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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging van 
Richtlijn 67/548/EEG van de Raad en Verordening (EG) nr. 1907/2006
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0355),

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0197/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie 
industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2008),

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

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 8

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

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

etikettering, door toepassing van 
communautaire gevarenklassen die nog 
geen deel uitmaken van het GHS en door 
gebruik te maken van de huidige 
etiketterings- en verpakkingsvoorschriften.

Motivering

De voorgestelde wijziging is bedoeld om te zorgen voor coherentie met de doelstellingen van 
deze verordening.

Amendement 2
OVERWEGING 13

(13) De in deze verordening gebruikte 
terminologie moet in overeenstemming 
zijn met de terminologie van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 inzake de registratie en beoordeling 
van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen (REACH), 
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 de Richtlijnen 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 
2000/21/EG van de Commissie en met de 
op VN-niveau in het GHS gegeven 
definities, om maximale consistentie te 
garanderen bij de toepassing van de 
wetgeving inzake chemische stoffen in de 
Gemeenschap in de context van de 
wereldwijde handel. Om dezelfde reden 
moeten de in het GHS vastgestelde 
gevarenklassen in deze verordening 
worden opgenomen.

(13) De in deze verordening gebruikte 
terminologie en definities moeten in 
overeenstemming zijn met die van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), 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 de Richtlijnen 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 
2000/21/EG van de Commissie en met de 
op VN-niveau in het GHS gegeven 
definities, om maximale consistentie te 
garanderen bij de toepassing van de 
wetgeving inzake chemische stoffen in de 
Gemeenschap in de context van de 
wereldwijde handel. Om dezelfde reden 
moeten de in het GHS vastgestelde 
gevarenklassen in deze verordening 
worden opgenomen.

Motivering

Om geen verwarring te veroorzaken moeten de definities en de terminologie in overeenstemming 
zijn met de Europese wetgeving op dit gebied .
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Amendement 3
OVERWEGING 25

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

(25) Nieuwe informatie en experimenten 
om de materiële gevaren te bepalen zijn 
altijd nodig, tenzij al adequate en 
betrouwbare gegevens beschikbaar zijn of 
in deel 2 een uitzonderingsbepaling is 
opgenomen

Motivering

Het is belangrijk dat nadruk wordt gelegd op de betrouwbaarheid en de aard van de gebruikte 
gegevens, de tests om de fysisch-chemische risico's te bepalen worden niet uitgevoerd op dieren.

Amendement 4
OVERWEGING 26 

(26) Voor de indeling mogen geen 
gegevens worden gegenereerd door 
middel van proeven op mensen en andere 
primaten. Er moet gebruik worden gemaakt 
van beschikbare, betrouwbare 
epidemiologische gegevens en ervaringen 
betreffende de effecten van stoffen en 
mengsels op de mens (bv. gegevens over 
beroepsmatige blootstelling en uit 
ongevallendatabases) en deze moeten 
voorrang krijgen op dierproeven als er 
gevaren uit blijken die niet in dierproeven 
zijn gevonden De resultaten van 
dierproeven moeten afgewogen worden 
tegen de gegevens over mensen en bij de 
beoordeling van beide soorten gegevens 
moet op basis van een deskundig oordeel 
de best mogelijke bescherming van de 
menselijke gezondheid worden 
gewaarborgd.

(26) Voor de indeling mogen alleen 
proeven op mensen en andere primaten 
worden uitgevoerd, als er geen alternatief 
bestaat. Deze proeven mogen niet worden 
uitgevoerd om andere gegevens te 
weerleggen. Er moet gebruik worden 
gemaakt van beschikbare, betrouwbare 
epidemiologische gegevens en ervaringen 
betreffende de effecten van stoffen en 
mengsels op de mens (bv. gegevens over 
beroepsmatige blootstelling en uit 
ongevallendatabases) en deze moeten 
voorrang krijgen op dierproeven als er 
gevaren uit blijken die niet in dierproeven 
zijn gevonden De resultaten van 
dierproeven moeten afgewogen worden 
tegen de gegevens over mensen en bij de 
beoordeling van beide soorten gegevens 
moet op basis van een deskundig oordeel 
de best mogelijke bescherming van de 
menselijke gezondheid worden 
gewaarborgd.

Motivering

Om de menselijke gezondheid te beschermen kan het nodig zijn dat proeven op mensen en 
menselijke primaten worden uitgevoerd. Deze proeven moeten evenwel beperkt blijven tot 
gevallen waar er geen alternatief bestaat. 
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Amendement 5
OVERWEGING 31

(31) In verband met de evenredigheid en de 
praktische uitvoerbaarheid moeten er 
algemene ondergrenzen vastgesteld worden 
voor verontreinigingen, additieven en 
afzonderlijke bestanddelen van stoffen, 
alsmede voor stoffen in mengsels, om aan 
te geven wanneer informatie over die 
stoffen bij de indeling van stoffen en 
mengsels in aanmerking moet worden 
genomen

(31) In verband met de evenredigheid en de 
praktische uitvoerbaarheid moeten er 
algemene ondergrenzen vastgesteld worden
voor geïdentificeerde verontreinigingen, 
additieven en afzonderlijke bestanddelen 
van stoffen, alsmede voor stoffen in 
mengsels, om aan te geven wanneer 
informatie over die stoffen bij de indeling 
van stoffen en mengsels in aanmerking 
moet worden genomen

Motivering

In punt 1.7.2.1. van de huidige bijlage VI bij de richtlijn inzake gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) 
wordt voorgeschreven dat, wanneer in stoffen onzuiverheden, additieven of afzonderlijke 
bestanddelen zijn geïdentificeerd in een concentratie die gelijk is aan of hoger dan een 
gespecificeerde drempelwaarde, deze stoffen moeten worden ingedeeld conform het bepaalde in 
de richtlijn inzake gevaarlijke preparaten (1999/45/EG).

Amendement 6
OVERWEGING 35

(35) De voorlichting over de gevaren van 
stoffen en mengsels gebeurt door middel 
van etikettering en de 
veiligheidsinformatiebladen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006. Het etiket is het enige
voorlichtingsinstrument voor consumenten, 
maar kan ook dienen om werknemers te 
wijzen op de uitvoeriger informatie over 
stoffen of mengsels in de 
veiligheidsinformatiebladen. Aangezien de 
bepalingen over 
veiligheidsinformatiebladen zijn 
opgenomen in Verordening (EG) nr. 
1907/2006, waarin het 
veiligheidsinformatieblad het belangrijkste 
communicatiemiddel in de 
toeleveringsketen van stoffen is, hoeven 
deze bepalingen niet nog eens in deze 
verordening te worden herhaald.

(35) Twee belangrijke instrumenten voor 
de voorlichting over de gevaren van stoffen 
en mengsels zijn etikettering en de 
veiligheidsinformatiebladen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006. Van deze twee is alleen het 
etiket rechtstreeks beschikbaar als 
voorlichtingsinstrument voor consumenten 
en dit moet daarom voldoende 
gedetailleerd en relevant voor het gebruik 
van het product zijn. Bijgevolg is het van 
essentieel belang dat het Agentschap, 
zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 
1907/2006, in overleg met de bevoegde 
autoriteiten en belanghebbenden en op 
gepaste wijze rekening houdend met de 
beste praktijken, richtsnoeren verstrekt 
over de wijze waarop het publiek 
geïnformeerd wordt over de risico's en het 
veilige gebruik van chemische substanties 
en mengsels. Het etiket kan ook dienen om 
werknemers te wijzen op de uitvoeriger 
informatie over stoffen of mengsels in de 
veiligheidsinformatiebladen. Aangezien de 
bepalingen over 
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veiligheidsinformatiebladen zijn 
opgenomen in Verordening (EG) nr. 
1907/2006, waarin het 
veiligheidsinformatieblad het belangrijkste 
communicatiemiddel in de 
toeleveringsketen van stoffen is, hoeven 
deze bepalingen niet nog eens in deze 
verordening te worden herhaald.

Motivering

Een adequaat en consistent communicatiesysteem zal de consumenten de nodige informatie en 
het nodige advies verschaffen, zodat zij hun risico veilig en doeltreffend kunnen beheren, 
wanneer zij een stof, preparaat of product met chemische stoffen gebruiken.  Voldoet ook aan de 
vereisten van het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van 
chemische stoffen (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, 
GHS) waarin wordt voorgeschreven dat het etiket voor de consumenten voldoende gedetailleerd 
en relevant voor het gebruik van het product moet zijn ("sufficiently detailed and relevant to the 
use of the product").

Amendement 7
OVERWEGING 35 BIS (nieuw)

(35 bis) Voor een volledige en juiste 
mededeling van de informatie over risico's 
en veilig gebruik van chemische stoffen 
en mengsels aan de consumenten moet 
het gebruik en de verspreiding worden 
bevorderd van internetsites en groene 
nummers, vooral wat informatie betreft 
over specifieke verpakkingen.

Motivering

De aanwezigheid van een grote hoeveelheid informatie op een kleine of anderszins ongeschikte 
verpakking garandeert niet dat de informatie de consument bereikt. De duidelijk leesbare 
vermelding, ook op kleine oppervlakten, van een internetsite of een groen nummer waartoe men 
zich voor alle nuttige en relevante informatie kan wenden, kan een interessant alternatief zijn om 
de informatie tot bij de consument te krijgen.

Amendement 8
OVERWEGING 41

(41) De etiketteringsvoorschriften van deze 
verordening dienen Richtlijn 91/414/EEG 
van de Raad betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen  
en Richtlijn 98/8/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het op de 
markt brengen van biociden  onverlet te 

(41) De etiketteringsvoorschriften van deze 
verordening dienen Richtlijn 91/414/EEG 
van de Raad betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen,
Richtlijn 98/8/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het op de 
markt brengen van biociden en 
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laten. Verordening (EG) nr. 648/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 betreffende detergentia1

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

Motivering
De verordening betreffende detergentia voorziet in specifieke etiketteringsvoorschriften voor 
detergentia die moeten worden nageleefd.

Amendement 9
OVERWEGING 46 

(46) Omwille van de werking van de 
interne markt voor stoffen en mengsels en 
een hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid van de mens en het milieu 
moeten voorschriften voor een inventaris 
van indelingen en etiketteringen worden 
vastgesteld. De indeling en etikettering van 
alle in de handel gebrachte stoffen moet bij 
het Agentschap worden aangemeld om in 
de inventaris te worden opgenomen.

(46) Omwille van de werking van de 
interne markt voor stoffen en mengsels en 
een hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid van de mens en het milieu 
moeten voorschriften voor een inventaris 
van indelingen en etiketteringen worden 
vastgesteld. Wat stoffen betreft die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 in hoeveelheden van meer dan 
een ton per jaar moeten worden 
geregistreerd, moet de indeling en 
etikettering van alle in de handel gebrachte 
stoffen bij het Agentschap worden 
aangemeld om in de inventaris te worden 
opgenomen.

Motivering

Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 voorziet in een registratieverplichting voor 
stoffen boven de drempel van een ton. Gelet op REACH en de vele en gedetailleerde analyses die 
tot de invoering van deze drempel hebben geleid, komt het geschikt voor dezelfde grenswaarde te 
bepalen voor de kennisgeving aan het Agentschap van de informatie die wordt gevraagd in het 
kader van het GHS. 

Amendement 10
OVERWEGING 55 

(55) Met het oog op de transparantie, 
onpartijdigheid en samenhang van de 
handhavingsactiviteiten van de lidstaten 
moeten de lidstaten een geschikt kader 
instellen om bij niet-naleving 
doeltreffende, evenredige en 
ontmoedigende sancties op te kunnen 
leggen, daar niet-naleving van deze 

(55) Met het oog op de transparantie, 
onpartijdigheid en samenhang van de 
handhavingsactiviteiten van de lidstaten 
moeten de lidstaten een geschikt kader 
instellen om bij niet-naleving 
doeltreffende, evenredige en 
ontmoedigende sancties op te kunnen 
leggen, daar niet-naleving van deze 
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verordening tot schade voor de gezondheid 
van de mens en het milieu kan leiden.

verordening tot schade voor de gezondheid 
van de mens en het milieu kan leiden.
Voorts moeten de lidstaten een 
doeltreffend toezicht- en controlesysteem 
instellen.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het met deze verordening ingestelde systeem efficiënt werkt, moet ook 
worden voorzien in een efficiënt toezicht- en controlesysteem.

Amendement 11
OVERWEGING 64

(64) Met name moet de Commissie worden 
gemachtigd om deze verordening aan de 
technische vooruitgang aan te passen; 
hieronder valt ook het implementeren van 
op VN-niveau in het GHS aangebrachte 
wijzigingen.  Bij die aanpassingen aan de 
technische vooruitgang moet met het 
halfjaarlijkse ritme van de VN rekening 
worden gehouden. Ook moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
over de geharmoniseerde indeling en 
etikettering van specifieke stoffen te 
besluiten.  Aangezien het hier maatregelen 
van algemene strekking betreft die ten doel 
hebben niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen, moeten zij worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(64) Met name moet de Commissie worden 
gemachtigd om deze verordening aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang aan te passen; hieronder valt 
ook het implementeren van op VN-niveau 
in het GHS aangebrachte wijzigingen.  Bij 
die aanpassingen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang moet met 
het halfjaarlijkse ritme van de VN rekening 
worden gehouden. Ook de ontwikkeling en 
validering van nieuwe testmethoden moet 
zijn weerslag in deze verordening vinden. 
Ook moet de Commissie de bevoegdheid 
krijgen om over de geharmoniseerde 
indeling en etikettering van specifieke 
stoffen te besluiten.  Aangezien het hier 
maatregelen van algemene strekking 
betreft die ten doel hebben niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen, moeten zij worden vastgesteld 
volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG.

Motivering

Op het gebied van chemische stoffen gaat de wetenschappelijke en technische ontwikkeling snel. 
De verordening moet aan de wetenschappelijke ontwikkelingen, inclusief de ontwikkelingen op 
het gebied van testmethoden, worden aangepast.

Amendement 12
ARTIKEL 1, LID 1, LETTER (A)

a) de indeling van stoffen en mengsels en 
de voorschriften voor de etikettering en 
verpakking van gevaarlijke stoffen en 

a) de criteria voor de indeling van stoffen 
en mengsels en de voorschriften voor de 
etikettering en verpakking van gevaarlijke 
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mengsels te harmoniseren; stoffen en mengsels te harmoniseren;

Motivering

De voorgestelde wijziging is bedoeld om te zorgen voor coherentie met de doelstellingen van 
deze verordening.

Amendement 13
ARTIKEL 1, LID 2, LETTER (D)

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

(d) stoffen en mengsels voor 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling of voor 
procesgeoriënteerd onderzoek en 
ontwikkeling, die niet in de handel 
verkrijgbaar zijn of die in de handel 
verkrijgbaar zijn in de jaarlijkse 
hoeveelheid van minder dan een ton per 
leverancier.

Motivering

Onderzoek en wetenschappelijke ontwikkeling maken alternatieve oplossingen mogelijk die 
veiliger zijn en minder vervuilend.  Gelet hierop moet er net als in REACH in worden voorzien 
dat stoffen en mengsels die worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling, in bepaalde 
hoeveelheden buiten de toepassing van deze verordening worden gelaten.

Amendement 14
ARTIKEL 2, LID 4 BIS (nieuw)

(4 bis) "preparaat": een mengsel of 
oplossing bestaande uit twee of meer 
stoffen; mengsel en preparaat zijn 
synoniemen.

Motivering

Voor de volledigheid wordt een definitie ingevoegd van mengsels, waarbij wordt overgenomen 
wat al werd aangegeven in REACH met betrekking tot preparaten. De term mengsel is synoniem 
met de term preparaat. 

Amendement 15
ARTIKEL 3, LID 2, INLEIDING 

2. Een stof of mengsel waarvoor de criteria 
van een of meer van de volgende 
gevarenklassen of categorieën van bijlage I 
vervuld zijn, wordt als gevaarlijk 

2. Een stof of mengsel waarvoor de criteria 
van een of meer van de volgende 
gevarenklassen of categorieën van bijlage I 
vervuld zijn, wordt als gevaarlijk in de zin 
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beschouwd: van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
voor de toepassing van afgeleide 
wetgeving beschouwd:

Motivering

De voorgestelde wijziging is bedoeld om deze verordening in overeenstemming te brengen met 
de bepalingen van de REACH-verordening (Verordening (EG) nr. 1906/2006), om verwarring 
met betrekking tot de betekenis van risico en gevaar te voorkomen.

Amendement 16
ARTIKEL 3, LID 3

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

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

Motivering

Gelet op het internationale karakter van het terrein waarop deze verordening betrekking heeft, 
moet de activiteit van de Commissie worden omschreven als "integreren".

Amendement 17
ARTIKEL 5, LID 1, LETTER b)

b) epidemiologische gegevens en 
ervaringen over de effecten op de mens;

b) betrouwbare epidemiologische 
gegevens en wetenschappelijk geldige 
ervaringen over de effecten van stoffen op 
de mens (bijvoorbeeld gegevens over 
beroepsmatige blootstelling, gegevens uit 
ongevallengegevensbanken en gegevens 
uit verkennend onderzoek);

Motivering

Het is belangrijk dat nadruk wordt gelegd op de wetenschappelijke betrouwbaarheid en de aard 
van de gebruikte gegevens, alsmede op de beschikbaarheid van informatie uit internationaal 
erkende programma's of overeenkomsten.
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Amendement 18
ARTIKEL 5, LID 1, LETTER c) BIS) (NIEUW)

c bis) andere in het kader van 
internationale chemische programma's 
gegenereerde informatie.

Motivering

Het is belangrijk dat nadruk wordt gelegd op de wetenschappelijke betrouwbaarheid en de aard 
van de gebruikte gegevens, alsmede op de beschikbaarheid van informatie uit internationaal 
erkende programma's of overeenkomsten.

Amendement 19
ARTIKEL 6, LID 1

1. De leverancier van een mengsel 
inventariseert de relevante beschikbare 
informatie om te bepalen of aan het 
mengsel een materieel, gezondheids- of 
milieugevaar verbonden is zoals 
omschreven in bijlage I, en met name de 
volgende informatie:

1. De leverancier van een mengsel 
inventariseert de relevante beschikbare 
informatie om te bepalen of aan het 
mengsel een materieel, gezondheids- of 
milieugevaar verbonden is zoals 
omschreven in bijlage I, en met name de 
volgende informatie:

(a) volgens de in artikel 8, lid 3, genoemde 
methoden gegenereerde gegevens over het 
mengsel zelf of de stoffen waaruit het 
bestaat;

(a) volgens de in artikel 8, lid 3, genoemde 
methoden gegenereerde gegevens over het 
mengsel zelf of de stoffen waaruit het 
bestaat;

(b) epidemiologische gegevens en 
ervaringen over de effecten op de mens van 
het mengsel zelf of van de stoffen waaruit 
het bestaat;

(b) betrouwbare epidemiologische 
gegevens en wetenschappelijk geldige 
ervaringen over de effecten op de mens van 
het mengsel zelf of van de stoffen waaruit 
het bestaat (bijvoorbeeld gegevens over 
beroepsmatige blootstelling, gegevens uit 
ongevallengegevensbanken en gegevens 
uit verkennend onderzoek);

(c) andere overeenkomstig punt 1 van 
bijlage XI bij Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 gegenereerde informatie 
over het mengsel zelf of de stoffen waaruit 
het bestaat.

(c) andere overeenkomstig punt 1 van 
bijlage XI bij Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 gegenereerde informatie 
over het mengsel zelf of de stoffen waaruit 
het bestaat.

(c bis) andere in het kader van 
internationale chemische programma's 
gegenereerde informatie over het mengsel 
zelf of de stoffen waaruit het bestaat;
(c ter) informatie over de samenstelling en 
indeling van bestaande mengsels binnen 
een groep van op soortgelijke wijze 
samengestelde mengsels.
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De informatie moet betrekking hebben op 
de vorm of de fysische toestand waarin het 
mengsel gebruikt wordt of naar redelijke 
verwachting gebruikt wordt na in de handel 
te zijn gebracht.

De informatie heeft betrekking, indien zij 
relevant is, op de vorm of de fysische 
toestand waarin het mengsel gebruikt 
wordt of naar redelijke verwachting 
gebruikt wordt na in de handel te zijn 
gebracht.

Motivering

Het is belangrijk dat nadruk wordt gelegd op de wetenschappelijke betrouwbaarheid en de aard 
van de gebruikte gegevens, alsmede op de beschikbaarheid van informatie uit internationaal 
erkende programma's of overeenkomsten.

Amendement 20
ARTIKEL 6, LID 2

2. Indien de in lid 1, onder a), bedoelde 
informatie voor het mengsel zelf 
beschikbaar is en de leverancier zich ervan 
heeft vergewist dat die informatie adequaat 
en betrouwbaar is, gebruikt hij die 
informatie voor de evaluatie 
overeenkomstig hoofdstuk 2, behoudens de 
leden 3 en 4.

2. Indien de in lid 1 bedoelde informatie 
voor het mengsel zelf beschikbaar is en de 
leverancier zich ervan heeft vergewist dat 
die informatie adequaat en betrouwbaar is, 
gebruikt hij die informatie voor de 
evaluatie overeenkomstig hoofdstuk 2, 
behoudens de leden 3 en 4.

Motivering

De verwijzing is naar het lid als geheel, d.w.z. naar alle relevante informatie die beschikbaar is.

Amendement 21
ARTIKEL 7, LID 1

1. Wanneer voor de toepassing van deze 
verordening nieuwe proeven worden 
gedaan, mogen dat alleen proeven op 
dieren in de zin van Richtlijn 86/609/EEG 
zijn als daar geen alternatieven voor zijn.

1. Wanneer voor de toepassing van deze 
verordening nieuwe proeven worden 
gedaan, mogen dat alleen proeven op 
dieren in de zin van Richtlijn 86/609/EEG 
zijn als daar geen alternatieven voor zijn 
die gegevens van hetzelfde 
betrouwbaarheids- en kwaliteitsniveau 
opleveren.

De testmethoden worden regelmatig 
herzien en verbeterd om het aantal 
proeven op gewervelde dieren en het 
aantal betrokken dieren te verminderen. 

Motivering

Het engagement om dierproeven te verminderen moet hier worden herhaald.

Amendement 22
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ARTIKEL 7, LID 2

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

2. Voor de toepassing van deze 
verordening worden alleen proeven op 
mensen of andere primaten gedaan, als er 
geen alternatief bestaat. Deze proeven 
mogen niet worden uitgevoerd om andere 
gegevens te weerleggen.

Motivering

Tests op mensen en niet-menselijke primaten moeten beperkt zijn tot gevallen waar informatie 
die nodig is om de menselijke gezondheid te beschermen niet op een andere betrouwbare manier 
kan worden verkregen.

Amendement 23
ARTIKEL 8, LID 3, LETTER c)

c) ten aanzien van de in bijlage I, delen 3 
en 4, vermelde gezondheids- en 
milieugevaren: internationaal erkende
wetenschappelijke beginselen of methoden 
die volgens internationale procedures zijn 
gevalideerd.

c) ten aanzien van de in bijlage I, delen 3 
en 4, vermelde gezondheids- en 
milieugevaren: met inachtneming van 
deugdelijke wetenschappelijke beginselen, 
bij voorkeur internationaal erkend, of 
methoden die volgens internationale 
procedures zijn gevalideerd.

Motivering

Voor de identificatie van gezondheids- en milieugevaren is het van fundamenteel belang te 
verwijzen naar deugdelijke wetenschappelijke beginselen die op internationaal niveau zijn 
erkend.

Amendement 24
ARTIKEL 11, LID 1

1. Indien een stof als verontreiniging, 
additief of afzonderlijk bestanddeel een 
andere, als gevaarlijk ingedeelde stof 
bevat, wordt voor de indeling met deze 
informatie rekening gehouden als de 
concentratie van de verontreiniging, het 
additief of het afzonderlijke bestanddeel 
gelijk aan of groter dan de in lid 3 bedoelde 
ondergrens voor die stof is.

1. Indien een stof als geïdentificeerde 
verontreiniging, additief of afzonderlijk 
bestanddeel een andere, als gevaarlijk 
ingedeelde stof bevat, wordt voor de 
indeling met deze informatie rekening 
gehouden als de concentratie van de 
verontreiniging, het additief of het 
afzonderlijke bestanddeel gelijk aan of 
groter dan de in lid 3 bedoelde ondergrens 
voor die stof is.

Motivering

In punt 1.7.2.1. van de huidige bijlage VI bij de richtlijn inzake gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) 
wordt voorgeschreven dat, wanneer in stoffen onzuiverheden, additieven of afzonderlijke 
bestanddelen zijn geïdentificeerd in een concentratie die gelijk is aan of hoger dan een 
gespecificeerde drempelwaarde, deze stoffen moeten worden ingedeeld conform het bepaalde in 
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de richtlijn inzake gevaarlijke preparaten (1999/45/EG). Dit is adequaat gebleken voor de 
indeling van vele complexe stoffen met diverse concentraties van onzuiverheden of bestanddelen 
die niet allemaal kunnen worden geïdentificeerd.
De formulering in het voorstel zou automatisch leiden tot de laagste ondergrens, ongeacht 
motivering. 

Amendement 25
ARTIKEL 11, LID 2

2. Indien een mengsel als bestanddeel of 
als verontreiniging of additief een als 
gevaarlijk ingedeelde stof bevat, wordt 
voor de indeling met deze informatie 
rekening gehouden als de concentratie van 
die stof gelijk aan of groter dan de in lid 3 
bedoelde ondergrens voor die stof is.

2. Indien een mengsel als bestanddeel of 
als geïdentificeerde verontreiniging of 
additief een als gevaarlijk ingedeelde stof 
bevat, wordt voor de indeling met deze 
informatie rekening gehouden als de 
concentratie van die stof gelijk aan of 
groter dan de in lid 3 bedoelde ondergrens 
voor die stof is.

Motivering

In punt 1.7.2.1. van de huidige bijlage VI bij de richtlijn inzake gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) 
wordt voorgeschreven dat, wanneer in stoffen onzuiverheden, additieven of afzonderlijke 
bestanddelen zijn geïdentificeerd in een concentratie die gelijk is aan of hoger dan een 
gespecificeerde drempelwaarde, deze stoffen moeten worden ingedeeld conform het bepaalde in 
de richtlijn inzake gevaarlijke preparaten (1999/45/EG). Dit is adequaat gebleken voor de 
indeling van vele complexe stoffen met diverse concentraties van onzuiverheden of bestanddelen 
die niet allemaal kunnen worden geïdentificeerd.

De formulering in het voorstel zou automatisch leiden tot de laagste ondergrens, ongeacht 
motivering.

Amendement 26
ARTIKEL 26, LID 2, ALINEA 2

De hoogte van de vergoedingen wordt door
de Commissie volgens de in artikel 54, lid 
2, bedoelde procedure vastgesteld.

De hoogte van de vergoedingen wordt door 
de Commissie volgens de in artikel 54, lid 
2, bedoelde procedure vastgesteld. Een 
lagere vergoeding wordt vastgesteld voor 
het MKB.

Motivering

Gelet op de gevolgen van de kosten van REACH en het GHS voor het MKB is een verlaging van 
de geplande vergoeding wenselijk.
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Amendement 27
ARTIKEL 26, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. De leverancier brengt het 
Agentschap onverwijld op de hoogte, als 
de indeling van een stof of een mengsel 
overeenkomstig artikel 15 wordt 
gewijzigd. Als de indeling wordt gewijzigd 
in gevarenklasse 3.5., 3.6 of 3.7 van 
bijlage I, herziet het Agentschap het 
besluit over de geheimhouding.

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de situatie waar de indeling van een stof of een mengsel, 
waarvoor geheimhouding van de chemische identiteit is toegekend, verandert. Als de indeling 
verandert in kankerverwekkend, mutageen in geslachtscellen of giftig voor de voortplanting 
(CMR-stof), moet het Agentschap zijn besluit over de geheimhouding herzien.

Amendement 28
ARTIKEL 31, LID 2, INLEIDING

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

2. Het Agentschap stelt op verzoek van de 
Commissie of eventueel een lidstaat 
ontwerp-vrijstellingen van de 
etiketteringsverplichtingen van de artikelen 
17 en 34 (inclusief de voorwaarden voor 
het aanbrengen van de 
etiketteringselementen) op en legt deze 
aan de Commissie voor, en wel als volgt:

Motivering

Mede om de uitvoering van de bepalingen voor het MKB te vergemakkelijken, moet de 
verordening er ook in voorzien dat de lidstaten het Agentschap eventueel kunnen vragen 
uitvoeringsvoorstellen op te stellen, die het Agentschap sowieso aan de Commissie voorlegt. 

Amendement 29
ARTIKEL 31, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Onverminderd de leden 1 en 2 
kunnen de gevarenaanduidingen en 
voorzorgsmaatregelen voor stoffen of 
mengsels in kleine of anderszins 
ongeschikte verpakkingen worden 
aangebracht in de vorm van de 
vermelding van een internetsite of een 
groen nummer. Voor als gevaarlijk 
ingedeelde stoffen en mengsels moet in 
elk geval het juiste gevarenpictogram op 
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het etiket worden aangebracht.

Motivering

De aanwezigheid van een grote hoeveelheid informatie op een kleine of anderszins ongeschikte 
verpakking garandeert niet dat de informatie de consument bereikt. De duidelijk leesbare 
vermelding, ook op kleine oppervlakten, van een internetsite of een groen nummer waartoe men 
zich voor alle nuttige en relevante informatie kan wenden, kan een interessant alternatief zijn om 
de informatie tot bij de consument te krijgen, waarbij in elk geval voor gevaarlijke stoffen als 
bijkomende garantie het juiste gevarenpictogram moet worden aangebracht.

Amendement 30
ARTIKEL 31, LID 2 TER (nieuw)

2 ter. Geen etikettering is vereist voor 
verpakkingen die slechts eenmaal 
gehanteerd worden (eenmalig gebruik, 
enkele portie of enkele doseringseenheid), 
maar die bewaard worden in een grotere 
verpakking, welke overeenkomstig de 
verordening is geëtiketteerd, en die alleen 
in overeenstemming met de daarop 
aangebrachte gebruiksaanwijzing daaruit 
verwijderd worden om dan onmiddellijk te 
worden leeg gemaakt.

Motivering

Voor deze twee gevarenklassen is er geen gevarenpictogram; als de gevarenaanduiding niet op 
de verpakking staat, zijn de gebruikers zich niet van dit specifieke gevaar bewust.  Het 
voorgestelde amendement weerspiegelt de bestaande praktijk in de richtlijn inzake gevaarlijke 
preparaten voor mengsels die zijn ingedeeld als R10 of R52/53, d.w.z. indelingen waarvoor geen 
gevarensymbool bestaat.
Ter verduidelijking van de situatie met betrekking van mengsels die in kleine verpakkingen 
worden verstrekt in gevallen waarin het product (b.v. een tablet) a) voor eenmalig gebruik 
bestemd is, b) onmiddellijk voor het gebruik van zijn buitenverpakking wordt gescheiden en c) 
alle instructies (en verdere etikettering) zich op die buitenverpakking bevinden.

Amendement 31
ARTIKEL 33

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

De leverancier van een stof of mengsel 
neemt alle wenselijke maatregelen om het 
etiket aan te passen, wanneer de indeling 
en/of etikettering van de stof of het 
mengsel wordt gewijzigd, onverwijld en 
binnen een periode van maximum zes 
maanden na de wijziging van de indeling.
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De leverancier van een mengsel als 
bedoeld in artikel 24 past het etiket 
onverwijld aan wanneer de indeling van 
een van de stoffen daarin en/of de 
etikettering van het mengsel wordt 
gewijzigd.
Dit artikel laat de Richtlijnen 91/414/EEG 
en 98/8/EG onverlet.

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

Motivering

Alle wijzigingen in de indeling van stoffen en mengsels moeten leiden tot een onmiddellijke 
aanpassing van het etiket. De leverancier moet zo snel mogelijk optreden, maar ook in minder 
dringende gevallen (bijvoorbeeld aanpassing van het postadres van de producent) binnen een 
duidelijk vastgestelde termijn.

Amendement 32
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Indien zowel een buitenverpakking als 
een binnenverpakking wordt gebruikt en de 
buitenverpakking niet voorzien is van een 
pictogram overeenkomstig de 
voorschriften voor het vervoer van 
gevaarlijke goederen zoals vervat in 
Verordening (EEG) nr. 3922/91, Richtlijn 
94/55/EG, Richtlijn 96/49/EG of Richtlijn 
2002/59/EG, wordt de binnenverpakking 
overeenkomstig deze verordening 
geëtiketteerd.

1. Indien zowel een buitenverpakking als 
een binnenverpakking wordt gebruikt, 
wordt geacht aan de 
etiketteringsvoorschriften te zijn voldaan, 
als de buitenverpakking is geëtiketteerd 
overeenkomstig de voorschriften voor het 
vervoer van gevaarlijke goederen zoals 
vervat in Verordening (EEG) nr. 3922/91, 
Richtlijn 94/55/EG, Richtlijn 96/49/EG of 
Richtlijn 2002/59/EG en de 
binnenverpakking of -verpakkingen
overeenkomstig deze verordening zijn 
geëtiketteerd.

Motivering

Dit voorstel komt overeen met de bepalingen van de huidige tekst van de richtlijn inzake
gevaarlijke preparaten.

Amendement 33
ARTIKEL 36, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Als de nodige etikettering op de 
binnenverpakking duidelijk zichtbaar is 
als gevolg van de doorzichtigheid van de 
buitenverpakking (bijvoorbeeld 
krimpfolie), is geen bijkomende 
etikettering van de buitenverpakking 
vereist.
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Motivering

Als de buitenverpakking doorzichtig is, hoeven geen bijkomende etiketten te worden 
aangebracht: die zouden verwarring kunnen veroorzaken.

Amendement 34
ARTIKEL 36 BIS (nieuw)

Artikel 36 bis
Richtsnoeren van het Agentschap

1. Onverminderd de etiketteringsregels in 
titel III, etiketteert de leverancier van een 
stof of een mengsel bestemd voor gebruik 
door het grote publiek het product 
overeenkomstig de door het Agentschap 
opgestelde richtsnoeren voor de 
mededeling van informatie over risico's 
en veilig gebruik van chemische stoffen 
en mengsels aan het grote publiek, waarin 
is voorzien in Verordening (EG) nr. 
1907/2006.
2. Het Agentschap stelt de in lid 1 
genoemde richtsnoeren op in overleg met 
de bevoegde autoriteiten en de 
belanghebbenden, op gepaste wijze 
rekening houdend met de beste 
praktijken. De richtsnoeren zijn binnen 
18 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening beschikbaar.

Motivering

Juiste mededeling van de informatie aan de consumenten is nodig om een hoger niveau van 
bescherming en veiligheid te garanderen. Met een adequaat en coherent communicatiesysteem 
zal de consumenten de nodige informatie worden verstrekt om hen in staat te stellen het risico op 
veilige en efficiënte wijze te beheren, wanneer zij producten gebruiken die chemische stoffen 
bevatten.

Amendement 35
ARTIKEL 37, LID 2

2. Verpakkingen in de vorm van 
recipiënten die een gevaarlijke stof of een 
gevaarlijk mengsel bevatten en aan het 
grote publiek verkocht of ter beschikking 
gesteld worden, mogen geen vorm hebben 
en/of afbeelding dragen die de actieve 
nieuwsgierigheid van kinderen kan wekken 
of prikkelen of de gebruikers in verwarring 

2. Verpakkingen in de vorm van 
recipiënten die een gevaarlijke stof of een 
gevaarlijk mengsel bevatten en aan het 
grote publiek verkocht of ter beschikking 
gesteld worden, mogen geen vorm hebben 
en/of afbeelding dragen die de actieve 
nieuwsgierigheid van kinderen kan wekken 
of prikkelen of de gebruikers in verwarring 
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kan brengen, en mogen geen 
aanbiedingsvorm hebben en/of benaming 
dragen die wordt gebruikt voor 
levensmiddelen, diervoeders, 
geneesmiddelen of cosmetische producten.

kan brengen, en mogen geen 
aanbiedingsvorm hebben en/of benaming 
dragen die wordt gebruikt voor 
levensmiddelen, diervoeders, 
geneesmiddelen of cosmetische producten 
die de consumenten zou misleiden.

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

Indien dergelijke recipiënten voldoen aan 
de criteria van bijlage II, punt 3.1.1, 
moeten zij voorzien zijn van een 
kinderveilige sluiting overeenkomstig 
bijlage II, punten 3.1.2, 3.1.3 en 3.1.4.2, 
tenzij overeenkomstig een afzonderlijke 
EU-richtlijn of -verordening specifieke 
verpakkingsvoorschriften op het mengsel 
van toepassing zijn.

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

Indien dergelijke recipiënten voldoen aan 
de criteria van bijlage II, punt 3.2.1, 
moeten zij voorzien zijn van een tastbare 
gevaarsaanduiding overeenkomstig bijlage 
II, punt 3.2.2, tenzij overeenkomstig een 
afzonderlijke EU-richtlijn of -verordening 
specifieke verpakkingsvoorschriften op 
het mengsel van toepassing zijn.

Motivering

Om een adequaat beschermingsniveau te garanderen moeten eventuele specifieke bepalingen 
voor bijzondere categorieën stoffen of mengsels van kracht blijven.

Amendement 36
ARTIKEL 40, LID 1, LETTER (E)

(e) eventuele andere parameters aan de 
hand waarvan het gezondheids- of 
milieugevaar van mengsels die de 
desbetreffende gevaarlijke stof bevatten, of 
van stoffen die de gevaarlijke stof als 
verontreiniging, additief of bestanddeel 
bevatten, kan worden beoordeeld, indien 
van toepassing.

(e) eventuele andere parameters aan de 
hand waarvan het gezondheids- of 
milieugevaar van mengsels die de 
desbetreffende gevaarlijke stof bevatten, of 
van stoffen die de gevaarlijke stof als 
geïdentificeerde verontreiniging, additief 
of bestanddeel bevatten, kan worden 
beoordeeld, indien van toepassing.
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Motivering

In punt 1.7.2.1. van de huidige bijlage VI bij de richtlijn inzake gevaarlijke stoffen (67/548/EEG) 
wordt voorgeschreven dat, wanneer in stoffen onzuiverheden, additieven of afzonderlijke 
bestanddelen zijn geïdentificeerd in een concentratie die gelijk is aan of hoger dan een 
gespecificeerde drempelwaarde, deze stoffen moeten worden ingedeeld conform het bepaalde in 
de richtlijn inzake gevaarlijke preparaten (1999/45/EG). Dit is adequaat gebleken voor de 
indeling van vele complexe stoffen met diverse concentraties van onzuiverheden of bestanddelen 
die niet allemaal kunnen worden geïdentificeerd.
De formulering in het voorstel zou automatisch leiden tot de laagste ondergrens, ongeacht 
motivering.

Amendement 37
ARTIKEL 41, LID 1, INLEIDING

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

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

Motivering

Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 voorziet in een registratieverplichting voor 
stoffen boven de drempel van een ton. Gelet op de regels van REACH en de vele en 
gedetailleerde analyses die tot de invoering van deze drempel hebben geleid, komt het geschikt 
voor dezelfde grenswaarde te bepalen voor de kennisgeving aan het Agentschap van de 
informatie die wordt gevraagd in het kader van het GHS .

Amendement 38
ARTIKEL 43, LID 1, ALINEA 3

Informatie in de inventaris zoals bedoeld in 
artikel 119, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is openbaar toegankelijk. Het 
Agentschap verleent de 
informatieverstrekkers en registranten die 
informatie over een stof hebben ingediend, 

Informatie in de inventaris zoals bedoeld in 
artikel 119, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is openbaar toegankelijk, 
behalve in de gevallen waar een 
leverancier een verzoek overeenkomstig 
artikel 26 heeft ingediend dat door het 
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toegang tot de overige gegevens die over 
die stof in de inventaris beschikbaar zijn 
overeenkomstig artikel 29, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006. Zij 
verleent derden toegang tot die informatie 
overeenkomstig artikel 118 van die 
verordening.

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

Motivering

Met verzoeken om bescherming van intellectuele-eigendomsrechten moet naar behoren rekening 
worden gehouden.

Amendement 39
ARTIKEL 45

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

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

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

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

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

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

3 bis. De lidstaten dienen jaarlijks bij de 
Europese gegevensbank voor 
verwondingen (European Injury 
Database), opgezet in het kader van het 
communautaire toezichtsysteem voor 
ongevallen thuis en tijdens de 
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vrijetijdsbesteding (European Home and 
Leisure Accident Surveillance System, 
EHLASS), gegevens in met details over 
het aantal ongevallen en de mengsels die 
hierbij waren betrokken, waarvoor de 
aangewezen organen medische vragen 
hebben gekregen in verband met 
behandeling en curatieve maatregelen.

Motivering

Intellectuele-eigendomsrechten moeten naar behoren worden beschermd.  Tegelijk is het 
wenselijk dat de gegevens over ongevallen worden verzameld en verspreid.

Amendement 40
ARTIKEL 46, LID 1

1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen, met inbegrip van het 
onderhouden van een systeem van officiële 
controles, om te waarborgen dat stoffen en 
mengsels niet in de handel worden 
gebracht tenzij zij overeenkomstig deze 
verordening zijn ingedeeld, geëtiketteerd 
en verpakt.

1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen, met inbegrip van het 
onderhouden van een systeem van officiële 
controles en andere op de omstandigheden 
afgestemde activiteiten, om te waarborgen 
dat stoffen en mengsels niet in de handel 
worden gebracht tenzij zij overeenkomstig 
deze verordening zijn ingedeeld, 
geëtiketteerd en verpakt.

Motivering

Uit REACH.

Amendement 41
ARTIKEL 47

De lidstaten stellen de sancties vast die van 
toepassing zijn op schendingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden toegepast. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 18 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening van de desbetreffende 
bepalingen op de hoogte en stellen haar 
onverwijld op de hoogte van eventuele 
latere wijzigingen.

De lidstaten stellen de sancties vast die van 
toepassing zijn op schendingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden toegepast. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 18 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening van de desbetreffende 
bepalingen op de hoogte en stellen haar 
onverwijld op de hoogte van eventuele 
latere wijzigingen. De Commissie 
beoordeelt de gegevens over sancties en 
verspreidt de uit doeltreffendheidsoogpunt 
beste praktijk.
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Motivering

De Commissie moet de maatregelen die de lidstaten nemen, analyseren, om ervoor te zorgen dat 
deze verordening naar behoren wordt uitgevoerd. Informatie over de meest doeltreffende 
sancties moet onder de lidstaten worden verspreid.

Amendement 42
ARTIKEL 53

De Commissie kan de artikelen 12, 14, 23, 
27 tot en met 32, artikel 37, lid 2, tweede 
en derde alinea, en de bijlagen I tot en met 
VII aan de technische vooruitgang 
aanpassen. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 54, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Om 
dwingende urgente redenen kan de 
Commissie de in artikel 54, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure toepassen.

De Commissie kan de bijlagen I tot en met 
VII overeenkomstig de in deze 
verordening vastgestelde regels aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang aanpassen.  De Commissie 
houdt naar behoren rekening met de 
verdere ontwikkeling van het GHS binnen 
de Verenigde Naties, ontwikkelingen in 
internationale chemische programma's en 
overeenkomsten, gegevens uit databanken 
over ongevallen, zoals die van gifcentra 
en het communautaire toezichtsysteem 
voor ongevallen thuis en tijdens de 
vrijetijdsbesteding (European Home and 
Leisure Accident Surveillance System, 
EHLASS), en de validering van 
alternatieve tests door het Europees 
Centrum voor de validatie van 
alternatieve methoden (ECVAM). Die 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
54, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing. Om dwingende urgente 
redenen kan de Commissie de in artikel 54, 
lid 4, bedoelde urgentieprocedure 
toepassen.

Motivering

Aanpassing van de verordening aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang is nodig, 
maar kan alleen binnen het volgens de medebeslissingsprocedure goedgekeurde wettelijke kader. 
De artikelen van deze verordening mogen alleen worden gewijzigd volgens de 
medebeslissingsprocedure. Bij aanpassing moe rekening met de ontwikkelingen in het GHS en 
andere internationale chemische programma's en overeenkomsten worden gehouden. 
Ongevallendatabanken bevatten informatie over de praktische impact van deze wetgeving en ook 
hiermee moet rekening worden gehouden.
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TOELICHTING

In 1980 wordt op internationaal niveau het debat over chemische stoffen en de rol ervan in ons 
leven geopend, eerst bij de Internationale Arbeidsorganisatie, daarna bij de Verenigde Naties, die 
via verschillende fasen (Rio 1992, Johannesburg 2002) in december 2002 het GHS goedkeuren 
(herziening in 2005). 

Op Europees niveau:

§ In 2001 publiceert de Commissie het Witboek "Strategie voor een toekomstig beleid voor 
chemische stoffen", waarin zij meedeelt van plan te zijn een omzetting van het GHS in de 
communautaire regelgeving voor te stellen.

§ Op 29 oktober 2003 verklaart de Commissie in de toelichting bij de amendementen op 
Richtlijn 67/548 die samen met REACH wordt goedgekeurd, van plan te zijn een voorstel 
over het GHS op te stellen.

§ Van 21 augustus tot 21 oktober 2006 heeft de raadpleging van de belanghebbenden 
plaats, met 370 bijdragen.

§ Op 27 juni 2007 keurt de Commissie haar voorstel goed. 

§ In juni 2007 treedt een van de centrale onderdelen van het beleid op het gebied van 
chemische stoffen in werking: REACH.

GHS

Het GHS is een mondiaal vrijwillig harmonisatieprogramma waaraan de EU heeft besloten deel 
te nemen, om een gemeenschappelijke en coherente basis vast te stellen voor chemisch gevaar, 
met als fundamentele elementen:
Veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke goederen; 
Preventie met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van consument, werknemer en milieu. 

Het voorstel voor een verordening is met name bedoeld om:

• de indeling van stoffen en mengsels en de voorschriften voor de etikettering en 
verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels te harmoniseren; 

• leveranciers te verplichten stoffen en mengsels in te delen;

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

• een inventaris van indelingen en etiketteringen op te stellen, die bestaat uit alle 
kennisgevingen, indieningen en geharmoniseerde indelingen. 

Gelet op de omvang van de wereldhandel in chemische producten is besloten dat een 
geharmoniseerd systeem voor indeling en etikettering op internationaal niveau de beste oplossing 
is, niet alleen om te zorgen voor veiligheid, maar ook om de kwaliteit en de coherentie van de 
informatie op geïmporteerde geproduceerde chemische producten te garanderen, alsmede om te 
zorgen voor controle van de blootstelling aan de stoffen, en zo het niveau van bescherming van 
gezondheid en milieu op mondiaal niveau te optimaliseren. Hoe duidelijker, begrijpelijker en 
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relevanter de informatie voor de consument is, hoe beter de resultaten zullen zijn waarnaar met 
deze wetgeving wordt gestreefd.

Op dit ogenblik kan het voorkomen dat een stof of concentratie in verschillende landen volstrekt 
verschillend wordt ingedeeld op grond van de verschillende indelingssystemen die van kracht 
zijn, waarbij de indeling van een stof kan variëren van gevaarlijk, giftig en risicovol tot niet 
gevaarlijk (dit is het geval voor het percentage orale toxiciteit LD50= 257mg/kg, dat in de GHS-
indeling wordt ingedeeld als gevaarlijk; in de indeling van de EU en landen als Australië, 
Maleisië en Thailand als schadelijk, "harmful", met een Sint-Andrieskruis; in de VS, Canada, 
Japan en Korea als giftig, in Nieuw-Zeeland als risicovol en tot slot in China als niet gevaarlijk).

Stoffen die in Europa worden ingedeeld als gevaarlijk, kunnen bijvoorbeeld in China een etiket 
krijgen waarop geen bijzondere voorzorgsmaatregelen staan vermeld en dit leidt niet alleen tot 
een oneerlijk concurrentievoordeel, maar houdt ook een ernstig gevaar in voor alle consumenten, 
vooral op een mondiale markt. Dit is een van de fundamentele redenen die de Commissie en de 
lidstaten ertoe hebben gebracht om deel te nemen aan de werkzaamheden van de Verenigde 
Naties en te besluiten een dergelijk systeem in de Europese wetgeving in te voeren.

Chemische producten worden geproduceerd en verhandeld in de hele wereld en houden overal 
dezelfde gevaren in en daarom mag de omschrijving van de gevaren niet verschillen van een land 
tot een ander. Ofwel zijn de consumenten in alle landen blootgesteld aan hetzelfde gevaar, ofwel 
lopen ze geen risico.

Tijdschema voor het GHS

De herindeling en etikettering van stoffen moet voltooid zijn:

• voor stoffen, vóór 1 december 2010 (3,5 jaar na de inwerkingtreding van REACH),
• voor mengsels, vóór 1 juni 2015 (4,5 jaar later).

De tijdslimieten sluiten aan bij de inwerkingtreding van REACH en om die reden kan elke 
bijkomende vertraging van de goedkeuring van deze verordening leiden tot een aanzienlijke 
belasting van bedrijven en personen die beroepshalve met deze kwestie te maken hebben. 
Daarom wordt ervoor gekozen een klein aantal amendementen in te dienen, die nodig zijn om 
het voorstel in overeenstemming te brengen met de bestaande bepalingen in de sector en om de 
coherentie met de regels van REACH te verbeteren. Garanties zijn er dankzij een test afkomstig 
van de Verenigde Naties, die het resultaat is van internationale onderhandelingen waaraan de 
Commissie en alle lidstaten hebben deelgenomen.


