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Wijziging van Richtlijn 67/548/EEG inzake gevaarlijke stoffen (REACH) 

***II 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk 

standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van 

het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad 

betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de 

indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen teneinde deze aan te 

passen aan Verordening (EG) nr. .../2006 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 (7525/3/2006 – C6-

0268/2006 – 2003/0257(COD)) 

 

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (7525/3/2006 – C6-0268/2006)1, 

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt2 inzake het voorstel van de Commissie 

aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0644)3, 

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag, 

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 

volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0345/2006), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt; 

2. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig 

artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen; 

4. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 

procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad 

zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

de Commissie. 

                                                 
1 PB C 276 E van 14.11.2006, blz. 252. 
2 PB C 280 E van 18.11.2006, blz. 440. 
3 Nog niet in het PB gepubliceerd. 


