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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 29. ændring af Rådets 
direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller 
ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse 
farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske)
(KOM(2004)0638 – C6–0136/2004 – 2004/0225(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0638)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 95 (C6-0136/2004),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Baggrund

Den foreslåede 29. ændring af direktiv 76/769/EØF ville bevirke en regulering af de stoffer, 
der i den 29. tilpasning af direktiv 67/548/EØF blev ny- eller omklassificeret i kategori 1 eller 
kategori 2 som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, så disse stoffer 
indføjes i tillægget til bilag I med henblik på at begrænse brugen af dem i stoffer eller 
præparater, der bringes i omløb med henblik på salg til offentligheden.

Med denne niogtyvende ændring indføjes der i tillægget til bilag I til direktiv 76/769/EØF 346 
indgange for stoffer, som i kraft af Kommissionens direktiv 2004/73/EF har fået en ny eller 
ændret klassificering: 146 indgange for stoffer, der er blevet nyklassificeret i kategori 1 som 
kræftfremkaldende, 21 indgange for stoffer, der er blevet nyklassificeret i kategori 2 som 
kræftfremkaldende, 152 indgange for stoffer, der er blevet nyklassificeret i kategori 2 som 
mutagene, og 24 indgange for stoffer, der er blevet nyklassificeret i kategori 2 som 
reproduktionstoksiske. Rigtignok vedrører 304 af disse 346 indgange stoffer, hvis salg til 
offentligheden allerede i forvejen var underlagt begrænsninger på grund af en tidligere 
klassificering i kategori 1 eller 2 som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske.

Anvendelsesområde

I følge de disponible oplysninger bliver et stort antal af disse stoffer, der er nyklassificeret 
som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, anvendt som råstoffer eller 
halvfabrikata ved organiske synteser eller til særlige erhvervsmæssige anvendelser. 

Ydermere var de fleste af de stoffer, der var opført i den foreslåede 29. ændring, allerede 
underlagt begrænsninger for så vidt angår salg til offentligheden, idet de allerede tidligere var 
blevet klassificeret i kategori 1 eller 2 som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske, var blevet omklassiferet for nylig eller var blevet forsynet med nye 
anmærkninger. I praksis er det kun 42 af de 156 indgange for nyklassificerede stoffer, der 
vedrører stoffer, hvis begrænsning i forhold til salg til offentligheden er ny.

Ordførerens henstilling

Det foreslåede direktiv vil sikre en effektiv beskyttelse af forbrugernes sundhed uden af den 
grund at medføre væsentlige økonomiske konsekvenser eller tab af arbejdspladser, da 
offentlighedens anvendelsen af disse farlige stoffer jo alligevel er begrænset.

Da den med det foreslåede direktiv tilsigtede nytte ville komme beskyttelsen af menneskers 
sundhed til gode, da udgifterne hertil turde være små, og da ordføreren endvidere ikke er i 
besiddelse af udtalelser fra de berørte parter, som går imod disse kendsgerninger, skal han 
foreslå, at det foreliggende direktiv godkendes uden ændringer.
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