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9. Strategie voor een toekomstig beleid voor chemische stoffen
A5-0356/2001
Resolutie van het Europees Parlement over het Witboek van de Commissie „Strategie voor een
toekomstig beleid voor chemische stoffen” (COM(2001) 88 - C5-0258/2001 - 2001/2118(COS))
Het Europees Parlement,


gezien het Witboek van de Commissie (COM(2001) 88  C5-0258/2001),



gelet op de artikelen 6, 95 en 174 van het EG-Verdrag,



gelet op de internationale verplichtingen van de Europese Gemeenschap en haar lidstaten uit hoofde
van het OSPAR-Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van
de Atlantische Oceaan, het Verdrag van Barcelona inzake de bescherming van het mariene milieu en
de kustgebieden van het Middellandse-Zeegebied, het Verdrag van Helsinki inzake de bescherming van
het Oostzeegebied en de aanstaande internationale verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van
Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen,



gelet op het Verdrag van Aarhus inzake de toegang tot informatie, de deelneming van het publiek aan
de besluitvorming en de toegang tot justitie in milieuaangelegenheden,



gelet op de vigerende communautaire wetgeving inzake chemische stoffen (1),



gelet op de vigerende communautaire wetgeving op het gebied van het waterbeleid (2),



gelet op de vigerende communautaire wetgeving inzake biociden (3) en cosmetische producten (4) en
zijn standpunt in eerste lezing inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot zevende wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (5),



gelet op het vierde (6) en vijfde communautaire actieprogramma voor het milieu (7) en zijn standpunt
in eerste lezing inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap voor 2001-2010 (8),



onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 december 2000 (9) over de mededeling van de Commissie
over het voorzorgsbeginsel, en de resolutie van de Raad die gehecht is aan de conclusies van het
voorzitterschap van de Europese Raad in Nice,



onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 oktober 2000 (10) en de conclusies van de Raad van
30 maart 2000 over de mededeling van de Commissie inzake een communautaire strategie voor
hormoonontregelaars,



gelet op de conclusies van de Raad van 7 juni 2001 over het beleid inzake chemische stoffen en de
strategie voor duurzame ontwikkeling die door de Europese Raad van Göteborg is goedgekeurd,



gezien de bijeenkomst van belanghebbende partijen die de Commissie op 2 april 2001 heeft georganiseerd, de workshop over chemische stoffen in producten die het Zweedse voorzitterschap op 5-6 april
2001 heeft georganiseerd en de bijdragen die van de belanghebbende partijen zijn ontvangen,

(1) PB B 196 van 16.8.1967, blz. 1; PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1; PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1; PB L 262 van
27.9.1976, blz. 201.
(2) PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
(3) PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.
(4) PB L 151 van 23.6.1993, blz. 32.
(5) Aangenomen teksten van 3.4.2001, punt 4.
(6) PB C 337 van 21.12.1992, blz. 34.
(7) PB L 275 van 10.10.1998, blz. 1.
(8) Aangenomen teksten van 31.5.2001, punt 5.
(9) PB C 232 van 17.8.2001, blz. 345.
(10) PB C 197 van 12.7.2001, blz. 409.
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gelet op artikel 47, lid 1 van zijn Reglement,



gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid en de
adviezen van de Commissie juridische zaken en interne markt en de Commissie industrie, externe
handel, onderzoek en energie (A5-0356/2001),

A. overwegende dat de Commissie het Europees Parlement raadpleegt over de strategie voor een toekomstig beleid voor chemische stoffen met het oog op een voorstel voor een nieuw regelgevingskader voor
chemische stoffen; dat het Europees Parlement een duidelijke en ambitieuze bijdrage dient te leveren
aan de totstandbrenging van dit kader, door zich tot hoogste doel te stellen tot een duurzame ontwikkeling bij te dragen, door te bevestigen dat de bescherming van de menselijke gezondheid en het
milieu voorrang dienen te hebben en daarbij op passende wijze rekening te houden met economische
en sociale aspecten,
B.

overwegende dat artikel 3 van het EG-Verdrag voorziet in het versterken van het concurrentievermogen van de industrie van de Gemeenschap, het stimuleren van onderzoek en technologische ontwikkeling en het verwezenlijken van een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en bepaalt
dat er een regime moet komen om concurrentievervalsing op de interne markt tegen te gaan,

C. overwegende dat artikel 6 van het EG-Verdrag bepaalt dat de eisen inzake milieubescherming moeten
worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het in artikel 3 vermelde beleid en het
optreden van de Gemeenschap, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling,
D. overwegende dat de Gemeenschap en de lidstaten er overeenkomstig artikel 157 van het EG-Verdrag
zorg voor dragen dat de omstandigheden nodig voor het concurrentievermogen van de industrie van
de Gemeenschap aanwezig zijn, en dat hun optreden erop gericht moet zijn een gunstig klimaat voor
het ontplooien van initiatieven en voor de ontwikkeling van ondernemingen in de gehele Gemeenschap, met name van het midden- en kleinbedrijf, te bevorderen,
E.

overwegende dat in artikel 174, lid 1 van het EG-Verdrag wordt bepaald dat het beleid van de
Gemeenschap op milieugebied moet bijdragen tot het nastreven van o.a. het behoud, de bescherming
en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en de bescherming van de gezondheid van de mens;
dat voorts in lid 2 van dit artikel wordt bepaald dat dit beleid berust op het voorzorgsbeginsel en het
beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen
te worden bestreden, en het beginsel dat de vervuiler betaalt; dat verder volgens lid 3 van dit artikel
rekening moet worden gehouden met de beschikbare wetenschappelijke gegevens, de voordelen en
lasten die kunnen voortvloeien uit optreden dan wel niet-optreden alsmede de economische en sociale
ontwikkeling van de Gemeenschap als geheel,

F.

overwegende dat een duurzame ontwikkeling zowel de bescherming van de menselijke gezondheid en
het milieu moet dienen als een evenwichtige ontwikkeling van de economische bedrijvigheid, met
name de daarmee verband houdende bescherming van werkgelegenheid, en een hoog niveau van
sociale bescherming,

G. overwegende dat in alle lidstaten een gelijk niveau van bescherming van de volksgezondheid en het
milieu moet worden gewaarborgd,
H. overwegende dat de Commissie in de mededeling over het voorzorgsbeginsel (COM(2000) 1) nogmaals
bevestigt dat de toepassing van het voorzorgsbeginsel  rekening houdend met de door de Commissie
opgestelde criteria (evenredigheid, niet-discriminatie, consistentie, toetsing van kosten en baten alsmede van wetenschappelijke ontwikkelingen)  inhoudt dat de meest geschikte maatregel wordt genomen, en in geen geval mag worden aangegrepen om willekeurige beslissingen te rechtvaardigen,
I.

overwegende dat net als in bovengenoemde mededeling van de Commissie onderstreept moet worden
dat, alvorens een beslissing over te nemen voorzorgsmaatregelen wordt getroffen, de betrokken instantie moet beschikken over een volgens erkende wetenschappelijke beginselen opgesteld overzicht van
de voorhanden kennis inzake het potentiële risico van de stof of het gebruik daarvan,

J.

overwegende dat de Europese Raad van Lissabon erop heeft gewezen dat het concurrentievermogen en
de dynamiek van de markten rechtstreeks afhangen van een regelgeving die investeringen, innovatie en
ondernemerschap bevordert,
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K. overwegende dat het Europees Parlement erop aandringt dat maatregelen worden genomen ter stimulering en ondersteuning, met name van kleine en middelgrote ondernemingen, ten einde hen te helpen
technische en organisatorische belemmeringen te boven te komen en hun een voorkeursbehandeling
te geven in het meerjarenkaderprogramma 2002-2006 van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie ter bevordering van de
totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte (COM(2001) 94),
L.

overwegende dat het vervangingsbeginsel  de bevordering van veiliger praktijken en stoffen ter vervanging van gevaarlijke praktijken en stoffen  ten uitvoer moet worden gelegd als voornaamst doel
van het EU-beleid inzake chemische stoffen en als belangrijkste alternatief voor het beperken van
gevaren; dat onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe alternatieve producten met een levensduur
die beantwoordt aan de beginselen die de Commissie opsomt in het Groenboek geïntegreerd productbeleid (COM(2001) 68) moeten worden gestimuleerd,

M. overwegende dat diffuse bronnen, zoals het gebruik van chemische stoffen in producten, worden
beschouwd als de grootste bron van blootstelling voor mens en milieu; dat chemische stoffen echter
voornamelijk worden gebruikt in producten waaruit de samenleving profijt trekt,
N. overwegende dat voor een grote meerderheid van de chemische stoffen gegevens over hun basiseigenschappen en relevante gebruiksvormen ofwel ontbreken ofwel niet aan de instanties beschikbaar worden gesteld, ondanks het feit dat 99 % van de thans verkochte chemische stoffen al meer dan 20 jaar
op de markt is en dat bekendmaking van de bestaande gegevens de noodzaak van dierproeven zou
beperken; overwegende dat gegevens over basiseigenschappen en relevante gebruiksvormen toegankelijk gemaakt moeten worden, daar cijfers over stoffen die in grote hoeveelheden worden gefabriceerd
(meer dan 1000 ton per jaar) die door de industrie beschikbaar worden gesteld aan het Europees
Bureau voor chemische stoffen voor 14 % van deze chemische stoffen geheel, voor 65 % gedeeltelijk
en voor 21 % geheel niet voldeden aan de gestelde basiseisen,
O. overwegende dat de chemische industrie doorzichtiger te werk moet gaan en rekenschap af moet
leggen aan de burgers, die steeds vaker worden geconfronteerd met problemen in verband met de
volksgezondheid en de consumentenbescherming,
P.

overwegende dat de herziening van de huidige wetgeving inzake bestaande stoffen door de Commissie
uitwees dat het in de eerste plaats zorgelijk is dat mens en milieu potentieel blootstaan aan een groot
aantal chemische stoffen waarvan de gevaarlijke eigenschappen niet zijn vastgesteld; overwegende dat
dit in de eerste plaats zorgelijk is voor de werknemers in de chemische industrie; dat deze stoffen in
combinatie met elkaar voorts ernstigere schadelijke gevolgen kunnen hebben dan wanneer zij geïsoleerd werkzaam zijn, dan wel elkaar met onbekende gevolgen onderling kunnen beïnvloeden; overwegende dat deze toestand met het oog op bescherming van de gezondheid van de mens en van het
milieu dient te worden verbeterd,

Q. overwegende dat tal van stoffen waarvan vermoed wordt dat zij hormoonontregelaars zijn, reeds zijn
geïdentificeerd en wegens hun schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en in het wild
levende dieren zijn opgenomen in andere prioritaire lijsten, zonder dat er tastbare maatregelen worden
genomen,
R. overwegende dat het thans geldende systeem voor chemische stoffen gekenmerkt wordt door een
gebrek aan transparantie voor consument en industrie, tegenstrijdigheden in niet geharmoniseerde en
trage procedures c.q. regelingen, veel bureaucratie en een onduidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden,
S.

overwegende dat het huidige systeem van gevarenbeheersing niet werkt en moet worden vervangen
door een nieuw en doelmatig instrument in het kader van het nieuwe systeem,

T.

overwegende dat het gebruik van chemische stoffen in producten die in de Europese Unie worden
vervaardigd, voldoende wordt gecontroleerd, maar dat de noodzakelijke controle op producten die in
de Europese Unie worden ingevoerd, niet wordt uitgevoerd,
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U.

overwegende dat met het huidige systeem de nagestreefde duurzame ontwikkeling niet kan worden
gerealiseerd,

V.

overwegende dat de noodzaak van een volledige structurele hervorming van de communautaire wetgeving inzake chemische stoffen ten volle wordt onderschreven,

W.

overwegende dat het grote aantal uiteenlopende wettelijke voorschriften voor chemische stoffen in de
EU dringend uniform moet worden gemaakt om de transparantie voor alle betrokkenen te vergroten
en tot een coherente, geharmoniseerde, alomvattende wetgeving in de EU te komen,

X.

overwegende dat het nieuwe beleid voor chemische stoffen een bijdrage moet leveren aan duurzame
ontwikkeling en een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid, met inbegrip van
de gezondheid van werknemers, alsmede van het milieu moet garanderen,

Y.

overwegende dat het nieuwe beleid de gehele levenscyclus van chemische stoffen dient te omvatten,
met inbegrip van de periode dat chemische stoffen en producten die bestaan uit chemische stoffen of
deze bevatten, afval zijn geworden;

Z.

overwegende dat het concurrentievermogen van de chemische en daarmee verband houdende industrie een gerechtvaardigd politiek doel op zich is en zijn legitimiteit ontleent aan zijn potentieel om de
kwaliteit van het bestaan van de huidige en toekomstige generaties te vergroten, maar uitsluitend
indien dit potentieel werkelijk wordt verwezenlijkt; overwegende dat de ontwikkeling van veiliger
producten op in milieuopzicht gevoelige wijze, meer doorzichtigheid en voorlichting van de consument en de bevordering van duurzame ontwikkeling gunstige afzetvoordelen zijn die de mededingingskracht van de Europese chemische industrie kunnen versterken,

AA. overwegende dat in Europa 1,7 miljoen mensen rechtstreeks werkzaam zijn in de chemische industrie en dat miljoenen banen van deze bedrijfstak afhankelijk zijn,
AB. overwegende dat zowel in de chemische industrie als in de verwerkende industrie voornamelijk kleine
en middelgrote ondernemingen actief zijn, die 96 % van het totale aantal ondernemingen vormen,
AC. overwegende dat de beschikbare empirische gegevens erop wijzen dat de nadelige gevolgen van
milieuregels voor het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU onduidelijk is of
zelfs gunstig kan zijn voor het concurrentievermogen van proactieve bedrijven die zich reeds op
duurzame ontwikkeling richten; overwegende dat de toepassing van de nieuwe regelgeving ondanks
de extra lasten voor het bedrijfsleven en in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, aan
kan zetten tot innovatie en groei van de Europese chemische industrie,
AD. overwegende dat de opzet van één enkel systeem voor bestaande en nieuwe stoffen de vernieuwing
zal vergemakkelijken, daar nieuwe stoffen niet langer onderworpen zijn aan een strengere regelgeving
dan bestaande,
AE. overwegende dat het nieuwe beleid erop gericht dient te zijn binnen één generatie (2020) een
beëindiging van de emissies, lozingen en verliezen van gevaarlijke stoffen in het mariene milieu te
bereiken, waarbij gevaarlijke stoffen worden gedefinieerd als stoffen die persistent, bioaccumulerend
en toxisch zijn of aanleiding geven tot evenveel zorg, overeenkomstig de kaderrichtlijn water en de
verplichtingen die de Europese Gemeenschap en haar lidstaten in internationale organisaties zijn
aangegaan,
AF. overwegende dat de in het EG-Verdrag verankerde beginselen van het milieubeleid alsmede het vervangingsbeginsel  de bevordering van veiliger praktijken en stoffen ter vervanging van gevaarlijke
praktijken en stoffen  ten volle in het nieuwe beleid moeten worden toegepast als centrale factoren
die de innovatie in de richting van een duurzame chemische industrie stimuleren,
AG. overwegende dat het nieuwe beleid zodanig dient te worden uitgewerkt dat het transparant, evenredig, alomvattend qua toepassingsgebied, praktisch uitvoerbaar en doeltreffend is,
AH. overwegende dat de goede werking van de interne markt veronderstelt dat er tussen de lidstaten geen
verschillen zijn in de beoordeling van de risico’s van een product,
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AI.

overwegende dat juist werknemers van kleine en middelgrote ondernemingen gezien de internationale concurrentie een existentieel belang hebben bij zo praktijkgericht, efficiënt en goedkoop mogelijke regelingen, adequate gegevensbescherming, vertrouwelijkheid van toepassingen en bescherming
van eigendomsrechten,

AJ.

overwegende dat het nieuwe beleid het veilige gebruik van alle chemische stoffen moet garanderen en
moet zorgen voor doeltreffende controle op chemische stoffen die bij gebruik aanleiding geven tot
zorg,

AK. overwegende dat invoerproducten aan dezelfde eisen dienen te voldoen als producten uit de EU en
dat de wereldhandelsregels, niet in de laatste plaats in WTO-verband, door de Commissie en de
lidstaten nageleefd moeten worden,
AL. overwegende dat het gebruik van dierproeven tot een absoluut minimum beperkt dient te worden,
met dien verstande dat de beoordeling van chemische stoffen voldoende gewaarborgd is,

1.
is verheugd over het initiatief van de Commissie om een strategie voor het nieuwe beleid voor chemische stoffen voor te stellen  een eerste stap in de richting van een volledige hervorming van het
Europese beleid inzake chemische stoffen , teneinde de doelstelling van duurzame ontwikkeling te verwezenlijken door aan de volgende vereisten te voldoen: verbetering van de bescherming van consument en
milieu, stimulering van de concurrentiekracht en het innoverend vermogen van de industrie, rekening
houdend met het sociale weefsel in de Europese Unie en spreekt zijn steun uit voor de conclusies van de
Raad van 7 juni 2001;
2.
verzoekt de Commissie de gevolgen van een gewijzigd beleid inzake chemische stoffen op het aantal
banen en op de sociale standaard in de Gemeenschap  vooral gelet op de bijzondere positie van kleine en
middelgrote ondernemingen en hun werknemers  zorgvuldig te onderzoeken, ervoor te zorgen dat er
geen onevenredige, negatieve gevolgen te verwachten vallen, en eventueel met stimulerende maatregelen
voor de milieubescherming, herstructureringssteun of -maatregelen te komen;
3.
is van oordeel dat bij één enkel systeem voor bestaande en nieuwe stoffen met de naam REACH
(registratie, evaluatie van en vergunningverlening voor chemische stoffen), alles dient te worden gedaan
om prioriteit te geven aan de chemische producten die beantwoorden aan de reeds gehanteerde normen
tot zorg; is van oordeel dat prioritizering kan plaatsvinden door snelle en rendabele screeningmethoden
(KSAR, Read Across, Common Sense), gebruik makend van bestaande gegevens en informatie over gebruikerspatronen, productievolumes en mogelijke blootstelling; is van oordeel dat de gegevens over de eigenschappen van chemische stoffen moeten worden gepubliceerd;
4.
juicht het voornemen toe de nog bestaande lacunes in de kennis omtrent circa 30 000 bestaande
stoffen binnen afzienbare tijd te dichten, met gebruikmaking van de reeds bij de autoriteiten van de lidstaten en bij de ondernemingen van de chemische industrie aanwezige omvangrijke gegevens;
5.
verlangt dat de beoordelingsbevoegdheden van de Commissie en de lidstaten nauwkeurig worden
afgebakend, met dien verstande dat bij de registratie, beoordeling en autorisatie wordt uitgegaan van een
centrale opzet met bindende termijnen voor de respectieve fasen van de REACH-procedure;
6.
acht het van wezenlijk belang te wijzen op de noodzaak dat de werkzaamheden van de Europese
eenheid belast met het beheer van het REACH-systeem in nauwe coördinatie plaatsvinden met de verschillende bestaande groepen van wetenschappers (deskundigengroepen voor de classificatie en etikettering van
producten, voor grenswaarden, voor de gevolgen voor de gezondheid, voor de gevolgen voor het milieu
van pesticiden, enz.),
7.
verzoekt de Commissie haar eerste voorstel voor een nieuw, alomvattend, doeltreffend, praktisch
uitvoerbaar en transparant regelgevingskader voor chemische stoffen in de vorm van één verordening zo
spoedig mogelijk tijdig in te dienen zodat de in het Witboek genoemde termijnen gehaald kunnen worden;
verzoekt de Commissie haar voorstel niet uit te stellen wegens de door haar in opdracht gegeven onderzoeken naar de zakelijke gevolgen en de centrale eenheid of eventuele andere onderzoeken, maar hiermee
veeleer rekening te houden in het verdere besluitvormingsproces met het Europees Parlement en de Raad;
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8.
verlangt dat de gehele nieuwe strategie voor het chemicaliënbeleid op Europees niveau wordt ontwikkeld, teneinde een hoog en uniform beschermingsniveau te garanderen en een verbrokkeling van de
Europese interne markt te verhinderen;
9.
verzoekt de Commissie te waarborgen dat zij bij de totstandbrenging van een gemeenschappelijk
wetgevingskader uitgaat van een hoog beschermingsniveau op het gebied van gezondheid, veiligheid,
milieu en consumenten, daarbij overeenkomstig artikel 95 van het EG-Verdrag in het bijzonder rekening
houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd, en deze vereisten ook toepassend op de invoer;
10. wenst dat de vast te stellen maatregelen om te komen tot een nieuwe algemene regelgeving rekening houden met het voorzorgsbeginsel, dus een afweging maken van de kosten en de baten van ingrijpen
of niet-ingrijpen, evenredig zijn aan het gewenste beschermingsniveau, zonder discriminatie worden toegepast, coherent zijn met reeds eerder in vergelijkbare situaties met een vergelijkbare aanpak genomen maatregelen en opnieuw worden onderzocht en indien nodig gewijzigd al naar gelang de uitkomsten van het
wetenschappelijk onderzoek en de gevolgen ervan;
11. verzoekt de Commissie solide maatregelen te ontwikkelen om te waarborgen dat de strenge veiligheidsvoorschriften die binnen de EU voor stoffen en producten gaan gelden met het oog op de bescherming van consument en milieu en de veiligheid op de werkplek, ook bij invoerproducten (waaronder
eindproducten) worden nageleefd, en ervoor te zorgen dat deze maatregelen worden uitgevoerd; is van
mening dat dit o.a. duidelijke controle- en onderzoeksmethoden, sanctie-instrumenten en internationale
afspraken vereist;
12. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk een verordening vast te stellen die alle producenten en
importeurs verplicht met onmiddellijke ingang jaarlijks de door hen geproduceerde en ingevoerde hoeveelheden chemische stoffen bij het ECB op te geven, zodat nauwkeurig kan worden vastgesteld welke stoffen
nog op de markt zijn en hoeveel stoffen onder welke volumedrempel zouden vallen, mocht men aan een
systeem met volumedrempels vasthouden;
13. is verheugd over het feit dat de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van gegevens, de risicobeoordeling en het risicobeheer bij de industrie ligt en dat registratie als voorwaarde gaat gelden voor het
invoeren en op de markt brengen van producten;
14. verzoekt de Commissie voor een duidelijke verdeling van de bevoegdheden tussen Commissie en
lidstaten op het stuk van beoordeling te zorgen en tegelijkertijd vast te houden aan een centrale aanpak bij
registratie, beoordeling en vergunningverlening;
15. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat alle stoffen die in een hoeveelheid van meer dan één
ton in de EU worden geproduceerd of naar de EU worden ingevoerd als stoffen, preparaten of producten
in het nieuwe systeem worden geregistreerd, om een overzicht te krijgen van de fundamentele kenmerken
en het werkelijke gebruik van deze chemische stoffen, op basis waarvan prioriteiten kunnen worden vastgesteld voor verdere evaluatie en/of beperking van de gevaren; voor chemische producten die in een
volume van meer dan 1 ton uitsluitend worden gebruikt voor onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden of die uitsluitend worden gebruikt als tussenchemicaliën tijdens het productieproces in gesloten
systemen die lozing in het milieu onmogelijk maken, moet een vereenvoudigd registratiesysteem worden
overwogen dat bestaat uit een minimale informatienorm betreffende hun gevaarlijke eigenschappen, teneinde bij ongevallen de gezondheid van de werknemers en het milieu te beschermen;
16. juicht de juridische gelijkstelling van bestaande en nieuwe stoffen toe, evenals de voorgestelde
registratie- en evaluatieprocedure voor alle stoffen vanaf 1 ton per jaar, doch wijst het verlangde aparte
register voor alle stoffen beneden 1 ton per jaar van de hand;
17. wenst dat voor alle chemische stoffen, ongeacht het productievolume, een registratieplicht wordt
ingevoerd, in het kader waarvan minimaal de volgende gegevens moeten worden verstrekt:


fysisch-chemische eigenschappen,



persistentie,



bioaccumulatie,



acute orale toxiciteit,
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acute aquatische toxiciteit,



etsende en prikkelende werking,



Ames-test (op carcinogeen en mutageen effect),



beoogd gebruik;

18. verzoekt dat in het REACH-systeem ten volle rekening wordt gehouden met wetenschappelijke
informatie uit andere bronnen dan de industrie;
19. onderschrijft de conclusies van de Raad van 7 juni 2001 dat de producenten in het algemeen verplicht moeten worden te zorgen voor voldoende kennis en tot het nemen van de maatregelen die, ongeacht de geproduceerde hoeveelheid en ook al zijn aan de informatie geen bijzondere eisen gesteld, vereist
zijn om de veiligheid van chemische stoffen te waarborgen (voorzorgsplicht). Om te controleren of wordt
voldaan aan de voorzorgsplicht moeten de producenten registers bijhouden van de gegevens, o.a. van
gegevens over eigenschappen, omvang en gebruik van alle chemische stoffen die worden geproduceerd
en gebruikt, met inbegrip van het gebruik in producten, en deze registers op verzoek alle ter beschikking
stellen van de instanties;
20. verzoekt om gebruikmaking van op vereenvoudigde en gerichte risicobeoordeling gebaseerde
screeningprocedures in het kader waarvan modellering van gegevens, bij voorbeeld KSAR, en gebruikspatronen worden gebruikt om stoffen die mogelijk aanleiding geven tot zorg, vroegtijdig te kunnen
registreren, zodat prioritair ten aanzien van deze stoffen kan worden opgetreden, als aanvulling op
volumeoverwegingen opdat sneller een risicobeoordeling van zulke stoffen kan plaatsvinden en/of risicobeheermaatregelen kunnen worden getroffen;
21. is van mening dat in het kader van het voorgestelde informatiesysteem inzake concentraties en
lozingen in het milieu rekening moet worden gehouden met de noodzaak stoffen te ontdekken die niet
worden geïdentificeerd via het REACH-systeem zelf, en dat eveneens informatie moet worden verschaft
over de concentratie van chemische stoffen in het milieu;
22. onderstreept dat voor een efficiënte werking van het systeem vroegtijdige registratie moet worden
gestimuleerd;
23. is van mening dat de stoffen collectief moeten kunnen worden geregistreerd, mede door steun voor
de totstandkoming van speciale consortia, terwijl producenten die dit wensen de mogelijkheid moeten
houden om stoffen afzonderlijk te registreren;
24. wenst dat in de gehele EU passende, geharmoniseerde risicobeoordelingen worden ingevoerd alsmede passende sanctiemechanismen met het oog op een doeltreffende uitvoering van alle maatregelen,
teneinde de effectiviteit en de handhaving te bevorderen, waarbij concurrentieverstoringen binnen de EU
moeten worden vermeden;
25. bepleit dat alle gegevens die nodig zijn voor de registratie en beoordeling van stoffen, indien
beschikbaar, gebaseerd zijn op het gebruik van internationaal erkende testmethoden en procedures voor
risicobeoordeling of door de bevoegde instanties worden erkend als zijnde van een voldoende hoog informatief gehalte;
26. stelt voor dat de industrie samenwerkt bij het beschikbaar stellen van gegevens/informatie over de
identiteit en eigenschappen van de te registreren stoffen, zodat de werkdruk en de hieraan gekoppelde
kosten worden verdeeld en onnodig dubbel werk wordt voorkomen; stelt voor dat de kosten voor het
testen en registreren door de respectieve producenten/importeurs worden gedeeld op basis van hun marktaandeel, als zijnde het meest billijke criterium;
27. aanvaardt volumedrempels op basis van productie- of importvolumes per producent of importeur
als uitgangspunt voor het toekomstige stelsel, maar dringt erop aan dat het geaggregeerd volume wordt
berekend en dat de gegevenseisen voor deze drempel moeten worden toegepast in alle gevallen waarin het
geaggregeerd volume de eerstvolgende volumedrempel voor een bepaalde producent of importeur te boven
gaat;
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28. juicht het toe dat alle downstream-gebruikers  ook niet-industriële gebruikers  in de gehele
verwerkingsketen onder de regeling vallen en wenst dat alle betrokkenen in de hele waardetoevoegingsketting en de hele levenscyclus van een product, vooral degenen die het product verder verwerken en
gebruiken, een rol krijgen in het veiligheidssysteem voor chemicaliën;
29. stelt met klem dat het niet registreren van een stof of een onvolledige of onjuiste registratie binnen
de redelijke termijnen die in het kader van het systeem moeten worden vastgesteld tot gevolg moet hebben
dat de productie of de invoer van de stof, het preparaat of het artikel waarin de stof voorkomt, illegaal
wordt (geen gegevens- geen markt);
30. verzoekt om opneming van een sanctieregeling in het systeem ten aanzien van producenten, distributeurs, professionele gebruikers of importeurs die de gevraagde of andere informatie achterhouden die
redelijkerwijs relevant kan worden geacht voor de risicobeoordeling en het beheer (o.a. gegevens over
dierproeven, ongeacht wanneer en waar deze hebben plaatsgevonden) of die zich niet houden aan de
wetgeving;
31. dringt erop aan dat eenieder die een artikel in de Gemeenschap invoert om het te verkopen, verhuren, leasen of anderszins in het kader van zijn zakelijke activiteit in omloop te brengen, erop toeziet dat
de chemische stof die het product bevat, voldoet aan de in de wetgeving inzake chemische stoffen vastgelegde eisen;
32. wenst dat een werkgroep wordt ingesteld die zich bezighoudt met de uitwisseling van gegevens en
informatie binnen de productieketen, om te waarborgen dat stoffen tijdens de gehele levensduur veilig
worden gebruikt, maar dat tevens de bescherming van de verzamelde onderzoeksgegevens in acht wordt
genomen en de specifieke „know-how” van een onderneming met betrekking tot het gebruik en de toepassing van stoffen wordt beschermd;
33. verzoekt de Commissie te waarborgen dat dierproeven tot een absoluut minimum worden beperkt,
ten eerste door ervoor te zorgen dat alle relevante gegevens beschikbaar worden gesteld en bekeken worden, ten tweede door bij meer op maat gesneden onderzoeken uit te gaan van blootstelling en gebruik, en
ten derde door zoveel mogelijk stap voor stap over te gaan tot een niet op dierproeven gebaseerd beleid
waarin volledig gebruik wordt gemaakt van computermodellen voor het voorspellen van gevaren op basis
van de chemische structuur (KSAR) alsmede van fysisch-chemische proeven voor de persistentie en bioaccumulatie alsmede door de instanties erkende cascades van in-vitroproeven, mede met het oog op de
vermindering van de duur en de kosten van de proeven;
34. verzoekt om een verbod op het gebruik van dierproeven wanneer alternatieve, door de instanties
erkende proeven beschikbaar zijn overeenkomstig de beginselen van Richtlijn 86/609/EEG, en om het
onmiddellijk beschikbaar stellen van meer gelden voor de snellere ontwikkeling en validering van nieuwe,
wetenschappelijk gefundeerde, erkende en gestandaardiseerde alternatieve proeven om bij de tenuitvoerlegging van het nieuwe systeem dierproeven te vervangen;
35. wenst dat stoffen zodra is aangetoond dat zijn voldoen aan de normen voor zeer veel zorg, hetzij
op grond van de bestaande classificatie, met inbegrip van classificatie door de bedrijfstak zelf, registratie of
evaluatie aan de hand van strikte termijnen geleidelijk worden afgeschaft, tenzij wordt aangetoond dat de
toepassing in kwestie van wezenlijke maatschappelijke betekenis is, dat de gevaarlijke eigenschappen van
de desbetreffende stoffen van wezenlijke betekenis zijn voor het beoogde gebruik en dat geen veiliger
alternatieven bestaan op het niveau van stoffen, materialen of processen; in dit laatste geval kan de machtigingsprocedure worden toegepast;
36. is van mening dat op maat gesneden beoordelingen voor stoffen die in hoeveelheden van meer dan
100 ton worden geproduceerd of stoffen die aanleiding geven tot zorg, gebaseerd moeten zijn op eenvoudige gebruikscategorieën (bijv. industrieel/niet-industrieel/gesloten systemen/open systemen/professionele
gebruikers/consumenten) en in de mate van het mogelijke vereenvoudigd moeten worden door gebruik te
maken van beslissingsbomen om langdurige procedures te voorkomen, terwijl voor de beoordelingen zelf
duidelijke termijnen moeten gelden;
37. is van mening dat wetenschappelijk gefundeerde beoordelingen als de wezenlijke grondslag voor
regelgevend optreden moeten worden beschouwd, gezien de grote onzekerheid die voortvloeit uit de
enorme complexiteit van ecotoxicologische effecten en het brede spectrum aan blootstellingsbronnen;
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38. is van oordeel dat de effecten op de gezondheid van kinderen en op het ongeboren kind moeten
worden gebruikt als referentiepunt voor risicobeoordelingen van de menselijke gezondheid (buiten het
kader van gezondheid op het werk), aangezien zij een grotere gevoeligheid voor chemische blootstelling
bezitten;
39. is van mening dat de vergunningprocedure in hoofdzaak moet gelden voor stoffen waarvan is
aangetoond dat ze carcinogeen, mutageen of voor de voortplanting van mensen en dieren giftig zijn; stelt
derhalve voor dat de vergunningprocedure moet worden beperkt tot CMR-stoffen (van de categorie 1 en 2)
en POP’s zoals vastgesteld in bijlage D bij het Verdrag van Stockholm; vraagt de Commissie te onderzoeken of de vergunningprocedure moet worden uitgebreid tot andere stoffen zoals persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen (PBT’s), die bij gebruik aanleiding geven tot ernstige zorg;
40. acht alleen een vergunningsprocedure acceptabel waarbij de beslissingen van de autoriteiten zo
direct mogelijk op basis van de in de registratie- en evaluatiefase verkregen informatie worden getroffen;
eist de consequente inachtneming van het door de Commissie gepropageerde voorzorgsbeginsel, dat voorziet in maatregelen op het gebied van risicomanagement, in een wetenschappelijke risico-evaluatie, in het
evenredigheidsbeginsel en in een kosten-batenanalyse
41. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat voor stoffen die aanleiding geven tot zeer
veel zorg alleen nadat door de bedrijfstak bewijsmateriaal is aangevoerd tijdelijke vergunningen worden
afgegeven die regelmatig moeten worden onderworpen aan een toetsing met betrekking tot specifieke
toepassingen, waaronder het gebruik in preparaten en producten;
42. dringt erop aan dat het Gemeenschapsbeleid inzake chemische stoffen eveneens de vergunningen
omvat voor bestrijdingsmiddelen (fytosanitaire producten en biociden);
43. beveelt dringend aan dat vergunningen in de zin van vrijstelling voor het gebruik van bijzonder
gevaarlijke stoffen die in laatste instantie geheel worden verboden, uitsluitend worden afgegeven bij wijze
van absolute uitzondering gedurende korte, afgebakende perioden en uitsluitend indien met bewijsstukken
wordt aangetoond dat de ontwikkelingswerkzaamheden voor het vinden van alternatieven of alternatieve
methoden op gang zijn gebracht;
44. wenst dat er, indien geschikte alternatieven beschikbaar zijn en uiterlijk na 2012, geen vergunning
wordt afgegeven voor het gebruik in consumentenproducten van stoffen die aanleiding geven tot zeer veel
zorg, en dat in beginsel na 2020 geen vergunning wordt afgegeven voor andere toepassingen van dergelijke stoffen waarbij zij tijdens hun levenscyclus vrijkomen in het milieu; met andere woorden: deze stoffen
mogen vanaf dat ogenblik uitsluitend worden gebruikt als tussenproducten tijdens het productieproces in
gesloten systemen die iedere lozing in het milieu onmogelijk maken;
45. is van mening dat vergunningen normaal gesproken op communautair niveau afgegeven dienen te
worden;
46. wenst dat de lidstaten alle bijzondere nationale regels en afwijkingen van de algemene procedure die
zij eisen, vóór uitvaardiging daarvan afdoende motiveren overeenkomstig de geldende EU-voorschriften, en
onderstreept dat de Commissie alle verzoeken om bijzondere nationale regels en afwijkingen van de algemene procedure aan de hand van het vigerende EU-recht, rekening houdend met alle omstandigheden,
moet onderzoeken en dienaangaande een beslissing moet nemen;
47. wenst dat de regeling inzake vrijstelling van vergunning voor bepaalde gebruiksvormen strikt wordt
gecontroleerd en dat begrippen als „gecontroleerd industrieel gebruik” vooraf worden beoordeeld en gedefinieerd;
48. is van mening dat het vergunningsbesluit vergezeld moet gaan van nader omschreven risicobeheermaatregelen (gebruiksomstandigheden van het product, tijdschema voor herbeoordeling, enz.);
49. onderstreept dat het vervangingsbeginsel  de bevordering van veiliger praktijken en stoffen ter
vervanging van gevaarlijke praktijken en stoffen  voor alle chemische stoffen dient te gelden die aanleiding geven tot zorg, en niet alleen voor stoffen waarvoor een vergunning vereist is; chemische stoffen die
aanleiding geven tot zorg, dienen te worden vervangen door veiliger stoffen of materialen of veiliger
technieken waarbij dergelijke tot zorg aanleiding gevende chemische stoffen niet worden gebruikt, met
name als reeds veiliger alternatieven bestaan en bij de keuze rekening wordt gehouden met sociaal-econo-
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mische aspecten; vervanging dient ter voorkoming van gevaar voor werknemers, de volksgezondheid en
het milieu in het algemeen te worden voorgeschreven voor fabrikanten en downstream-gebruikers, ondernemingen moeten ertoe verplicht worden jaarlijks een lijst te publiceren met alle stoffen die aanleiding
geven tot zorg, maar nog niet vervangen zijn; is van mening dat geïntegreerd productbeleid (GPB) een
aanvullend instrument moet zijn door middel waarvan het nieuwe chemische beleid duurzame consumptie
kan bevorderen;
50. dringt erop aan het onderzoek naar alternatieven op te voeren, met dienverstande dat met alternatieven niet alleen alternatieve chemische stoffen worden bedoeld, maar eveneens andere materialen en
alternatieve methoden; verzoekt de Commissie eveneens kleine en middelgrote bedrijven die alternatieve
oplossingen ontwikkelen te stimuleren en te steunen;
51. wenst dat de beoordeling met het oog op vervanging gebaseerd wordt op een algehele levenscyclusanalyse en dat mogelijke alternatieven eveneens aan een levenscyclusanalyse worden onderworpen, om
eventuele risico’s en gevaren te onderzoeken en een geïntegreerde beoordeling mogelijk te maken;
52. stelt voor dat de Commissie de bevordering van veiliger praktijken en stoffen ter vervanging van
gevaarlijke praktijken en stoffen stimuleert door het opzetten van een openbaar toegankelijke databank die
duidelijke en relevante informatie over de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu bevat
op basis van de beste beschikbare kennis over procédés en materialen waarmee het gebruik van stoffen die
aanleiding geven tot bijzondere zorg wordt verminderd of beëindigd;
53. verzoekt de Commissie om de nodige instrumenten vast te stellen om tot een flexibele coördinatie
tussen deze binnenkort op te richten Europese databanken en bestaande databanken elders in de wereld te
komen, zodat een voortdurende uitwisseling van informatie en ervaringen plaats kan vinden tussen de
verschillende landen die chemische stoffen en producten fabriceren en in de handel brengen die mogelijk
gevaarlijk zijn;
54. verzoekt de Commissie criteria te ontwikkelen om stoffen die niet onder het vergunningenstelsel
vallen, in te delen in categorieën die gebaseerd zijn op gevarencriteria en gebruikspatronen en ten aanzien
waarvan vervolgens consequent en snel maatregelen ter vermindering van de risico’s worden genomen;
55. dringt erop aan dat voor besluiten op het gebied van risicobeheer in het kader van het versnelde
systeem voor risicobeheer een trapsgewijze aanpak wordt gehanteerd: om snelle bepaling van tijdelijke
maatregelen mogelijk te maken kan gebruik worden gemaakt van een commissieprocedure; wenst dat de
Commissie vervolgens inzake iedere tijdelijke maatregel voorstellen voor permanente maatregelen doet en
dat in dit kader de medebeslissingsprocedure wordt toegepast om te waarborgen dat het Europees Parlement ten volle bij de besluitvorming wordt betrokken;
56. is verheugd over het voornemen om een openbaar toegankelijke databank op te zetten die duidelijke en relevante informatie bevat over chemische stoffen en hun status in het kader van de regelgeving
met het oog op de menselijke gezondheid en de bescherming van het milieu; is van mening dat essentiële
informatie, bijvoorbeeld over productievolumes, gebruikspatronen en blootstellingsbronnen, niet vertrouwelijk mag blijven, maar in de databank moet worden ingevoerd en verzoekt de Commissie regelingen
voor te stellen voor publicatie van gegevens afkomstig uit in het verleden uitgevoerde dierproeven (ongeacht waar en wanneer deze hebben plaatsgevonden), indien de noodzaak van voortzetting van dierproeven
hierdoor afneemt;
57. is van mening dat de fabrikanten, importeurs, downstream-gebruikers en distributeurs de (één
woord schrappen) plicht dienen te hebben tot het verstrekken van algemeen toegankelijke, zinnige en ter
zake dienende informatie over het gehalte aan en de eigenschappen van chemische stoffen in producten
met het oog op de menselijke gezondheid en de bescherming van het milieu (met inbegrip van gegevens
uit dierproeven, ongeacht wanneer en waar deze hebben plaatsgevonden); acht het noodzakelijk dat in dit
verband het juiste evenwicht wordt gevonden tussen de behoefte aan doorzichtigheid om de consument in
staat te stellen een keuze te maken en de noodzaak verantwoorde bedrijfsgeheimen te eerbiedigen;
58. verlangt dat het voorgestelde recht van het publiek op toegang tot informatie over stoffen zo wordt
ingevuld dat enerzijds naar behoren rekening wordt gehouden met de behoefte van de consumenten aan
informatie en anderzijds met de behoefte van de producenten aan bescherming van vertrouwelijke informatie;
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59. dringt erop aan dat de industrie een via een gratis telefoonnummer in alle Europese landen te
bereiken informatiedienst opzet om de consument te informeren over chemische stoffen in producten;
60. is van mening dat de vermelding van het gehalte aan stoffen die bij gebruik aanleiding geven tot
zorg, op het etiket van consumentenproducten absoluut noodzakelijk is zolang deze stoffen daarin voorkomen, zodat de consument met kennis van zaken een keuze kan maken, en is van oordeel dat realistische
en praktisch uitvoerbare bepalingen terzake in het nieuwe voorstel zouden kunnen worden opgenomen;
61. is van mening dat kleine en middelgrote bedrijven niet een dermate zware administratieve last mag
worden opgelegd en dat via de etikettering van producten beter moet worden geïnformeerd over en
gewaarschuwd voor de gevaren;
62. is van mening dat de door het Witboek nagestreefde verbetering van de consumentenbescherming
niet voldoende wordt omschreven; het voorzorgbeginsel dient overeenkomstig de door de Commissie en
het Europees Parlement vastgestelde richtsnoeren te worden toegepast; in het beleid voor chemische stoffen
vraagt consumentenbescherming naast risicopreventie in de eerste plaats om duidelijke en begrijpelijke
informatie;
63. verzoekt de Commissie het vergaren van dergelijke informatie in openbaar toegankelijke productenregisters te vergemakkelijken te beginnen met de meest relevante categorieën consumentenproducten, daarbij uitgaande van de registers die reeds bestaan in de lidstaten en de landen van de Europese Economische
Ruimte;
64. verzoekt de Commissie de geharmoniseerde indeling niet te beperken tot CMR-eigenschappen, maar
het bestaande spectrum te handhaven en daarbij de classificatie te vereenvoudigen om de doeltreffendheid
en de uitvoerbaarheid van het systeem te vergroten;
65. verzoekt de Commissie, met name met het oog op het verplichte register van nieuwe stoffen dat er
als gevolg van het Witboek zal komen, om de communautaire inspanningen ter bevordering van een
goede opleiding van de werknemers die met gevaarlijke producten moeten omgaan op te voeren;
66. wenst dat een vollediger raming wordt gemaakt van de extra middelen die nodig zullen zijn voor
het nieuwe beleid inzake chemische stoffen dat het Witboek voorstelt, met name wat betreft de middelen
die in de lidstaten uitgetrokken moeten worden en ten aanzien van stelsels op basis van heffingen;
67. is van mening dat het nieuwe beleid inzake chemische stoffen de grondslag moet vormen voor
regulering, evaluatie en vergunning van alle chemische stoffen en verzoekt de Commissie toe te zien op
herformulering van alle ter zake dienende Gemeenschapswetgeving, met inbegrip van wetgeving inzake
verdelgingsmiddelen overeenkomstig de toekomstige richtlijn chemische stoffen;
68. dringt erop aan dat alle toekomstige Gemeenschapswetgeving inzake milieuverantwoordelijkheid
gebaseerd is op strikte aansprakelijkheid voor aan de menselijke gezondheid en het milieu toegebrachte
schade, en dat alle chemische stoffen en hun toepassing hieronder vallen, als aanvullende prikkel tot veiliger chemische stoffen en producten;
69. verzoekt de Commissie een diepgaand onderzoek in te stellen naar het verband tussen de wetgeving
inzake chemische stoffen en de Gemeenschapswetgeving in de sector afval;
70. verzoekt de Commissie met klem bij de invulling van het REACH-systeem sterker rekening te houden met internationale aspecten en te ijveren voor convergentie tussen de belangrijkste regelgevingen
inzake chemische stoffen ter wereld (ten minste tussen de Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan);
acht het o.a. van belang dat onderzoeksresultaten uit OESO-landen worden erkend;
71. spreekt zich er ten behoeve van de internationale convergentie voor uit de OESO-definitie van
hormoonontregelaars over te nemen, zodra daarover in die organisatie overeenstemming is bereikt;
72. verzoekt de Commissie de kandidaat-landen in Oost-Europa in een vroeg stadium te betrekken bij
de vormgeving van de EU-regelgeving inzake chemische stoffen;
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73. dringt erop aan dat er overeenkomstig artikel 157 van het EG-Verdrag voor wordt gezorgd dat de
voor het concurrentievermogen van de communautaire industrie noodzakelijke voorwaarden aanwezig
zijn, met name een gunstig klimaat voor het ontplooien van initiatieven en voor de ontwikkeling van
ondernemingen in de gehele Gemeenschap, met name van het midden- en kleinbedrijf;
74. verzoekt de Commissie kleine en middelgrote ondernemingen te adviseren en te stimuleren bij de
procedures voor registratie en evaluatie;
75. verzoekt de Commissie om te zorgen voor een snelprocedure in het communautair meerjarenkaderprogramma 2002-2006 voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en
demonstratie ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte teneinde met
name kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren nieuwe producten te ontwikkelen die een steeds
hoger niveau van bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu waarborgen;
76. verzoekt de Commissie ervoor te ijveren dat er in de lidstaten financiële ondersteuningsinstrumenten ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf worden gecreëerd met het oog op de ontwikkeling van
operationele infrastructuren en faciliteiten om deze bedrijven te helpen voldoen aan de technische en
organisatorische verplichtingen die met het REACH-systeem samenhangen;
77. onderstreept de noodzaak om rekening te houden met de bijzondere problemen die kleine en middelgrote ondernemingen kunnen ondervinden als zij moeten voldoen aan wetgevingsvoorstellen die zullen
voortvloeien uit dit Witboek;
78. dringt erop aan dat het eigendomsrecht van verwerkers en gebruikers op de resultaten van gegevens- en risico-beoordelingen tegenover zowel Europese als niet-Europese concurrenten worden veiliggesteld waarbij concurrentieverstoring tussen kleine en middelgrote producenten en grote producenten
moet worden vermeden;
79. wenst dat alle maatschappelijke groeperingen die met de toekomstige regelingen en uitvoeringsmaatregelen te maken krijgen, zoals de industrie, Europese ondernemingsraden, werknemervertegenwoordigers en hun vakbonden, NGO’s op het gebied van milieu en gezondheid en consumentengroepen, actief
en op evenwichtig wijze bij de opstelling van de toekomstige bepalingen en bij de tenuitvoerleggingsmaatregelen betrokken worden; wenst in het bijzonder dat de rol en de bevoegdheden van de comités voor de
gezondheid en de veiligheid in ondernemingen worden versterkt;
80. verlangt dat voordat in de toekomst regelingen worden vastgesteld, de sociaal-economische gevolgen daarvan, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, worden geanalyseerd en in aanmerking genomen, vooral gelet op mogelijke uitwerkingen op de werkgelegenheid en het aantal arbeidsplaatsen in de Europese industrie als geheel; verlangt derhalve dat een voortdurende dialoog wordt gevoerd
tussen de Commissie, de industrie en de vakbonden;
81. verzoekt de Commissie nieuwe voorstellen in te dienen ten einde de doorzichtigheid van de gegevens inzake de door de chemische gefabriceerde stoffen te verbeteren zonder aantasting van bedrijfsgeheimen, ten einde recht te doen aan de problematiek van de volksgezondheid en de consumentenbescherming;
82. verzoekt de Commissie een aanbeveling aan de lidstaten goed te keuren waarin hen wordt verzocht
meer aandacht te besteden aan de opleiding van meer toxicologen, zodat er in de toekomst voldoende
gekwalificeerde deskundigen in Europa zijn die voor de praktische uitvoering van het Witboek kunnen
zorgen;
83. verzoekt de Commissie jaarlijks een kort, ongeveer tien bladzijden tellend verslag in te dienen over
de vooruitgang en de problemen bij de verwezenlijking van het REACH-systeem, zodat eventuele ongewenste ontwikkelingen door de andere communautaire organen eerder worden opgemerkt dat het geval
was bij het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG;
84. verzoekt de Commissie uiterlijk medio 2002 een uitgebreide analyse en studie van alle regelingen
inzake stoffen en producten in te dienen en daarin voorstellen te doen over de regelingen die tegen de
achtergrond van het nieuwe beleid betreffende chemische stoffen gewijzigd, vereenvoudigd of zelfs afgeschaft zouden moeten worden;
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85. verzoekt de Commissie een coherent, geconsolideerd document met alle verbods- en beperkingsregelingen die op stoffen en producten betrekking hebben (ook regelingen op andere gebieden) samen te
stellen dan wel deze regelingen in een uniforme EU-regeling bijeen te brengen en zo voor juridische
duidelijkheid en rechtszekerheid te zorgen (met name bepalingen inzake de kaderrichtlijn water, de richtlijnen inzake elektrische apparaten, afgedankte auto’s en de bescherming van werknemers); deze teksten op
het internet plaatst en minstens eenmaal per jaar bij te werken;
86. wenst dat alle nieuwe wettelijke regelingen zo praktisch en transparant mogelijk zijn opgezet, zodat
deze door werknemers en alle betrokkenen  met name instanties en kleine en middelgrote ondernemingen  snel kunnen worden toegepast ter verbetering van de bescherming van consument en milieu;
87. verzoekt de Commissie onverwijld nieuwe wettelijke regelingen en de mogelijke toepassing daarvan
door middel van speciale projecten in de praktijk te toetsen, om daarmee een maximale doelmatigheid en
uitvoerbaarheid van deze regelingen op de punten bureaucratische inspanning, kosten en gegevensverzameling te garanderen voor alle betrokkenen  met name instanties en kleine en middelgrote ondernemingen;
88. verzoekt de Commissie de mogelijkheid in aanmerking te nemen het GCO, en met name het Europees Bureau voor Chemische Produkten van dit Centrum, tot de centrale plaats te maken voor de registratie, evaluatie en goedkeuring van nieuwe chemische stoffen, en aldus de toepassing van uiteenlopende
criteria in de verschillende lidstaten te voorkomen;
89. wenst dat het in het Witboek gestelde doel van een coherent en geïntegreerd Europees recht inzake
stoffen en producten niet beperkt blijft tot chemische stoffen, maar dat de verkregen gegevens en risicoevaluaties ook toepassing vinden in de overige EU-wetgeving, met name op het gebied van arbeidsbescherming, consumentenbescherming en milieubescherming;
90. verzoekt de Commissie in de Europese wetgeving een consequente en duidelijke definitie van het
zogenaamde „vervangingsbeginsel” op te nemen;
91. verzoekt de Commissie andere landen aan te moedigen bestaande en toekomstige op basis van
dierproeven verkregen onderzoekgegevens algemeen toegankelijk te maken en de geldigheid te aanvaarden
van in de Europese Unie aanvaarde gegevens die zijn verkregen uit proeven in het kader waarvan geen
dieren zijn gebruikt;
92. verzoekt de Raad en de Commissie er op de Rio+10-bijeenkomst van de VN in Johannesburg bij
alle partijen op aan te dringen dat zij zich verplichten tot een globaal beleid inzake chemische stoffen dat
stoelt op duurzame ontwikkeling en het voorzorgsbeginsel, overeenkomstig de in de mededeling van de
Commissie vervatte definitie daarvan;
93.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

10. Verpakking en verpakkingsafval
A5-0323/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 94/62/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (2000/2319(INI))
Het Europees Parlement,


gelet op Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 over afval (1),



gezien de resolutie van de Raad van 7 mei 1990 over het afvalbeleid (2),

(1) PB L 194 van 25.7.1975, blz. 47.
(2) PB C 122 van 18.5.1990, blz. 2.

13.6.2002

