
P6_TA(2006)0553 

Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τα χημικά προϊόντα (REACH) 

***II 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση η οποία 

καθορίσθηκε από το Συμβούλιο ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων 

ουσιών με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/2006 για την 

καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 

προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 

Προϊόντων  (7525/3/2006 – C6-0268/2006 – 2003/0257(COD)) 

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (7525/3/2006 – C6-0268/2006)1, 

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση2 σχετικά με την πρόταση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003)0644)3, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0345/2006), 

1. εγκρίνει την κοινή θέση· 

2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη μαζί με τον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ· 

4. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 

ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε 

συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή. 

                                                 
1  EE C 276 E, 14.11.2006, σ. 252. 
2  EE C 280 E, 18.11.2006, σ. 440. 
3  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 


