep kan instellen. Een dergelijk 
beroep heeft schorsende werking. De kamer 
van beroep neemt binnen dertig dagen een 

Binnen 15 werkdagen na de registratie van 
de aanvraag stelt het ECA de aanvrager 
alsmede de registrant, potentiële registrant, 
downstreamgebruiker of andere betrokkene 
in kennis van zijn besluit, waartegen allen
overeenkomstig de artikelen 87, 88 en 89 
binnen 15 dagen na het besluit beroep bij de 
kamer van beroep kunnen instellen. Een 
dergelijk beroep heeft schorsende werking. 
De kamer van beroep neemt binnen dertig 
dagen een besluit over het beroep.
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besluit over het beroep.

Motivering

De termijn voor het eerste besluit moet in overeenstemming zijn met het Verdrag van Aarhus 
en Verordening (EG) nr. 1049/2001, die bepaalt dat informatie binnen één maand moet 
worden verstrekt. Ook mogen op grond van de verordening alle partijen, ook degenen aan 
wie informatie is geweigerd, beroep tegen een besluit instellen.

De begrippen "commercieel gevoelig" en "die hem uit commercieel oogpunt schade zou 
kunnen berokkenen" worden in het Verdrag van Aarhus niet erkend. De mogelijkheid van 
schade alleen is niet voldoende om de uitzonderingsregeling, als omschreven in artikel 4, lid 
4, letter d) van het verdrag, in werking te stellen.

Het ECA moet niet alleen de motivering van de registrant in aanmerking nemen, maar ook de 
standpunten van de andere partijen.

Amendement 45
Artikel 115, lid 3

3. Voor de bij de bevoegde instanties van de 
lidstaten berustende documenten geldt dat 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad toegang 
wordt verleend tot de overeenkomstig deze 
verordening ingediende niet-vertrouwelijke
informatie. De lidstaten zorgen ervoor dat 
een systeem tot stand komt dat een 
betrokkene in staat stelt beroep met 
schorsende werking in te stellen tegen 
besluiten betreffende de toegang tot 
documenten.

3.Voor de bij de bevoegde instanties van de 
lidstaten berustende documenten geldt dat 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad toegang 
wordt verleend tot de overeenkomstig deze 
verordening ingediende, maar niet in artikel 
116 vermelde informatie. De lidstaten 
zorgen ervoor dat een systeem tot stand 
komt dat een betrokkene in staat stelt beroep 
met schorsende werking in te stellen tegen 
besluiten betreffende de toegang tot 
documenten. Een besluit inzake het beroep 
wordt binnen 30 dagen genomen.

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat artikel 115 alleen van toepassing is op informatie in het 
"schemergebied", d.w.z. informatie die niet uitdrukkelijk in artikel 116 vermeld staat (altijd 
niet-vertrouwelijk of altijd vertrouwelijk). Het besluit in een beroepszaak moet aan een 
termijn worden gebonden.

Amendement 46
Artikel 116, titel

Vertrouwelijkheid Transparantie en vertrouwelijkheid
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Motivering

De titel moet een evenwichtige afspiegeling zijn van de inhoud van het artikel.

Amendement 47
Artikel 116, lid 1

1. De volgende informatie wordt niet als 
vertrouwelijk beschouwd:

1. De volgende informatie wordt niet als 
vertrouwelijk beschouwd:

a) de handelsnaam of -namen van de stof; a) de handelsnaam of -namen van de stof;

b) voor gevaarlijke stoffen in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG, de naam in de 
IUPAC-nomenclatuur;

b) voor gevaarlijke stoffen in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG, de naam in de 
IUPAC-nomenclatuur;

c) in voorkomend geval, de naam van de stof 
volgens de Einecs;

c) in voorkomend geval, de naam van de stof 
volgens de Einecs;

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

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

e) de resultaten van elk toxicologisch en 
ecotoxicologisch onderzoek;

e) de resultaten van elk toxicologisch en 
ecotoxicologisch onderzoek;

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

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

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

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

h) de overeenkomstig punt 4 van bijlage IV 
verstrekte richtsnoeren voor veilig gebruik;

h) de overeenkomstig punt 4 van bijlage IV 
verstrekte richtsnoeren voor veilig gebruik;

i) de informatie van het 
veiligheidsinformatieblad, behalve de naam 
van de vennootschap of onderneming of
wanneer de informatie door toepassing van 
lid 2 als vertrouwelijk wordt beschouwd;

i) de informatie van het 
veiligheidsinformatieblad, behalve wanneer 
de informatie door toepassing van lid 2 als 
vertrouwelijk wordt beschouwd;

j) de analysemethoden, indien 
overeenkomstig bijlage VII of VIII vereist, 
waarmee een gevaarlijke stof kan worden 
opgespoord nadat zij in het milieu is 
gebracht en waarmee de rechtstreekse 

j) de analysemethoden, indien 
overeenkomstig bijlage VII of VIII vereist, 
waarmee een gevaarlijke stof kan worden 
opgespoord nadat zij in het milieu is 
gebracht en waarmee de rechtstreekse 
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blootstelling van de mens kan worden 
bepaald;

blootstelling van de mens kan worden 
bepaald;

k) het feit dat proeven op gewervelde dieren 
zijn uitgevoerd.

k) het feit dat proeven op gewervelde dieren 
zijn uitgevoerd;

k bis) de naam van de registrant;
k ter) de chemische structuur van de stof;
k quater) de hoeveelheidsklasse van de stof;
k quinquies) het totale volume van een stof 
op de EU-markt, op basis van 
volumeklassen;
k sexies) gebruikscategorieën;
k septies) lijst van ingrediënten in 
preparaten;
k octies) het chemisch veiligheidsrapport.

Motivering

De lijst met informatie die nooit vertrouwelijk is, is te beperkt. Er is geen enkele reden om de 
namen van registranten, gegevens over tonnage of gebruikscategorieën vertrouwelijk te 
behandelen. Deze informatie is van belang voor de bescherming van het milieu en moet 
volgens het Verdrag van Aarhus openbaar worden gemaakt. De naam van de registrant is 
nodig om eventuele belemmeringen voor het gezamenlijk gebruik van gegevens en voor de 
handhaving weg te nemen en om het publiek inzicht te geven in wie verantwoordelijk is voor 
de vervaardiging of de invoer van een bepaalde stof. Het zou strijdig zijn met de notie van een 
transparant, degelijk, niet-corrupt systeem, indien de naam van de aanvrager geheim werd 
gehouden.

Amendement 48
Artikel 116, lid 2, letter a)

a) de bijzonderheden betreffende de 
volledige samenstelling van een preparaat;

a) de kwantitatieve bijzonderheden 
betreffende de volledige samenstelling van 
een preparaat;

Motivering

Openbaar toegankelijke informatie over de volledige samenstelling van preparaten is al een 
gegeven bij cosmetica en schoonmaakmiddelen. De vertrouwelijkheid dient daarom beperkt te 
worden tot kwantitatieve informatie.

Amendement 49
Bijlage I, punt 0.5, punt 4
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Indien de fabrikant of importeur op grond 
van de stappen 1 tot en met 4 concludeert 
dat de stof of het preparaat overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG of 
Richtlijn 1999/45/EG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk voldoet of als PBT of 
vPvB moet worden beschouwd, moet de 
chemische veiligheidsbeoordeling tevens de 
volgende stappen omvatten:

Indien de fabrikant of importeur op grond 
van de stappen 1 tot en met 4 concludeert 
dat de stof of het preparaat overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG of 
Richtlijn 1999/45/EG aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk voldoet of als PBT of 
vPvB moet worden beschouwd, of indien er 
andere redelijke aanleidingen tot 
bezorgdheid zijn, moet de chemische 
veiligheidsbeoordeling tevens de volgende 
stappen omvatten:

Motivering

Het is niet redelijk om automatisch een beoordeling van de blootstelling of een 
risicokarakterisering uit te sluiten voor stoffen die niet als gevaarlijk worden ingedeeld of die 
geen PBT- of vPvB-stoffen zijn. Zo kan de blootstelling aan in grote volumes vervaardigde 
stoffen die plaatselijk in grote hoeveelheden worden toegepast, effecten hebben op het 
plaatselijk milieu, zelfs al voldoet de stof niet aan de vereisten voor milieugebonden indeling.

Amendement 50
Bijlage I, punt 1.4.1.

1.4.1. Op basis van de resultaten van de 
stappen 1 tot en met 3 worden voor de stof, 
gebaseerd op de te verwachten 
blootstellingsroute(s), -duur en -frequentie, 
een of meer afgeleide doses zonder effect 
bepaald. Als dit op grond van het (de) 
blootstellingsscenario('s) verantwoord is, 
kan met één DNEL worden volstaan. 
Rekening houdend met de beschikbare 
gegevens en het (de) 
blootstellingsscenario('s) in punt 5 van het 
chemische veiligheidsrapport kan het echter 
nodig zijn voor elke relevante menselijke 
populatie (bijvoorbeeld werknemers, 
consumenten en mensen die wellicht indirect 
via het milieu worden blootgesteld) en 
mogelijkerwijs voor bepaalde 
deelpopulaties (zoals kinderen of zwangere 
vrouwen) en voor verschillende 
blootstellingsroutes een aparte DNEL te 
bepalen. Er dient een volledige motivering te 
worden gegeven, waarin onder andere de 
keuze van de gebruikte gegevens, de 

1.4.1. Op basis van de resultaten van de 
stappen 1 tot en met 3 worden voor de stof, 
gebaseerd op de te verwachten 
blootstellingsroute(s), -duur en -frequentie, 
een of meer afgeleide doses zonder effect 
bepaald. Als dit op grond van het (de) 
blootstellingsscenario('s) verantwoord is, 
kan met één DNEL worden volstaan. 
Rekening houdend met de beschikbare 
gegevens en het (de) 
blootstellingsscenario('s) in punt 5 van het 
chemische veiligheidsrapport kan het echter 
nodig zijn voor elke relevante menselijke 
populatie (bijvoorbeeld werknemers, 
consumenten en mensen die wellicht indirect 
via het milieu worden blootgesteld) en voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen en voor 
verschillende blootstellingsroutes een aparte 
DNEL te bepalen. Er dient een volledige 
motivering te worden gegeven, waarin onder 
andere de keuze van de gebruikte gegevens, 
de blootstellingsroute (oraal, via de huid, 
inademing) en de duur en frequentie van de 
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blootstellingsroute (oraal, via de huid, 
inademing) en de duur en frequentie van de 
blootstelling aan de stof waarvoor de DNEL
geldig is, worden vermeld. Als er 
waarschijnlijk sprake is van meer dan een 
blootstellingsroute, moet voor elke 
blootstellingsroute en voor de 
gecombineerde blootstelling via alle routes 
een DNEL worden bepaald. Bij de bepaling 
van de DNEL moet onder andere rekening 
worden gehouden met de volgende factoren:

blootstelling aan de stof waarvoor de DNEL
geldig is, worden vermeld. Als er 
waarschijnlijk sprake is van meer dan een 
blootstellingsroute, moet voor elke 
blootstellingsroute en voor de 
gecombineerde blootstelling via alle routes 
een DNEL worden bepaald. Bij de bepaling 
van de DNEL moet onder andere rekening 
worden gehouden met de volgende factoren:

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

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

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

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

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

Motivering

Volgens het Europees Parlement is het beschermen van de gezondheid van kinderen tegen 
milieugerelateerde aandoeningen een essentiële investering om een adequate menselijke en 
economische ontwikkeling te waarborgen (verslag-Paulsen over de Europese milieu- en 
gezondheidsstrategie). Het heeft daarom voor bevolkingsgroepen die een hoog risico lopen, 
gevraagd om specifieke beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (verslag-Ries over het 
Europees Actieplan milieu en gezondheid). In REACH moet altijd rekening worden gehouden 
met kwetsbare bevolkingsgroepen.  
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