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Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
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door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming 
van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 
(REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, 
houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening 
(EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en 
Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie 
(7524/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (7524/2006 – C6-0000/2006),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0644)2,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het 
Parlement;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 14

(14) De verantwoordelijkheid voor het 
beheer van de risico's van stoffen moet 
liggen bij de natuurlijke of rechtspersonen 
die deze stoffen vervaardigen, invoeren, in 
de handel brengen of gebruiken. Informatie 
over de uitvoering van deze verordening 
moet gemakkelijk toegankelijk zijn, met 

(14) De verantwoordelijkheid voor het 
beheer van en de voorlichting over de 
risico's van stoffen moet liggen bij de 
bedrijven die deze stoffen vervaardigen, 
invoeren, in de handel brengen of 
gebruiken. Informatie over de uitvoering 
van deze verordening moet gemakkelijk 

  
1 Aangenomen teksten van 17.11.2005, P6_TA(2005)0434.
2 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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name voor de kleine en middelgrote 
ondernemingen.

toegankelijk zijn, met name voor zeer 
kleine bedrijven, die geen onevenredig 
nadeel mogen ondervinden van de 
procedures voor de tenuitvoerlegging.

(Amendement 10 (gewijzigd) - eerste lezing)

Motivering

Inleiding op de invoering van "zorgvuldigheidsplicht" in amendementen die volgen.

REACH  moet de integratie van bedrijven, met inbegrip van zeer kleine bedrijven, mogelijk 
maken en mag geen belemmering vormen waardoor zij buiten worden gesloten.

Amendement 2
OVERWEGING 43 BIS (nieuw)

(43 bis) Een betere coördinatie van de 
middelen op communautair niveau draagt 
bij tot de verdieping van de 
wetenschappelijke kennis die 
onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van 
alternatieve methoden voor proeven op 
gewervelde dieren. Het is in dit verband 
essentieel dat de Gemeenschap haar 
inspanningen blijft verhogen en de nodige 
maatregelen neemt, vooral via het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling, om het 
onderzoek naar en de ontwikkeling van 
nieuwe alternatieve methoden zonder het 
gebruik van dieren te bevorderen.

(Amendement 24 - eerste lezing)

Motivering

Ter herinnering aan de verplichting van de Gemeenschap om alternatieve methoden voor 
dierproeven te ontwikkelen, die reeds was vastgelegd in richtlijn 2003/15/EG inzake 
cosmetische producten.
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Amendement 3
OVERWEGING 58 BIS (nieuw)

(58 bis) Teneinde duplicatie van 
dierproeven te voorkomen, dient 
belanghebbenden een periode van 
90 dagen te worden gegund om 
commentaar te geven op voorstellen voor 
proeven waarbij gewervelde dieren 
worden gebruikt. Registranten en/of 
downstreamgebruikers moeten rekening 
houden met de in deze periode 
binnengekomen commentaren.

(Amendement 36 - eerste lezing)

Motivering

Uit ervaringen met het High Production Volume-programma voor chemische stoffen in de VS 
blijkt dat een commentaarperiode voor belanghebbenden een positief effect kan hebben op het 
voorkomen van dierproeven en kan leiden tot kostenbesparingen.

Amendement 4
OVERWEGING 92 BIS (nieuw)

(92 bis) Teneinde proeven zonder dieren 
te bevorderen, dient het ECA tot taak te 
krijgen beleid te ontwikkelen en ten 
uitvoer te leggen voor het ontwikkelen, 
valideren en wettelijk toelaten van 
proefdiervrije testmethodes en zorg te 
dragen voor het gebruik hiervan in 
intelligente, stapsgewijze 
risicobeoordelingen om te voldoen aan de 
informatie-eisen van deze verordening. 
Hiertoe dient bij het ECA een Comité voor 
alternatieve testmethodes te worden 
ingesteld dat bestaat uit deskundigen van 
het Europees Centrum voor de validatie 
van alternatieve methodes, 
dierwelzijnsorganisaties en andere 
relevante belanghebbenden, teneinde te 
zorgen voor de breedst mogelijke 
wetenschappelijke en technische 
deskundigheid die op dit terrein in de 
Gemeenschap beschikbaar is.
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(Amendement 361 - eerste lezing)

Motivering

De doelstelling in deze verordening met betrekking tot het bevorderen van proefdiervrije 
testmethodes dient te worden opgenomen in het mandaat en de activiteiten van het ECA, 
teneinde verwezenlijking ervan te waarborgen. Er dient derhalve bij het ECA een comité te 
worden ingesteld dat bestaat uit terzake deskundigen die de taken uitvoeren die verband 
houden met het ontwikkelen van alternatieve testmethodes en de toepassing daarvan.     

Amendement 5
ARTIKEL 1, LID 1

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

1. Het doel van deze verordening is een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid van de mens en het milieu 
alsmede het vrije verkeer van deze stoffen 
op de interne markt te waarborgen en 
tegelijkertijd het concurrentievermogen en 
de innovatie te vergroten in 
overeenstemming met de 
zorgvuldigheidsplicht, met inachtneming 
van door de Europese Unie en haar 
lidstaten aangegane verplichtingen in het 
kader van internationale 
handelsovereenkomsten, met name van de 
WTO.

(Aemendementen 59 en 419 - eerste lezing)

Motivering

Gezien het aanzienlijke aantal chemische stoffen en gebruikswijzen die niet onder de REACH-
bepalingen vallen - met inbegrip van naar schatting 70.000 stoffen waarvan per jaar minder 
dan 1 ton wordt geproduceerd -, is een algemeen beginsel van zorgvuldigheid noodzakelijk 
om de verantwoordelijkheid van de sector voor een veilige behandeling en een veilig gebruik 
van ALLE chemische stoffen te definiëren. Deze plicht moet van toepassing zijn op alle stoffen 
(ongeacht de geproduceerde hoeveelheid) en dient in te houden dat van de sector wordt 
verwacht dat zij zich niet alleen houdt aan de specifieke verplichtingen krachtens de REACH-
verordening, maar ook aan de basale sociale, economische en milieuverantwoordelijkheden 
van het ondernemerschap. Deze specifieke bepalingen waarborgen voorts de rechtszekerheid 
voor bedrijven bij de uitoefening van hun zorgvuldigheidsplicht.

Amendement 6
ARTIKEL 1, LEDEN 3 BIS, 3 TER en 3 QUATER (nieuw)
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3 bis. Fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers die handelingen 
uitvoeren of voornemens zijn uit te voeren 
met een stof, een preparaat of een
voorwerp dat een dergelijke stof of 
preparaat bevat, met inbegrip van het 
vervaardigen, importeren of gebruiken 
daarvan, en weten of redelijkerwijs 
konden verwachten dat deze handelingen 
negatieve gevolgen zouden kunnen 
hebben voor de gezondheid of het milieu, 
dienen alle inspanningen te verrichten die 
redelijkerwijs van hen verwacht kunnen 
worden om dergelijke gevolgen te 
voorkomen, te beperken of te herstellen.
3 ter. Fabrikanten, importeurs en 
downstreamgebruikers die bij de 
uitoefening van hun beroeps- of 
bedrijfswerkzaamheden een stof of een 
preparaat of een voorwerp dat een 
dergelijke stof of preparaat bevat aan een 
fabrikant, importeur of 
downstreamgebruiker verstrekken, 
dienen, voor zover redelijkerwijs van hen 
verwacht kan worden, te zorgen voor 
adequate voorlichting en informatie-
uitwisseling, met inbegrip van, waar van 
toepassing, de technische bijstand die 
redelijkerwijs noodzakelijk is voor het 
voorkomen, beperken of herstellen van 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
en het milieu.
3 quater. Hieronder valt ook de 
verplichting om op passende en 
transparante wijze de risico's verbonden 
aan de productie, het gebruik of de 
verwijdering van elke afzonderlijke stof, te 
beschrijven, te documenteren en hiervan 
kennis te geven.

(Amendement 364 - eerste lezing)

Motivering

Met dit amendement wordt het beginsel van de zorgvuldigheidsplicht ingevoerd.

Amendement 7
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ARTIKEL 7, LID 7 BIS (nieuw)

7 bis. Het ECA stelt richtsnoeren op om 
producenten en importeurs van 
voorwerpen en de bevoegde autoriteiten te 
helpen.

(Amendement 88 (gedeeltelijk) - eerste lezing)

Motivering

De tenuitvoerlegging van de bepalingen inzake de registratie en de kennisgeving van stoffen 
in artikelen verloopt soepeler indien er passende richtsnoeren bestaan.

Amendement 8
ARTIKEL 8 BIS (nieuw)

Artikel 6 a bis
Europees kwaliteitsmerk

Vóór …. * legt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor en, eventueel, een 
wetsvoorstel over de invoering van een 
Europees kwaliteitsmerk met het oog op 
de identificatie en promotie van 
voorwerpen die gedurende de gehele 
productiecyclus met inachtneming van de 
uit onderhavige verordening 
voortvloeiende verplichtingen zijn 
vervaardigd.  
* Twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening.

(Amendement 90 - eerste lezing)

Motivering

Een merk voor voorwerpen zou het mogelijk maken om die marktdeelnemers te identificeren 
en te promoten die hun verplichtingen uit hoofde van onderhavige richtlijn zijn nagekomen.

Amendement 9
ARTIKEL 13, LID 2, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Deze methodes zullen regelmatig worden 
herzien en verbeterd, teneinde proeven 
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met gewervelde dieren alsmede het aantal 
daarbij betrokken dieren te verminderen. 
Met name wanneer het Europees 
Centrum voor de validering van 
alternatieve methodes (ECVAM) een 
alternatieve testmethode geldig en gereed 
voor gereguleerde aanvaarding verklaart, 
legt het ECA binnen 14 dagen een 
ontwerp van besluit voor tot wijziging van 
de van toepassing zijnde bijlage(n) bij 
deze verordening, volgens de procedure 
zoals vastgelegd in artikel 130, met het 
oog op vervanging van de dierproef door 
de alternatieve testmethode. 

(Amendement 108 - eerste lezing)

Motivering

De testmethodes moeten automatisch worden geactualiseerd zodra een alternatieve 
testmethode door het ECVAM geldig is verklaard.

Amendement 10
ARTIKEL 14, LID 1, ALINEA 1

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

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

Voor stoffen die geproduceerd of 
ingevoerd worden in hoeveelheden van 
minder dan 10 ton per jaar, zal een 
chemische veiligheidsbeoordeling worden 
uitgevoerd als de stof voldoet aan het 
criterium (a) van Bijlage III.  

(Amendement 110 + 387 (gewijzigd) - eerste lezing)

Motivering

Het is onaanvaardbaar de veiligheidsbeoordeling te beperken tot stoffen in hoeveelheden van 
meer dan 10 ton. Dat zou betekenen dat voor twee derde van de stoffen die onder REACH 
vallen, de voor de registratie verstrekte gegevens niet zouden worden getoetst op gevolgen 
voor de menselijke gezondheid en het milieu. En zelfs als zij gevaarlijk zijn, zouden er geen 
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blootstellingsgegevens hoeven te worden verstrekt. Zonder blootstellingsinformatie zou het 
vrijwel onmogelijk zijn passende risicobeheersmaatregelen vast te stellen ter bescherming 
van werknemers of consumenten tegen gevaarlijke stoffen. Gezien echter de specifieke criteria 
die vastgesteld zijn voor stoffen tussen 1 en 10 ton, moet een chemische 
veiligheidsbeoordeling voor deze stoffen alleen vereist zijn als het waarschijnlijk is dat ze 
k/m/v zijn.   

Amendement 11
ARTIKEL 14, LEDEN 7 BIS EN 7 TER (nieuw)

7 bis. De fabrikant of de importeur van 
een stof of een preparaat die deze stof of 
dit preparaat aan een 
downstreamgebruiker levert, levert op 
verzoek van de downstreamgebruiker en 
voorzover dit redelijkerwijze kan worden 
verlangd, de informatie die nodig is om de 
uitwerkingen van de stof of het preparaat 
op de volksgezondheid of het milieu te 
kunnen beoordelen met betrekking tot de 
handelingen en het gebruik dat door de 
downstreamgebruiker in zijn verzoek 
worden aangegeven.
7 ter. De downstreamgebruiker levert op 
verzoek van zijn leverancier en voorzover 
dit redelijkerwijze kan worden verlangd, 
de informatie die de leverancier nodig 
heeft om de uitwerkingen van de stof of 
het preparaat op de volksgezondheid of 
het milieu te kunnen beoordelen met 
betrekking tot de handelingen of het 
gebruik van de stof of de substantie door 
de downstreamgebruiker.

(Amendement 112 - eerste lezing)

Motivering

De communicatie tussen de actoren van de productieketen mag zich niet beperken tot het  
uitwisselen van informatie louter en alleen om de bepalingen van de verordening na te leven. 
De verantwoordelijkheid tijdens de gehele toeleveringsketen moet worden beschouwd als een 
vorm van interactie en communicatie tussen de leveranciers en de downstreamgebruikers.

Amendement 12
ARTIKEL 23 BIS (nieuw)
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Artikel 23 bis
Kennisgeving van het voornemen een stof 

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

(Amendement 121 - eerste lezing)

Motivering

De downstreamgebruikers vrezen dat een - wellicht groot - aantal stoffen om economische 
redenen niet zal worden geregistreerd, met alle nadelige gevolgen voor hun 
bedrijfsactiviteiten van dien. Zij kunnen zich niet behoorlijk op een dergelijke mogelijkheid 
voorbereiden, omdat zij er pas van op de hoogte zouden komen na het verstrijken van de 
registratietermijn. Een bepaling die de fabrikanten en importeurs ertoe verplicht hun 
voornemen al eerder bekend te maken, zou hen in staat stellen met de fabrikanten en 
importeurs te onderhandelen: wellicht zijn de downstreamgebruikers bereid een hogere prijs 
te betalen om de nog hogere kosten van reformulering te omzeilen en zo te voorkomen dat de 
stof van de markt wordt genomen.
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Amendement 13
ARTIKEL 27, LID 6

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

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

De verdeling van de werkelijke kosten die 
de oorspronkelijke registrant(en) voor het 
betrokken onderzoek heeft/hebben 
gemaakt, wordt naar evenredigheid van de 
omvang van productie of invoer van iedere 
partij berekend.
Indien de oorspronkelijke totale kosten 
reeds tussen twee of meer registranten zijn 
verdeeld, betaalt iedere volgende potentiële 
registrant(en) iedere registrant een 
evenredig deel van zijn bijdrage in de 
kosten.

(Amendement 134 - eerste lezing)

Motivering

Hiermee wordt een mechanisme in het leven geroepen voor een eerlijke verdeling van de 
oorspronkelijke kosten van proefnemingen, onafhankelijk van het aantal registranten en het 
tijdstip waarop volgende registraties plaatsvinden.

Amendement 14
ARTIKEL 28, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Eenieder die over studies of 
informatie over een stof beschikt, die het 
resultaat is van proeven op dieren, is 
gehouden deze informatie aan het ECA 
door te geven uiterlijk 18 maanden vóór 
de in artikel 21, lid 1 vastgelegde termijn.
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(Amendement 140 - eerste lezing)

Motivering

Het vervroegen van de termijn voor het doorgeven van informatie over dierproeven maakt het 
mogelijk om de herhaling van dergelijke proeven te voorkomen en vermindert tegelijkertijd de 
lasten voor de ondernemingen, vooral voor de kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement 15
ARTIKEL 28, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Indien de in lid 2 bedoelde periode 
is verlopen, geeft het ECA, op verzoek van 
een downstreamgebruiker van een stof die 
niet gepreregistreerd is, toestemming tot 
latere kennisgeving aan het 
stoffenregister door enige persoon die niet 
de oorspronkelijke leverancier van die stof 
aan de downstreamgebruiker is 
gedurende nog eens zes maanden na 
publicatie van het register. Op grond van 
een dergelijke kennisgeving is het voor de 
potentiële registrant mogelijk gebruik te 
maken van de overgangsregeling in 
hoofdstuk 5 van Titel II.

(Amendement 369/rev (gedeeltelijk) - eerste lezing)

Motivering

Dit amendement biedt zes extra maanden voor preregistratie van stoffen, op verzoek van een 
downstreamgebruiker. 

Amendement 16
ARTIKEL 28, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. De fabrikanten en importeurs geven 
aan het ECA de uit proeven op gewervelde 
dieren gewonnen informatie waarover zij 
beschikken door, alsmede andere 
informatie waarmee dierproeven kunnen 
worden voorkomen, ook voor de stoffen 
die zij niet meer fabriceren of importeren. 
De registranten die vervolgens deze 
informatie gebruiken, delen naar rato van 
de productieomvang van iedere partij in 
de voor de verzameling van deze 
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informatie gemaakte kosten. Eenieder die 
na het verlopen van de in lid 1 bis 
bedoelde termijn in het bezit komt van de 
resultaten van studies of andere 
informatie over een stof die is verkregen 
uit proeven op gewervelde dieren, is 
gehouden deze informatie aan het ECA 
door te geven.

(Amendement 143 - eerste lezing)

Motivering

Aldus wordt verduidelijkt dat alle informatie die nuttig kan zijn om dierproeven te voorkomen, 
moeten worden gedeeld, opdat de herhaling van deze proeven wordt voorkomen en 
tegelijkertijd de lasten voor de ondernemingen, vooral voor de kleine en middelgrote 
ondernemingen, worden verminderd.

Amendement 17
ARTIKEL 30, LID 1, ALINEA 2

Binnen twee weken na het verzoek verstrekt 
de eigenaar van het onderzoek de 
deelnemers die een verzoek hebben 
ingediend een bewijs van de gemaakte 
kosten. De deelnemers en de eigenaar nemen 
alle redelijke stappen om overeenstemming 
te bereiken over de wijze waarop de kosten 
worden gedeeld. Indien zij daarover geen 
overeenstemming bereiken, worden de 
kosten gelijkelijk gedeeld. De eigenaar 
verstrekt het onderzoeksverslag binnen twee 
weken na ontvangst van de betaling.

Binnen twee weken na het verzoek verstrekt 
de eigenaar van het onderzoek de 
deelnemers die een verzoek hebben 
ingediend een bewijs van de gemaakte 
kosten. De deelnemers en de eigenaar nemen 
alle redelijke stappen om overeenstemming 
te bereiken over de wijze waarop de kosten 
worden gedeeld. Indien zij daarover geen 
overeenstemming bereiken, worden de 
kosten gedeeld naar rato van de 
productieomvang van iedere partij. De 
eigenaar verstrekt het onderzoeksverslag 
binnen twee weken na ontvangst van de 
betaling.

(Amendement 150 (gedeeltelijk) - eerste lezing)

Motivering

Hiermee wordteen mechanisme ingevoerd voor de billijke verdeling van de oorspronkelijke 
kosten van de proefnemingen naar analogie met de vergelijkbare wijzigingen in artikel 27.

Amendement 18
ARTIKEL 31, LID 1, letter c (nieuw)

of
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(c) indien een stof overeenkomstig artikel 
56, letter f) geïdentificeerd is,  

(Amendement 157/rev. - eerste lezing)

Motivering

REACH voorziet erin dat informatie over een stof met behulp van de 
veiligheidsinformatiebladen in de toeleveringsketen wordt doorgegeven. Het aantal stoffen 
waarvoor een veiligheidsblad vereist is, moet worden uitgebreid met alle zeer gevaarlijke 
stoffen die in artikel 56 over vergunningen zijn genoemd.

Amendement 19
ARTIKEL 31, LID 9 BIS (nieuw)

9 bis. De Commissie organiseert de 
ontwikkeling van technische richtsnoeren 
waarmee minimumvereisten voor 
veiligheidsinformatiebladen worden 
vastgesteld om te zorgen voor duidelijke 
en adequate informatieverstrekking voor 
een optimaal gebruik door alle actoren 
eerder en later in de toeleveringsketen.

(Amendement 162 - eerste lezing)

Motivering

Veiligheidsinformatiebladen kunnen een goed hulpmiddel zijn om informatie eerder en later 
in de toeleveringsketen voor stoffen en preparaten door te geven. Veiligheidsinformatiebladen 
bereiken dit doel echter alleen als ze adequaat worden opgesteld. De Commissie moet 
daarom technische richtsnoeren ontwikkelen die minimumvereisten aangeven voor het 
vaststellen van veiligheidsinformatiebladen.

Amendement 20
ARTIKEL 32, LID 4

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

schrappen
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van de stof. Deze verplichting geldt ten 
opzichte van alle afnemers van 
voorwerpen in de toeleveringsketen. 

Motivering

Alle bepalingen over de informatieplicht inzake stoffen die zich in voorwerpen bevinden, 
moeten in één artikel worden gebundeld (nieuw artikel 33 bis).

Amendement 21
ARTIKEL 33 BIS (nieuw)

Artikel 31 bis (nieuw)
Informatieplicht met betrekking tot in 
voorwerpen voorkomende stoffen
1. Alle producenten of importeurs van een 
stof in bijlage XIV, of van een preparaat 
of voorwerp die een dergelijke stof bevat, 
verstrekken op verzoek van de 
downstreamgebruiker, voorzover dit in 
redelijkheid kan worden verlangd, de 
informatie die nodig is voor het 
beoordelen van de effecten van de stof op 
de menselijke gezondheid of op het milieu 
met betrekking tot de in het verzoek 
aangegeven handelingen en gebruiken.
2. De informatievereisten in lid 1 
hierboven zijn, mutatis mutandis, op de 
toeleveringsketen van toepassing.
3. Downstreamgebruikers die in een 
voorwerp een stof of preparaat verwerken 
waarover een veiligheidsinformatieblad 
bestaat, alsmede degenen die deze stof 
vervolgens bewerken of verder verwerken, 
sturen het veiligheidsinformatieblad door 
naar de eventuele ontvanger van het 
voorwerp of het hiervan afgeleide 
voorwerp. Consumenten vallen niet onder 
deze ontvangers.
Consumenten hebben het recht om bij de 
producent of importeur informatie op te 
vragen over de in het door hem 
geproduceerde of geïmporteerde voorwerp 
aanwezige stoffen.
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Desgevraagd geven de producenten of 
importeurs binnen 15 werkdagen de 
consument kosteloos volledige informatie 
over veiligheidsdetails en gebruik van in 
door hen geproduceerde of geïmporteerde 
voorwerpen aanwezige stoffen.

(Amendementen 166 en 366 - eerste lezing)

Motivering

Fabrikanten van producten, detailhandelaren en consumenten moeten erachter kunnen komen 
of specifieke stoffen aanwezig zijn in het uiteindelijke product en moeten veiliger 
alternatieven kunnen vinden als dat nodig is.

Informatie met betrekking tot gevaarlijke (toegelaten) stoffen als zodanig, in preparaten en in 
voorwerpen moet door de hele toeleveringsketen (naar boven en naar beneden toe) 
beschikbaar worden gesteld om bedrijven in de gelegenheid te stellen passende maatregelen 
te nemen en gefundeerde beslissingen te nemen betreffende de inhoud van hun producten. Het 
recht van downstreamgebruikers om dergelijke informatie te verwerven is van essentieel 
belang voor het herstel van het vertrouwen van de consument en om opnieuw goodwill te 
kweken.

Amendement 22
ARTIKEL 39, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Om dubbele proeven op dieren te 
voorkomen, staan alle voorstellen voor 
proeven die proeven op gewervelde dieren 
behelzen, gedurende een periode van 
90 dagen open voor commentaar door de 
betrokken partijen. Alle ontvangen 
commentaren worden in aanmerking 
genomen door de registrant of 
downstreamgebruiker, die het ECA 
meedeelt of hij het, gelet op de ontvangen 
commentaren, niettemin nodig acht de 
voorgestelde proef uit te voeren en 
waarom.

(Amendement 176 - eerste lezing)

Motivering

Alle relevante commentaren en informatie die het aantal dierproeven kunnen verminderen, 
moeten in aanmerking worden genomen.
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Amendement 23
ARTIKEL 39, LID 1 TER (nieuw)

1 ter. Het Europees Centrum voor de 
validering van alternatieve methoden 
(ECVAM) wordt geraadpleegd alvorens 
een besluit als bedoeld in lid 2 betreffende 
een voorstel voor proeven dat proeven op 
gewervelde dieren behelst, wordt 
opgesteld. 

(Amendement 177 - eerste lezing)

Motivering

Gelet op de snelle vooruitgang op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe proeven moet 
de bevoegde instantie over de kennis en ervaring van deskundigen kunnen beschikken, 
wanneer zij voorstellen voor proeven beoordeelt, opdat dierproeven worden voorkomen en de 
kosten beperkt.

Amendement 24
ARTIKEL 59, LID 1

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het nemen van besluiten over 
vergunningaanvragen overeenkomstig deze 
titel.

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het nemen van besluiten over 
vergunningaanvragen overeenkomstig deze 
titel. Op dergelijke besluiten moet het 
voorzorgsbeginsel worden toegepast.

(Amendement 231 - eerste lezing)

Motivering

Dergelijke besluiten moeten worden gebaseerd op het voorzorgsbeginsel. 

Amendement 25
ARTIKEL 64

Verplichtingen van houders van een 
vergunning

Informatievoorschriften voor 
vergunningplichtige stoffen

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

Alle stoffen voor zelfstandig gebruik, in 
preparaten of in voorwerpen die voldoen 
aan de in artikel 56 bedoelde voorwaarden 
worden van een etiket voorzien en gaan op 
elk moment vergezeld van een 
veiligheidsinformatieblad. Op het etiket 
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staan vermeld:
a) de naam van de stof,
b) het feit dat de stof is opgenomen in 
bijlage XIV en
c) elk specifiek gebruik waarvoor de stof is 
toegestaan.

(Amendement 246 - eerste lezing)

Motivering

De tekst is uitgebreid.

Amendement 26
ARTIKEL 72

1. Indien aan de voorwaarden van artikel 
67 is voldaan, stelt de Commissie binnen 
drie maanden na ontvangst van het advies 
van het Comite sociaal-economische 
analyse, of, indien dit eerder is, na het 
verstrijken van de krachtens artikel 70 
gestelde termijn indien dat comite geen 
advies uitbrengt, een ontwerp tot wijziging 
van bijlage XVII op.

Wanneer in de ontwerp-wijziging wordt 
afgeweken van het oorspronkelijke 
voorstel of de adviezen van het Agentschap 
niet in aanmerking worden genomen, geeft 
de Commissie een uitvoerige toelichting op
de redenen voor de verschillen.

1. Indien voor een stof de regeling in 
Bijlage XVII geldt en aan de voorwaarden 
van artikel 67 is voldaan, stelt de 
Commissie binnen drie maanden na 
ontvangst van het advies van het Comite 
sociaal-economische analyse, of, indien dit 
eerder is, na het verstrijken van de 
krachtens artikel 70 gestelde termijn indien 
dat comite geen advies uitbrengt, een 
ontwerp tot wijziging van bijlage XVII op.

Wanneer in de ontwerp-wijziging wordt 
afgeweken van het oorspronkelijke 
voorstel of de adviezen van het Agentschap 
niet in aanmerking worden genomen, geeft 
de Commissie een uitvoerige toelichting op 
de redenen voor de verschillen.

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

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

2 bis. Indien voor een stof niet de regeling 
in bijlage XVII geldt, dient de Commissie 
binnen de in de eerste alinea gestelde 
termijn bij het Europees Parlement en de 
Raad een voorstel in tot wijziging van 
bijlage XVI.



PE 371.746v01-00 22/42 PR\606611NL.doc

NL

(Amendement 251 (gedeeltelijk) - eerste lezing)

Motivering

Overeenkomstig de huidige richtlijn 76/769/EEG hebben het Europees Parlement en de Raad 
een taak in verband met besluiten over bepaalde beperkingen van chemische producten zoals 
het verbod op het gebruik van ftalaten in bepaalde soorten speelgoed. Via dit amendement 
wordt getracht deze procedure te handhaven en de rol van de Commissie niet verder uit te 
breiden.

Amendement 27
ARTIKEL 75, LID 1, LETTER D BIS) (nieuw)

d bis) een Comité voor alternatieve 
proefmethoden dat verantwoordelijk is 
voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging 
van een geïntegreerde strategie tot 
versnelling van de ontwikkeling, validatie 
en wettelijke aanvaarding van 
proefmethoden zonder dieren, en tot 
waarborging van het gebruik hiervan in 
het kader van een intelligente, gefaseerde 
risicobeoordeling met het oog op naleving 
van de eisen in deze verordening.Het 
Comité is verantwoordelijk voor de 
toewijzing van via de 
registratievergoeding beschikbaar 
gestelde kredieten voor alternatieve 
proefmethoden. Het Comité is 
samengesteld uit deskundigen van het 
Europees Centrum voor de validering van 
alternatieve methoden, organisaties voor 
dierenwelzijn en andere relevante 
belanghebbenden.
Ieder jaar stelt het Comité een door het 
ECA bij het Europees Parlement en de 
Raad in te dienen verslag op over de 
vooruitgang die is geboekt op het gebied 
van ontwikkeling, validering en wettelijke 
aanvaarding van proefmethoden zonder 
dieren, het gebruik van dergelijke 
methoden in intelligente, gefaseerde 
risicobeoordeling met het oog op de eisen 
in deze verordening, en het bedrag en de 
verdeling van de kredieten voor 
alternatieve proefmethoden.
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(Amendement 257 - eerste lezing)

Motivering

Gekoppeld aan de amendementen op overweging 92. Het doel van deze verordening, te weten 
bevordering van proeven zonder dieren, moet, met het oog op doelmatige tenuitvoerlegging, 
worden opgenomen in de taakomschrijving en de werkzaamheden van het Agentschap. 
Ontwikkeling, validering, wettelijke aanvaarding en toepassing van alternatieve 
proefmethoden worden vaak belemmerd door een gebrek aan strategische planning en 
coördinatie. Daarom moet het Agentschap beschikken over een comité dat is samengesteld uit 
deskundigen op het gebied van alternatieve proefmethoden met als taakomschrijving dit soort 
strategische planning te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen en erop toe te zien dat 
alternatieve proefmethoden waar mogelijk voor intelligente, flexibele risicobeoordeling 
worden gebruikt om dierproeven te voorkomen en kosten te besparen. Het Comité moet 
eveneens kredieten toewijzen voor alternatieve proefmethoden en voor de doorzichtigheid 
ieder jaar een verslag opstellen over de gemaakte vooruitgang.

Amendement 28
ARTIKEL 76, LID 2, LETTER G BIS) (nieuw)

g bis. één jaar na inwerkingtreding van 
deze verordening op de website een lijst 
openbaar maken van stoffen waarvan is 
vastgesteld dat zij voldoen aan de in 
artikel 56 bedoelde normen. Deze lijst 
wordt regelmatig bijgewerkt. 

(Amendement 263, letter g quinquies) - eerste lezing)

Motivering

Lijsten van stoffen die voldoen aan de in artikel 56 opgesomde normen worden algemeen 
beschikbaar gesteld en regelmatig bijgewerkt

Amendement 29
ARTIKEL 76, LID 2, LETTER C

f) stelt op verzoek van de Commissie een 
advies op over eventuele overige aspecten 
in verband met de veiligheid van stoffen 
als zodanig of in preparaten of 
voorwerpen;

f) stelt op verzoek van de Commissie of 
het Europees Parlement een advies op 
over eventuele overige aspecten in verband 
met de veiligheid van stoffen als zodanig 
of in preparaten of voorwerpen;
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(Amendement 260, letter f) - eerste lezing)

Motivering

Ook het Parlement moet het recht hebben adviezen te vragen van het ECA, zoals het geval is 
bij de EFSA.  

Amendement 30
ARTIKEL 76, LID 2, LETTER D

d) handhavingsstrategieën en minimale 
handhavingscriteria vaststellen;

d) handhavingsstrategieën en minimale 
handhavingscriteria vaststellen, met 
speciale aandacht voor de specifieke 
problemen van het MKB;

(Amendement 262, letter d) - eerste lezing)

Motivering

Bijzondere bijstand moet worden verleend aan MKB's voor de handhaving van REACH

Amendement 31
ARTIKEL 78, LID 1

1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad van de Europese Unie benoemde 
vertegenwoordigers van de lidstaten en zes
door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, alsmede drie door de 
Commissie benoemde leden zonder 
stemrecht afkomstig van de belanghebbende 
partijen.

1. De raad van bestuur is samengesteld uit 
een vertegenwoordiger van elke lidstaat en 
maximaal zes door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers, alsmede twee door het 
Europees Parlement benoemde 
vertegenwoordigers.
Daarnaast worden vier vertegenwoordigers
afkomstig van de belanghebbende partijen 
(industrie, consumenten, werknemers en 
milieubeschermingsorganisaties) door de 
Commissie benoemd als leden van de raad 
van bestuur zonder stemrecht.

De leden van de raad van bestuur worden 
op zodanige wijze benoemd dat het hoogste 
niveau van competentie, een breed 
spectrum van relevante specialistische 
kennis en (onverminderd deze kenmerken) 
een zo breed mogelijke geografische 
spreiding binnen de Europese Unie wordt 
gewaarborgd.
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(Amendement 267 (gewijzigd) - eerste lezing)

Motivering

Met dit amendement wordt de traditionele opvatting van het Parlement ten aanzien van de 
samenstelling van en de regels voor benoemingen van de raad van bestuur (bij een 
gelijkblijvend aantal leden) op basis van het EMEA-model herhaald. Het aantal 
vertegenwoordigers van belanghebbende partijen wordt verhoogd van drie naar vier, 
teneinde alle relevante sectoren een plaats te kunnen geven. 

Amendement 32
ARTIKEL 78, LID 3

3. De leden worden voor vier jaar benoemd. 
Eenmalige herbenoeming is mogelijk. Voor 
de eerste ambtstermijn wijzen de Raad en de 
Commissie echter elk drie van hun 
kandidaat-leden aan voor een termijn van 
zes jaar.

3. De leden worden voor vier jaar benoemd. 
Eenmalige herbenoeming is mogelijk. Voor 
de eerste ambtstermijn wijzen de Commissie 
en het Europees Parlement echter elk de 
helft van hun kandidaat-leden aan en de 
Raad 12 van zijn kandidaat-leden voor een 
termijn van zes jaar. 

(Amendement 360 (gewijzigd) - eerste lezing)

Motivering

Volgt uit het amendement op artikel 78, lid 1.

Amendement 33
ARTIKEL 78, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. De door de Commissie opgestelde lijst 
wordt, vergezeld van de noodzakelijke 
achtergronddocumenten, aan het Europees 
Parlement toegestuurd. Binnen drie 
maanden na kennisgeving kan het 
Europees Parlement zijn standpunt ter 
overweging voorleggen aan de Raad, die 
vervolgens de raad van bestuur benoemt.

(Amendement 1037 - eerste lezing)

Motivering

Betrokkenheid van het Europees Parlement bij de benoeming van de raad van bestuur moet 
gemakkelijker worden gemaakt.
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Amendement 34
ARTIKEL 79, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. De gekozen voorzitter moet zich aan 
het Europees Parlement voorstellen.

(Amendement 169 - eerste lezing)

Motivering

Met het oog op meer democratie en verantwoordingsplicht moet het Europees Parlement in 
staat worden gesteld de voorzitter en zijn programma te leren kennen.

Amendement 35
ARTIKEL 82, LID 1

1. Het ECA wordt bestuurd door de 
uitvoerend directeur, die zijn taken in het 
belang van de Gemeenschap, en 
onafhankelijk van specifieke belangen 
van betrokkenen, vervult.

1. Het ECA wordt bestuurd door de 
uitvoerend directeur.

(Amendement 272 - eerste lezing)

Motivering

Alle bepalingen die betrekking hebben op de onafhankelijkheid van de afzonderlijke leden van 
het ECA worden, omwille van de duidelijkheid gebundeld in een enkel artikel (zie het 
amendement op artikel 87). 

Amendement 36
ARTIKEL 82, LID 2, LETTER J BIS) (nieuw)

j bis) het maken en onderhouden van 
contacten met het Europees Parlement en 
het zorgen voor een regelmatige dialoog 
met de bevoegde parlementaire 
commissies. 

(Amendement 273 - eerste lezing)

Motivering

Het gebruikelijke standpunt van het Europees Parlement ten aanzien van de betrekkingen met 
de agentschappen.
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Amendement 37
ARTIKEL 82, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis) De uitvoerend directeur doet het 
algemeen verslag en de programma's, 
nadat deze door de raad van bestuur zijn 
goedgekeurd, toekomen aan het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie en de 
lidstaten, en zorgt voor de publicatie. 

(Amendement 276 - eerste lezing)

Motivering

Het gebruikelijke standpunt van het Europees Parlement ten aanzien van de betrekkingen met 
de agentschappen.

Amendement 38
ARTIKEL 83, LID 1

1. De Commissie draagt kandidaten voor 
de functie van uitvoerend directeur voor 
op grond van een lijst die is opgesteld na 
de bekendmaking van de vacature in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
andere passende gedrukte of 
elektronische media.

schrappen

(Amendement 277 - eerste lezing)

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 83, lid 2.

Amendement 39
ARTIKEL 83, LID 2, ALINEA 1

2. De uitvoerend directeur van het ECA 
wordt door de raad van bestuur benoemd 
op grond van zijn verdiensten en bewezen 
bestuurs- en managementvaardigheden, 
alsmede zijn relevante ervaring op het 
gebied van de veiligheid van chemische 
stoffen of de desbetreffende regelgeving. 
De raad van bestuur besluit met een 
meerderheid van twee derde van alle leden 

2.De uitvoerend directeur van het ECA 
wordt door de raad van bestuur benoemd 
op basis van een kandidatenlijst die door 
de Commissie wordt opgesteld na een 
openbare selectie die wordt aangekondigd 
door publicatie van een oproep tot 
belangstellenden in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en in andere 
persorganen of op het internet. Vooraleer 
de door de raad van bestuur gekozen 
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met stemrecht. kandidaat wordt benoemd, wordt deze zo 
spoedig mogelijk uitgenodigd om een 
verklaring voor het Europees Parlement 
af te leggen en vragen van de leden van 
deze instelling te beantwoorden.
De uitvoerend directeur wordt benoemd 
op grond van zijn verdiensten en bewezen 
bestuurs- en managementvaardigheden, 
alsmede zijn relevante ervaring op het 
gebied van de veiligheid van chemische 
stoffen of de desbetreffende regelgeving. 
De raad van bestuur besluit met een 
meerderheid van twee derde van alle leden 
met stemrecht.

(Amendement 278 - eerste lezing)

Motivering

Het gebruikelijke standpunt van het Europees Parlement met betrekking tot de 
benoemingsprocedure voor een uitvoerend directeur, dat de Raad overigens al heeft 
overgenomen in het kader van het Europees agentschap voor voedselveiligheid en het 
agentschap voor geneesmiddelen.

Amendement 40
ARTIKEL 84, LEDEN 1 T/M 7

1. Elke lidstaat kan kandidaat-leden van het 
Comité risicobeoordeling aanwijzen. De 
uitvoerend directeur stelt een lijst van 
kandidaat-leden op, die op de website van 
het ECA wordt gepubliceerd. De raad van 
bestuur benoemt de leden van het comité op 
grond van die lijst, waarbij van elke lidstaat 
die kandidaat-leden heeft aangewezen ten 
minste één lid wordt benoemd. De leden 
worden benoemd op grond van hun rol bij en 
ervaring met de regelgeving voor chemische 
stoffen en/of op grond van hun technische en 
wetenschappelijke deskundigheid op het 
gebied van de evaluatie van 
risicobeoordelingen van stoffen. 

1. Elke lidstaat benoemt één lid in het 
Comité risicobeoordeling. De leden worden 
benoemd op grond van hun rol bij en 
ervaring met de regelgeving voor chemische 
stoffen en/of op grond van hun technische en 
wetenschappelijke deskundigheid op het 
gebied van de evaluatie van 
risicobeoordelingen van stoffen. 

2. Elke lidstaat kan kandidaat-leden van het 
Comité sociaal-economische analyse 
aanwijzen. De uitvoerend directeur stelt een 
lijst van kandidaat-leden op, die op de 
website van het ECA wordt gepubliceerd. 

2. Elke lidstaat benoemt één lid in het 
Comité sociaal-economische analyse. De 
leden worden benoemd op grond van hun rol 
bij en ervaring met de regelgeving voor 
chemische stoffen en/of op grond van hun 
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De raad van bestuur benoemt de leden van 
het comité op grond van die lijst, waarbij 
van elke lidstaat die kandidaat-leden heeft 
aangewezen ten minste één lid wordt 
benoemd. De leden worden benoemd op 
grond van hun rol bij en ervaring met de 
regelgeving voor chemische stoffen en/of op 
grond van hun deskundigheid op het gebied 
van sociaal-economische analyse.

deskundigheid op het gebied van sociaal-
economische analyse.

3. Elke lidstaat benoemt één lid van het 
Comité lidstaten.

3. Elke lidstaat benoemt één lid van het 
Comité lidstaten. 

4. De comités streven ernaar dat hun leden 
een breed scala van relevante deskundigheid 
vertegenwoordigen. De comités kunnen 
daartoe maximaal vijf extra leden op grond 
van hun specifieke bekwaamheid coöpteren.

4. De comités streven ernaar dat hun leden 
een breed scala van relevante deskundigheid 
vertegenwoordigen. De comités kunnen 
daartoe maximaal vijf extra leden op grond 
van hun specifieke bekwaamheid coöpteren.

De leden van de comités worden voor een 
verlengbare termijn van drie jaar benoemd.

De leden van de comités worden voor een 
verlengbare termijn van drie jaar benoemd.

De leden van elk comité kunnen worden 
bijgestaan door adviseurs voor 
wetenschappelijke, technische of 
regelgevingsvraagstukken.

De leden van elk comité kunnen worden 
bijgestaan door adviseurs voor 
wetenschappelijke, technische of 
regelgevingsvraagstukken.

De uitvoerend directeur of zijn 
vertegenwoordiger en vertegenwoordigers 
van de Commissie zijn gerechtigd alle door 
het ECA of zijn comités uitgeschreven 
vergaderingen van de comités en 
werkgroepen bij te wonen. 
Belanghebbenden kunnen op verzoek van de 
leden van het comité of op verzoek van de 
raad van bestuur worden uitgenodigd de 
vergaderingen als waarnemers bij te wonen.

De uitvoerend directeur of zijn 
vertegenwoordiger en vertegenwoordigers 
van de Commissie zijn gerechtigd alle door 
het ECA of zijn comités uitgeschreven 
vergaderingen van de comités en 
werkgroepen bij te wonen. 
Belanghebbenden kunnen vergaderingen als 
waarnemers bijwonen.

5. De leden van elk comité die benoemd zijn 
na kandidaatstelling door een lidstaat
zorgen voor passende coördinatie tussen de 
taken van het ECA en de werkzaamheden 
van de bevoegde instantie van hun lidstaat.

5. De leden van elk comité zorgen voor 
passende coördinatie tussen de taken van het 
ECA en de werkzaamheden van de 
bevoegde instantie van hun lidstaat.

6. De leden van de comités worden 
ondersteund met de wetenschappelijke en 
technische middelen die de lidstaten ter 
beschikking staan. Daartoe verstrekken de 
lidstaten adequate wetenschappelijke en 
technische middelen aan de door hen 
benoemde leden van de comités. Elke 
bevoegde instantie van een lidstaat bevordert 
de werkzaamheden van de comités en de 

6. De leden van de comités worden 
ondersteund met de wetenschappelijke en 
technische middelen die de lidstaten ter 
beschikking staan. Daartoe verstrekken de 
lidstaten adequate wetenschappelijke en 
technische middelen aan de door hen 
benoemde leden van de comités. Elke 
bevoegde instantie van een lidstaat bevordert 
de werkzaamheden van de comités en de 
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werkgroepen ervan. werkgroepen ervan. 

7. De lidstaten geven de leden van het 
Comité risicobeoordeling of het Comité 
sociaal-economische analyse noch hun 
wetenschappelijk en technisch adviseurs en 
deskundigen, instructies die onverenigbaar 
zijn met de individuele taken van die 
personen of met de taken, de 
verantwoordelijkheden en de 
onafhankelijkheid van het ECA.

(Amendement 279 - eerste lezing)

Motivering

Alle lidstaten dienen vertegenwoordigd te zijn in de comités. De aanwezigheid van 
belanghebbenden op vergaderingen van de comités moet niet alleen op uitnodiging mogelijk 
zijn. Alle bepalingen in verband met de onafhankelijkheid van de samenstellende delen van de 
organen van het ECA worden hiermee, in het belang de duidelijkheid, in één artikel 
samengebracht (zie het amendement op artikel 87).

Zorgt voor duidelijkheid wat betreft de procedure voor de benoeming van de voorzitter van 
het Comité lidstaten.

Amendement 41
ARTIKEL 85, LEDEN 1 T/M 3

1. Elke lidstaat benoemt één lid van het 
forum voor een verlengbare termijn van drie 
jaar. De leden worden gekozen op grond van 
hun rol bij en ervaring met de handhaving 
van de wetgeving inzake chemische stoffen 
en onderhouden nuttige contacten met de 
bevoegde instanties van de lidstaten.

1. Elke lidstaat benoemt één lid van het 
forum voor een verlengbare termijn van drie 
jaar. De leden worden gekozen op grond van 
hun rol bij en ervaring met de handhaving 
van de wetgeving inzake chemische stoffen 
en onderhouden nuttige contacten met de 
bevoegde instanties van de lidstaten.

Het forum streeft ernaar dat zijn leden een 
breed scala van relevante deskundigheid 
vertegenwoordigen. Het forum kan daartoe 
maximaal vijf extra leden op grond van hun 
specifieke bekwaamheid coöpteren. Deze 
leden worden voor een verlengbare termijn 
van drie jaar benoemd.

Het forum streeft ernaar dat zijn leden een 
breed scala van relevante deskundigheid 
vertegenwoordigen. Het forum kan daartoe 
maximaal vijf extra leden op grond van hun 
specifieke bekwaamheid coöpteren. Deze 
leden worden voor een verlengbare termijn 
van drie jaar benoemd.

De leden van het forum kunnen worden 
bijgestaan door wetenschappelijk en 
technisch adviseurs.

De leden van het forum kunnen worden 
bijgestaan door wetenschappelijk en 
technisch adviseurs.

De uitvoerend directeur van het ECA of zijn 
vertegenwoordiger en vertegenwoordigers 

De uitvoerend directeur van het ECA of zijn 
vertegenwoordiger en vertegenwoordigers 
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van de Commissie zijn gerechtigd alle 
vergaderingen van het forum en zijn 
werkgroepen bij te wonen. 
Belanghebbenden kunnen op verzoek van de 
leden van het forum of op verzoek van de 
raad van bestuur worden uitgenodigd de 
vergaderingen als waarnemers bij te wonen.

van de Commissie zijn gerechtigd alle 
vergaderingen van het forum en zijn 
werkgroepen bij te wonen. 
Belanghebbenden kunnen worden 
uitgenodigd de vergaderingen als 
waarnemers bij te wonen.

Leden van het forum kunnen geen lid zijn 
van de raad van bestuur.

2. De leden van het forum die door een 
lidstaat zijn benoemd zorgen voor passende 
coördinatie tussen de taken van het forum en 
de werkzaamheden van de bevoegde 
instantie van hun lidstaat.

2. De leden van het forum die door een 
lidstaat zijn benoemd zorgen voor passende 
coördinatie tussen de taken van het forum en 
de werkzaamheden van de bevoegde 
instantie van hun lidstaat.

3. De leden van het forum worden 
ondersteund met de wetenschappelijke en 
technische middelen die de bevoegde 
instanties van de lidstaten ter beschikking 
staan. Elke bevoegde instantie van een 
lidstaat bevordert de werkzaamheden van 
het forum en de werkgroepen ervan. De 
lidstaten geven de leden van het forum of 
hun wetenschappelijk en technisch 
adviseurs en deskundigen geen instructies 
die onverenigbaar zijn met de individuele 
taken van die personen of met de taken en 
verantwoordelijkheden van het forum.

3. De leden van het forum worden 
ondersteund met de wetenschappelijke en 
technische middelen die de bevoegde 
instanties van de lidstaten ter beschikking 
staan. Elke bevoegde instantie van een 
lidstaat bevordert de werkzaamheden van 
het forum en de werkgroepen ervan. 

(Amendement 280 - eerste lezing)

Motivering

De aanwezigheid van belanghebbenden op vergaderingen van de comités moet niet alleen op 
uitnodiging mogelijk zijn. Alle bepalingen in verband met de onafhankelijkheid van de 
samenstellende delen van de organen van het ECA worden hiermee, in het belang de 
duidelijkheid, in één artikel samengebracht (zie het amendement op artikel 87).

Amendement 42
ARTIKEL 86, LID 1

1. Wanneer een comité overeenkomstig 
artikel 73 een advies moet uitbrengen of 
moet overwegen of een dossier van een 
lidstaat met de voorschriften van bijlage 
XIV overeenstemt, stelt het een van zijn 
leden als rapporteur aan. Het betrokken 
comité kan een tweede lid als corapporteur 

1. Wanneer een comité overeenkomstig 
artikel 73 een advies moet uitbrengen of 
moet overwegen of een dossier van een 
lidstaat met de voorschriften van 
bijlage XIV overeenstemt, stelt het een van 
zijn leden als rapporteur aan. Het 
betrokken comité kan een tweede lid als 
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aanwijzen. Per geval verbinden de 
rapporteurs en corapporteurs zich ertoe in 
het belang van de Gemeenschap te zullen 
handelen en leggen zij een schriftelijke 
verklaring waarin zij beloven hun 
plichten te zullen vervullen alsmede een 
verklaring over hun belangen af. Indien 
een lid van een comité belangen opgeeft 
die de onafhankelijke beoordeling van het 
specifieke geval kunnen schaden, wordt hij 
niet als rapporteur voor dat geval 
aangewezen. Het betrokken comité kan de 
rapporteur of corapporteur op elk moment 
door een ander lid vervangen, bijvoorbeeld 
wanneer deze zijn plichten niet binnen de 
voorgeschreven termijnen kan vervullen of 
indien een mogelijk belangenconflict 
bekend wordt.

corapporteur aanwijzen. Indien een lid van 
een comité belangen opgeeft die de 
onafhankelijke beoordeling van het 
specifieke geval kunnen schaden, wordt hij 
niet als rapporteur voor dat geval 
aangewezen. Het betrokken comité kan de 
rapporteur of corapporteur op elk moment 
door een ander lid vervangen, bijvoorbeeld 
wanneer deze zijn plichten niet binnen de 
voorgeschreven termijnen kan vervullen of 
indien een mogelijk belangenconflict 
bekend wordt.

(Amendement 281 - eerste lezing)

Motivering

Alle bepalingen inzake de onafhankelijkheid van de leden van de organen van het agentschap 
worden voor de duidelijkheid in een enkel artikel samengebracht(zie het amendement op 
artikel 87).

Amendement 43
ARTIKEL 87

Kwalificatie en belangen van de leden van 
comités en overige lichamen

Onafhankelijkheid

1. De namen van de leden van de comités 
en het forum worden openbaar gemaakt. 
Individuele leden kunnen een verzoek 
indienen om hun namen niet bekend te 
maken, indien zij menen dat 
openbaarmaking hen in gevaar zou 
kunnen brengen. De uitvoerend directeur 
beslist of deze verzoeken worden 
ingewilligd. Bij de bekendmaking van 
benoemingen worden de 
beroepskwalificaties van elk lid vermeld.

1. De namen van de leden van de comités 
en het forum worden openbaar gemaakt. 
Bij de bekendmaking van benoemingen 
worden de beroepskwalificaties van elk lid 
vermeld.

2. De leden van de raad van bestuur, de 
uitvoerend directeur en de leden van de 
comités en het forum leggen een verklaring 
waarin zij beloven hun plichten te zullen 

2. De leden van de raad van bestuur, de 
uitvoerend directeur en de leden van de 
comités, van het forum en van de raad 
van beroep, deskundigen en 
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vervullen alsmede een verklaring over de 
belangen die hun onafhankelijkheid 
zouden kunnen schaden af. Deze 
verklaringen worden jaarlijks schriftelijk 
afgelegd.

wetenschappelijke en technische 
adviseurs mogen in de chemische sector 
geen economische of andere belangen 
hebben waardoor hun onpartijdigheid 
kan worden beïnvloed. Zij beloven 
onafhankelijk en in het algemeen belang 
te handelen en zij leggen ieder jaar een 
verklaring af van hun financiële 
belangen. Eventuele niet-rechtstreekse 
belangen in verband met de chemische 
industrie worden opgegeven in een door 
het ECA bijgehouden en, op verzoek, in 
de kantoren van het ECA algemeen 
toegankelijk register.
De lidstaten geven de leden van het comité 
risicobeoordeling, het comité sociaal-
economische analyse, het forum, de raad 
van beroep, of hun wetenschappelijke en 
technische adviseurs geen opdrachten die 
onverenigbaar zijn met de afzonderlijke 
taken van deze personen of met de taken, 
verantwoordelijkheden en 
onafhankelijkheid van het ECA.
In de gedragscode van het ECA worden 
de maatregelen opgesomd die verband 
houden met de toepassing van dit artikel.

3. Tijdens elke vergadering maken de leden 
van de raad van bestuur, de uitvoerend 
directeur, de leden van de comités en van 
het forum en eventuele aan de vergadering 
deelnemende deskundigen melding van al 
hun belangen die hun onafhankelijkheid 
ten aanzien van bepaalde agendapunten in 
gevaar zouden kunnen brengen. Personen 
die melding maken van dergelijke 
belangen, nemen niet aan de bespreking 
van de desbetreffende agendapunten deel 
en zien af van stemming over die punten.

3. Tijdens elke vergadering maken de leden 
van de raad van bestuur, de uitvoerend 
directeur, de leden van de comités, de 
leden van het forum en eventuele aan de 
vergadering deelnemende deskundigen en 
wetenschappelijke en technische 
adviseurs melding van al hun belangen die 
hun onafhankelijkheid ten aanzien van 
bepaalde agendapunten in gevaar zouden 
kunnen brengen. Personen die melding 
maken van dergelijke belangen, nemen niet 
aan de bespreking van de desbetreffende 
agendapunten deel en zien af van 
stemming over die punten. Dergelijke 
verklaringen worden openbaar gemaakt.

(Amendement 285 - eerste lezing)

Motivering

Het gebruikelijke standpunt van het Europees Parlement met betrekking tot de 
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onafhankelijkheid van de leden van comités en raden van bestuur, hun verklaringen inzake
financiële belangen en niet-rechtstreekse belangen in de sector, dat de Raad overigens al 
heeft overgenomen in het kader van het Europees agentschap voor voedselveiligheid en het 
agentschap voor geneesmiddelen.

Amendement 44
ARTIKEL 88, LID 3, ALINEA 1

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

3. De voorzitter, de andere leden en de 
plaatsvervangers worden door de raad van 
bestuur benoemd op basis van een lijst van 
gekwalificeerde kandidaten die door de 
Commissie wordt opgesteld na een 
openbare selectie die wordt aangekondigd 
door publicatie van een oproep tot 
belangstellenden in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en in andere 
persorganen of op het internet. De leden 
van de kamer van beroep worden gekozen 
op grond van hun relevante ervaring en 
deskundigheid op het gebied van de 
veiligheid van chemische stoffen, 
natuurwetenschappen of wettelijke en 
gerechtelijke procedures .

(Amendement 286 - eerste lezing)

Motivering

Gelet op de aard van de taken van de kamer van beroep is een transparante procedure voor 
de voordracht van kandidaten nodig.

Amendement 45
ARTIKEL 89, LEDEN 2 EN 3

2.De leden van de kamer van beroep 
moeten onafhankelijk zijn. Bij het nemen 
van hun besluiten mogen zij niet aan 
instructies gebonden zijn. 
3. De leden van de kamer van beroep 
mogen geen andere taken in het ECA 
verrichten. De functie van de leden kan in 
deeltijd worden verricht.

3. De leden van de kamer van beroep 
mogen geen andere taken in het ECA 
verrichten.
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(Amendement 287 - eerste lezing)

Motivering

Alle bepalingen inzake de onafhankelijkheid van de leden van de organen van het agentschap 
worden voor de duidelijkheid in een enkel artikel samengebracht. Ondanks het grote aantal 
zaken voor de kamer van beroep moeten de leden ervan ook andere activiteiten kunnen 
hebben, maar hun functie moet wel voltijds zijn.

Amendement 46
ARTIKEL 90, LID 1

1. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van artikel 9, artikel 20, artikel 27, 
lid 6, artikel 30, leden 2 en 3, en artikel 50. 
kan beroep worden ingesteld.

1. Tegen de besluiten van het ECA uit 
hoofde van artikel 9, artikel 20, artikel 27, 
lid 6, artikel 30, leden 2 en 3, artikel 50 en 
artikel 59 kan beroep worden ingesteld.

(Amendement 288 - eerste lezing)

Motivering

Omwille van de logica moet het mogelijk zijn tegen toelatingsbesluiten eveneens beroep aan 
te tekenen.

Amendement 47
ARTIKEL 108

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

Omwille van de grootst mogelijke 
transparantie stelt de raad van bestuur op 
grond van een voorstel van de uitvoerend 
directeur en in overleg met de Commissie 
regels vast en houdt deze een register bij 
voor de beschikbaarstelling aan het publiek 
van regelgevings- en wetenschappelijke of 
technische informatie in verband met de 
veiligheid van chemische stoffen, 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1049/2001.

Het reglement van het ECA, de comités en 
de werkgroepen is voor het publiek 
toegankelijk in het ECA en op Internet.
De ingediende vergunningsaanvragen, de 
voortgang van de procedure, voorlopige 
besluiten, de vergunningen en iedere 
andere opgelegde voorwaarde/beperking 
worden in begrijpelijke vorm op Internet 
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bekendgemaakt.

(Amendement 294 - eerste lezing)

Motivering

Het gebruikelijke standpunt van het Europees Parlement met betrekking tot transparantie en 
toegang tot informatie, dat de Raad overigens al heeft overgenomen in het kader van de 
verordening betreffende het Europees agentschap voor geneesmiddelen.

Amendement 48
ARTIKEL 127, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De lidstaten mogen in 
overeenstemming met de communautaire 
wetgeving inzake de bescherming van 
werknemers strengere 
beschermingsmaatregelen handhaven of 
vaststellen, indien voor het gebruik van een 
stof geen veiligheidsbeoordeling is verricht 
overeenkomstig het bepaalde in deze 
verordening.

(Amendement 309 - eerste lezing)

Motivering

Bepalingen die zijn vastgesteld krachtens artikel 137 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschappen verhinderen niet dat de lidstaten strengere 
beschermingsmaatregelen handhaven of vaststellen. Dit geldt ook voor de bepalingen 
betreffende de bescherming van werknemers. Wanneer voor een stof een 
veiligheidsbeoordeling is verricht, moet ervan worden uitgegaan dat in voldoende mate voor 
de bescherming van werknemers is gezorgd. Er wordt dan ook voorgesteld de lidstaten de 
mogelijkheid te bieden om, indien dit niet is gebeurd, strengere beschermingsmaatregelen te 
nemen.

Amendement 49
BIJLAGE XVII, PUNT 47 BIS, LETTERS A, B, C, D, E, (nieuw)

Amendement van het Parlement

Aanduiding van de stof, groep van stoffen 
of preparaten

47a Tolueen
CAS nr. 108-88-3

Restricties

Mag niet op de markt worden gebracht of 
gebruikt worden als stof of als 
bestanddeel van preparaten in een 
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47b. Trichloorbenzeen
CAS nr. 120-82-1

47c. Polycyclisch-aromatische 
koolwaterstoffen (PAK)
1. Benzo(a)pyreen (BaP)
CAS nr. 50-32-8
2. Benzo(e)pyreen (BeP)
CAS nr. 192-97-2

3. Benzo(a)antraceen (BaA)
CAS nr. 56-55-3
4. Chrysen (CHR)
CAS Nr. 218-01-9
5. Benzo(b)fluorantheen (BbFA)
CAS Nr. 205-99-2
6. Benzo(j)fluorantheen (BjFA)
CAS Nr. 205-82-3
7. Benzo(k)fluorantheen BkFA)
CAS Nr. 207-08-9
8. Dibenzo (a ,h) antraceen (DBAhA)
CAS Nr. 53-70-3

concentratie die hoger is dan 0,1% 
massaprocent van kleefstoffen en 
spuitverf voor verkoop aan het publiek.
Mag niet op de markt worden gebracht of 
gebruikt worden als stof of als 
bestanddeel van preparaten in een 
concentratie die hoger is dan 0,1% 
massaprocent, 
behalve:
- als tussenproduct van synthese
- als procesoplosmiddel in gesloten 
chemische toepassingen voor 
chloreerreacties
- bij de vervaardiging van 1,3,5 - trinitro -
2,4,6 - triaminobenzeen (TATB)

1.Procesoliën mogen niet op de martkt 
worden gebracht en worden gebruikt voor 
de productie van banden of delen 
daarvan, indien ze:
- meer dan 1mg/kg BaP of
- meer dan 10mg/kg van alle in deze 
bijlage vermelde PAK's  tezamen bevatten
Deze grenzen worden beschouwd in acht 
te zijn genomen indien de extractie van de 
polycyclisch-aromatische stoffen (PCA) 
minder is dan 3% massaprocent, zoals 
gemeten door het "Institute of petroleum 
standard" IP346: 1998 (vaststelling van 
PCA in ongebruikte smeerolie en 
asfalteenvrije petroleumfracties -
dimethylzwaveldioxide-extractie met 
brekingsindexmeting), mits de naleving 
van de grenswaarden van BaP en van de 
vermelde PAK's, en de correlatie van de 
gemeten waarden met de PCA-extractie, 
om de zes maanden of na een belangrijke 
operationele verandering (indien die 
eerder dan na zes maanden plaatsvindt)  
wordt gecontroleerd door de fabrikant of 
de importeur. 
2. Voorts mogen banden en nieuwe 
loopvlakken die na 1 januari 2010 zijn 
geproduceerd, niet op de markt worden 
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47d. Onderstaande ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nummers die 
betrekking hebben op de stof):
bis (2-ethylexyl) ftalaat (DEHP
CAS nr. 117-81-7 Einecs nr. 204-211-0
dibutyl ftalaat (DBP)
CAS nr. 84-74-2 Einecs nr. 201-557-4
benzyl butyl ftalaat (BBP)
CAS nr. 85-68-7 Einecs nr. 201-622-7

47e. Onderstaande ftalaten (of andere 
CAS- en Einecs-nummers die betrekking
hebben op de stof):
di-"isononyl" ftalaat (DINP)
CAS nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
Einecs nr. 249-079-5 en 271-090-0
di-"isodecyl" ftalaat (DIDP)
CAS nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
Einecs nr. 247-977-1 en 271-091-4
di-n-octyl ftalaat (DNOP) CAS nr. 117-
84-0, Einecs nr. 204-214-7

gebracht indien zij procesoliën bevatten 
die niet aan de onder lid 1 genoemde 
maximumgehalten voldoen.
Aan deze maximumgehalten wordt geacht 
te zijn voldaan als de gevulcaniseerde 
rubberverbindingen niet meer bevatten 
dan 0,35% Bay-protonen, berekend 
volgens ISO 21461
(Rubber gevulcaniseerd - bepaling van de 
aromaticiteit van olie in gevulcaniseerde 
rubberverbindingen)
3. Lid 2 is niet van toepassing op banden 
die van een nieuw loopvlak zijn voorzien,
als de procesoliën in dit loopvlak voldoen 
aan de onder lid 1 genoemde 
maximumgehalten.
Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen.
Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze 
ftalaten bevatten in een hogere 
concentratie dan de hierboven genoemde 
grens, worden niet op de markt gebracht.
Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen, die door 
kinderen in de mond kunnen worden 
gestopt.
Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze 
ftalaten bevatten in een hogere 
concentratie dan de hierboven genoemde 
grens, worden niet op de markt gebracht.
In verband met de punten 47d en 47e 
wordt onder "kinderverzorgingsartikel" 
artikelen verstaan voor het in slaap 
brengen van kinderen, ontspanning, 
hygiëne, het voeden van kinderen of het 
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zuigen door kinderen.
Uiterlijk op 16 januari 2010 zal de 
Commissie de maatregelen met betrekking 
tot de punten 47d en 47e herevalueren in 
het licht van nieuwe wetenschappelijke 
informatie over dergelijke stoffen of 
vervangende stoffen en deze maatregelen 
zonodig aan de hand daarvan wijzigen. 

Motivering

De lijst in Bijlage XVII moet worden bijgewerkt zodat de nieuwste beperkende maatregelen, 
die door de van Raad en het Parlement zijn goedgekeurd, kunnen worden opgenomen.
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TOELICHTING

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad weerspiegelt en versterkt in bepaalde 
opzichten het gezonde evenwicht dat het Parlement bij de eerste lezing had bereikt tussen het 
concurrentievermogen van de Europese chemische industrie enerzijds en de bescherming van 
de menselijke gezondheid en het milieu anderzijds.

De rapporteur is verheugd over deze benadering en meent dat bij de tweede lezing 
overeenstemming kan worden bereikt indien de Raad en de Commissie tijdens de 
onderhandelingen een echt constructieve positie innemen.

Met het oog hierop wil de rapporteur een aantal prioriteiten onder de aandacht brengen die 
verband houden met de doelstelling van de verordening en waarmee de Raad onvoldoende 
rekening hield. Hij behoudt het recht voor om zo nodig andere, minder belangrijke 
onderwerpen aan te stippen, afhankelijk van de discussies binnen de commissie.

De rapporteur is dan ook van plan een aantal amendementen opnieuw in te dienen. Het gaat 
om amendementen die het Parlement met een grote meerderheid had aangenomen, maar 
waarvan de Raad vond dat ze niet in het gemeenschappelijk standpunt konden worden 
opgenomen.

Het is vooral de bedoeling om het beginsel van ‘de grootste zorgvuldigheid’ voor producenten 
en importeurs te versterken, zodat stoffen die op de markt worden gebracht, naar behoren 
worden gecontroleerd en zodat er voldoende voorlichting wordt gegeven en informatie wordt 
uitgewisseld over de risico’s die uit het gebruik ervan voortvloeien.

Een tweede reeks amendementen waarop de rapporteur de aandacht wil vestigen, betreft 
dierproeven. Hij wil in het bijzonder dat de rol van het Europees Centrum voor de validering 
van alternatieve methoden (ECVAM) wordt versterkt en dat dierproeven worden vervangen 
door een alternatieve methode als de ECVAM de wetenschappelijke waarde hiervan erkent. 
Ook de amendementen over het verplicht doorgeven aan het agentschap van via dierproeven 
verkregen studies of informatie over stoffen, evenals alle studies in verband waarmee dit zou 
kunnen worden vermeden, en over de oprichting van een Commissie voor alternatieve 
testmethodes zullen opnieuw worden ingediend.

Daarnaast wil de rapporteur een reeks amendementen opnieuw indienen die de uitwisseling 
opvoeren van informatie die nodig is voor het beoordelen van de risico's en effecten van een 
stof op de gezondheid of het milieu. Hierdoor wordt het in het bijzonder weer mogelijk een 
Europees kwaliteitsmerk op te richten dat ertoe dient artikelen die in elk productiestadium 
overeenkomstig de Reach-vereisten zijn geproduceerd, als zodanig aan te merken en te 
promoten.

Ook vindt de rapporteur het noodzakelijk het gemeenschappelijk standpunt van de Raad te 
verbeteren door opnieuw amendementen in te dienen die het systeem beter beheersbaar 
moeten maken, vooral met betrekking tot de problemen die kleine en middelgrote bedrijven 
wellicht bij de invoering ervan zullen ondervinden. Amendementen die zorgen voor hulp- en 
ondersteuningsmechanismen voor kleine en middelgrote ondernemingen en voor het treffen 
van speciale hulpmaatregelen door lidstaten zullen daarom opnieuw ter tafel worden gebracht.
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Ten slotte vindt de rapporteur het een prioriteit de voorrechten van het Parlement te 
versterken en het een doortastender rol toe te kennen tijdens het proces voor de oprichting van 
het agentschap en voor het toezicht op de verkregen resultaten.

Ook een aantal andere amendementen zullen opnieuw ter tafel worden gebracht, te weten 
amendementen die met specifieke onderwerpen te maken hebben en die volgens de rapporteur 
het gemeenschappelijk standpunt aanzienlijk zullen verbeteren.

In de ontwerpaanbeveling zijn niet de amendementen opgenomen over de toelating van 
stoffen die in eerste lezing werden aanvaard. De rapporteur is van mening dat in vergelijking 
met het gemeenschappelijk standpunt, het standpunt van het Parlement in eerste lezing strikter 
was en meer in overeenstemming met het belangrijkste doel van de verordening, namelijk 
vervanging van zeer problematische stoffen door veiliger alternatieve stoffen of 
technologieën, en dat dit standpunt dan ook nieuw leven moet worden ingeblazen. Voorts is 
de kloof tussen de standpunten van Parlement en Raad niet onoverbrugbaar. Een compromis 
op dit belangrijke terrein is mogelijk en noodzakelijk. De rapporteur is dan ook van plan om
in samenwerking met de andere fracties te evalueren wat de beste methode is om te komen tot 
een overeenkomst die op brede steun kan rekenen, waarvan ook Raad en Commissie het 
belang zullen inzien. 

De rapporteur is niettemin van plan het door het Parlement in eerste lezing goedgekeurde 
standpunt weer in te dienen op die terreinen waarop geen onderhandelingen voor het bereiken 
van een overeenkomst zijn geopend.     


