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Het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake registratie, 
evaluatie en autorisatie van en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen en tot 
oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en wijziging van Richtlijn 1999/45/EG 
en Verordening (EG) {over persistente organische stoffen} - beter bekend als REACH1 - is 
het Europees Parlement formeel toegezonden op 2 december 2003. 
De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid is benoemd tot 
commissie ten principale2, de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie, de 
Begrotingscommissie, de Commissie juridische zaken en interne markt, de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken, de Economische en Monetaire Commissie en de 
Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen zijn benoemd tot medeadviserende 
commissies. 
Op 16 juni 2003 benoemde de Commissie milieu op voorstel van haar coördinatoren Guido 
Sacconi tot rapporteur, die op 19 december 2003 zijn ontwerpverslag indiende. 
Het besluit van de Voorzitter van het Parlement om de Commissie milieu te benoemen tot 
commissie ten principale werd aangevochten en werd de inzet van een bevoegdheidsgeschil, 
waarvoor op 5 februari 2004 een oplossing is gevonden binnen de conferentie van 
fractievoorzitters, die bevestigden dat de Milieucommissie de commissie ten principale is3. 
In de maanden volgende op de aanneming van het voorstel door de EG-Commissie heeft het 
Europees Parlement een constructieve discussie gevoerd over het voorstel voor een 
verordening. Zowel in de commissie ten principale als binnen de medeadviserende 
commissies werden seminars, lezingen, openbare hoorzittingen en discussies georganiseerd. 
Tijdens de discussie binnen de Milieucommissie op 6 april 2004 werd besloten dat het 
wenselijk is een werkdocument op te stellen waarin de diverse standpunten van de leden van 
de vijfde zittingsperiode die actief aan de debatten over de ontwerpverordening hebben 
deelgenomen, worden samengevat. 
Dit werkdocument is te zien als een bijdrage voor het nieuwe Parlement, dat zich over het 
voorstel voor een verordening over chemische stoffen zal uitspreken. 

In de vele discussies over REACH zijn de leden van de Milieucommissie het erover eens 
geworden dat de volgende punten voorop moeten staan bij de behandeling van het voorstel 
voor een verordening: 
- het registratiestelsel, 
- de rol van het agentschap, 
- de economische gevolgen voor het bedrijfsleven, in het bijzonder voor het midden- 
 en kleinbedrijf, 
- de vervanging van gevaarlijke stoffen. 

Registratie 
Het voorstel voor een verordening voorziet in verplichte registratie van alle stoffen die zijn 
vervaardigd of ingevoerd in een hoeveelheid van één ton of meer per jaar. 
De Commissie stelt dus ten aanzien van de registratiefase, die unaniem wordt beschouwd als 

                                                 
1 COM(2003) 644 van 29 oktober 2003. 
2 De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid was ook commissie ten principale bij de 
behandeling van het Witboek "Strategie voor een toekomstig beleid voor chemische stoffen" (COM(2001) 88). 
3 Op 5 februari 2004 werd besloten tot de procedure van nauwere samenwerking in de zin van artikel 162 bis van 
het Reglement, en wel tussen drie commissies: de Milieucommissie (ten principale), de Commissie industrie, 
externe handel, onderzoek en energie en de Commissie juridische zaken en interne markt. De andere commissies 
(werkgelegenheid en sociale zaken, begroting, economische en monetaire en rechten van de vrouw) zullen 
advies uitbrengen. 
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de cruciale fase van het stelsel, als enige criterium voor de toelating van stoffen in het 
REACH-systeem het tonnage, alleen een kwantitatief criterium dus. 
In de loop van de discussies werd erop gewezen dat dit criterium niet het meest geschikt is om 
vast te stellen wat de echte risico's zijn in de zin van het intrinsieke gevaar en van 
blootstelling. 
Men vroeg zich in het bijzonder af of een dergelijk kwantitatief criterium niet misleidend is en 
er uiteindelijk alleen maar toe leidt dat tegen hoge kosten een overvloedige documentatie 
wordt geproduceerd waarvan het nut twijfelachtig is. Van diverse kanten werd gesuggereerd 
dat dit criterium vervangen of gecompleteerd moet worden door kwalitatieve criteria zoals het 
intrinsieke gevaar, het gebruik en de blootstelling, mits het systeem waarvoor wordt gekozen 
alle belanghebbenden een gelijke mate van rechtszekerheid biedt. 

Agentschap 
Het Europees Chemicaliënagentschap dat bij het voorstel voor een verordening wordt 
opgericht, vormt de pijler waarop het hele systeem berust. De werking van dit systeem hangt 
sterk af van de wijze waarop het agentschap betrokken wordt bij de fasen van registratie, 
beoordeling en vergunning. 
Tijdens de discussies die in de Milieucommissies plaatsvonden spraken de leden zich 
meermalen uit voor een grotere en centrale rol van het agentschap. 
De leden pleitten niet alleen voor een andere opzet van het institutionele model dat wordt 
voorgesteld1, maar spraken zich ook eenstemmig uit voor een exactere omschrijving en een 
uitbreiding van de bevoegdheden van het agentschap. 

Economische gevolgen van REACH 
De leden die betrokken waren bij de discussies in de bevoegde commissies erkenden unaniem 
de bijdrage van de chemische industrie aan de verwezenlijking van de communautaire 
strategie gericht op een duurzame ontwikkeling. 
Het doel is te komen tot een evenwicht waarbij zowel het concurrentie- en innovatievermogen 
van de chemische productiesector als de bescherming van het milieu en de gezondheid en 
veiligheid van de werknemers zijn gegarandeerd. 
Van diverse zijden werd bepleit om bijzondere aandacht te besteden aan de kosten die het 
bedrijfsleven, in het bijzonder kleine en middelgrote bedrijven, moeten dragen om de in de 
verordening gestelde doelen te verwezenlijken. 
De uitkomsten van de talloze effectstudies die zijn verricht door de Europese Commissie en 
de belangrijkste vertegenwoordigers van de industrie en milieugroepen verschillen sterk. Er is 
op dit moment in de verste verte geen sprake van een kosten/batenraming waar alle bij de 
discussies betrokken leden volledig achter staan. 
Wel werd gewezen op de noodzaak om in verschillende sectoren van de Europese chemische 
industrie onderzoek te verrichten teneinde exact te kunnen vaststellen welke uitwerking de 
nieuwe wetgeving zal hebben in concrete situaties. 
Tot slot had men waardering voor de inspanningen van bepaalde lokale instanties, met name 
Duitse bondsstaten, die reeds dergelijk onderzoek hebben verricht. 

                                                 
1 Met name werd meer duidelijkheid geëist over de samenstelling van de organen, de opleiding en selectie van 
het personeel daarvan, duidelijker garanties voor transparantie en onafhankelijkheid en de betrekkingen met de 
communautaire instellingen. Bovendien werd voorgesteld het model te volgen van het Europees Bureau voor de 
geneesmiddelenbeoordeling en het Europees Bureau voor voedselveiligheid. 
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Vervanging van gevaarlijke stoffen 
In de discussies binnen de Commissie milieu was men het erover eens dat een van de 
doelstellingen van het nieuwe systeem is om de vervanging van gevaarlijke stoffen door 
minder gevaarlijke stoffen of technologieën te stimuleren, wanneer er goede alternatieven 
zijn. 
Dit beginsel moet ook in de wetgeving volledig gelden, zodat innovatie wordt gestimuleerd 
om te komen tot een duurzame chemische industrie. 
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