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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, den 15.12.2006 
KOM(2006) 842 endelig 

2003/0256 (COD) 

  

KOMMISSIONENS UDTALELSE 
 

i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om 
Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslaget til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING 
 

om registrering vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF og om ophævelse af Rådets forordning 

(EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 
76/769/EØF og Kommissionens direktiver 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF 

OM ÆNDRING AF KOMMISSIONENS FORSLAG 
 i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2 

Offentligt
KOM (2003) 0644 - Ændret forslag

Europaudvalget 2003
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1. BAGGRUND 

SAGSFORLØB 

Forslaget, KOM(2003) 644(01) endelig og KOM(2003) 644(02) endelig1 blev 
forelagt for Europa-Parlamentet og Rådet den 3. november 2003 i overensstemmelse 
med den fælles beslutningsprocedure i EF-traktatens artikel 95. 

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 1. april 20042. 

Regionsudvalget afgav udtalelse den 24. februar 20053. 

Europa-Parlamentet afgav udtalelse ved førstebehandlingen den 17. november 2005. 

Efter Europa-Parlamentets udtalelse vedtog Rådet i overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 251, stk. 2, en fælles holdning den 27. juni 2006. Kommissionens 
meddelelse om den fælles holdning, KOM(2006) 375, blev vedtaget den 12. juli 
2006. 

Europa-Parlamentet vedtog sin holdning ved andenbehandlingen den 13. december 
2006. 

FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Forordningens formål er at sikre sundheds- og miljøbeskyttelse på et højt niveau, at 
sikre kemiske stoffers frie bevægelighed på det indre marked og at øge 
konkurrenceevne og innovation. 

                                                 
1 EUT C 96 af 21.4.2004, s. 24. 
2 EUT C 112 af 30.04.2004, s.92 
3 OJ C 164, 05.07.2005, p.78. 
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2. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER 

2.1. I almindelighed 

Den 13. december 2006 vedtog Europa-Parlamentet en ændringsforslagspakke, der 
som kompromis var blevet vedtaget sammen med Rådet med henblik på at opnå 
enighed ved andenbehandlingen. 

Kommissionen accepterer de X ændringsforslag i denne kompromispakke fuldt ud. 

2.2. Ændring af forslaget 

Under henvisning til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer Kommissionen sit 
forslag som angivet i det foregående. 


