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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τρο
φίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβ
ουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκο
πό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδει
οδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται
σε αυτά
(COM(2003)0644  – C5-0531/2003  – 2003/0257(COD))
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η προσαρμογή της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβ
ουλίου για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών στον κανο
νισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, 
την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που
επιβάλλονται σε αυτά (REACH).

Η επιτροπή χαιρετίζει αυτές τις προσαρμογές που είναι απαραίτητες, ώστε να υπάρξει εγγύησ
η σε σχέση με το REACH για μια ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος της καταχώριση προϊό
ντων που ήδη διατίθενται στην κοινοτική αγορά.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο
υ για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου με
σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κ
οινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξι
ολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους πε
ριορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά
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