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COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

Brussel, 15.12.2006 
COM(2006) 842 definitief 

2003/256 (COD) 

  

ADVIES VAN DE COMMISSIE  
 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c) van het EG-Verdrag over de 
amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de 

Raad inzake de voorstellen voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD  
 

inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap 

voor chemische stoffen tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 en 

Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de 
Raad en Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de 

Commissie 

HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE  
overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag 
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1. ACHTERGROND 

PROCEDURE 

De voorstellen COM(2003) 644(01) def. en COM(2003) 644(02) def.1 werden op 3 
november 2003 bij het Europees Parlement en de Raad ingediend overeenkomstig de 
medebeslissingsprocedure van artikel 95 van het EG-Verdrag 

Het Economisch en Sociaal Comité heeft advies uitgebracht op 1 april 20042. 

Het Comité van de Regio’s heeft advies uitgebracht op 24 februari 20053. 

Het Europees Parlement heeft in eerste lezing advies uitgebracht op 17 november 
2005. 

Ingevolge het advies van het Europees Parlement en krachtens artikel 251, lid 2, van 
het EG-Verdrag, heeft de Raad op 27 juni 2006 het gemeenschappelijk standpunt 
vastgesteld. De mededeling van de Commissie over het gemeenschappelijk standpunt 
COM(2006) 375 is op 12 juli 2006 goedgekeurd.  

Het Europees Parlement heeft zijn standpunt in tweede lezing op 13 december 2006 
vastgesteld. 

DOELVAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Het doel van de verordening is een hoog niveau van bescherming van de gezondheid 
en het milieu alsmede het vrije verkeer van stoffen op de interne markt te 

                                                 
1 PB C 96 van 21.4.2004, blz.24. 
2 PB C 112 van 30.4.2004, blz.92 
3 PB C 164 van 5.7.2005, blz.78. 
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waarborgen en tegelijkertijd het concurrentievermogen te verhogen en innovatie te 
bevorderen. 

2. COMMENTAAR VAN DE COMMISSIE 

2.1. Algemeen 

Op 13 december 2006 heeft het Europees Parlement een compromispakket 
goedgekeurd waarover in de Raad overeenstemming was bereikt om te komen tot 
een akkoord in tweede lezing.  

De Commissie kan volledig instemmen met amendement 191 dat het 
compromispakket vormt.  

2.2 Gewijzigd voorstel 

Overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag heeft de Commissie haar 
voorstel gewijzigd zoals hierboven uiteengezet. 


