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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
negenentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 
inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen en preparaten (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld – c/m/r)
(COM(2004)0638 – C6-0136/2004 – 2004/0225(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0638)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0136/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

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

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Achtergrond

Het doel van de voorgestelde 29e wijziging van Richtlijn 76/769/EEG is de invoering van een 
regeling voor de stoffen die in de 29e wijziging van Richltlijn 67/548/EEG voor het eerst of op 
ander wijze als c/m/r-stof in categorie 1 of categorie 2 ingedeeld zijn, zodat deze stoffen in het 
aanhangsel bij bijalge I worden opgenomen, om het gebruik in stoffen en preparaten te beperken, 
die voor verkoop aan het publiek in de handel worden gebracht.

Met deze 29e wijziging worden de in het aanhangsel bij bijlage I van richtlijn 76/769/EEG 346 
vermeldingen voor stoffen opgenomen, die door Richtlijn 2004/73/EG van de Commissie in een 
nieuwe of andere categorie terecht zijn gekomen: 146 voor stoffen die kankerverwekkend zijn en 
voor het eerst in categorie 2 zijn ingedeeld, 152 voor stoffen die mutageen zijn en voor het eerst 
in categorie 2 zijn ingedeeld, en 24 voor stoffen die giftig zijn voor de voortplanting en voor het 
eerst in categorie 2 zijn ingedeeld. 304 van deze 346 vermeldingen zijn stoffen waarvoor bij 
verkoop aan het publiek wegens een eerdere vermelding als c/m/r-stoffen in categorie 1 of 2 
reeds daarvoor beperkingen golden.

Toepassingsgebied

Volgens de beschikbare informatie wordt een groot aantal van deze nieuwe als c/m/r ingedeelde 
stoffen als grondstof, tussenproduct bij organische syntheses of voor bijzondere professionele 
toepassingen gebruikt.

Bovendien geld voor de meeste van de in de voorgestelde 29e wijziging vermelde stoffen reeds 
een beperking voor de verkoop aan het publiek, omdat zij reeds eerder als c/m/r-stof in categorie 
1 of 2 waren ingedeeld, onlangs anders waren ingedeeld of van nieuwe opmerkingen waren 
voorzien. In de praktijk hebben slechts 42 van de 346 vermeldingen voor nieuw ingedeelde 
stoffen betrekking op stoffen waarvan de beperking voor de verkoop aan het publiek nieuw is.

Aanbeveling van de rapporteur

De voorgestelde richtlijn zal leiden tot een doeltreffender bescherming van de gezondheid voor 
gebruikers, zonder dat dit gepaard gaat met aanzienlijke economische gevolgen of een verlies 
aan arbeidsplaatsen, omdat het gebruik van deze gevaarlijke stoffen voor het publiek toch al 
beperkt is.

Omdat het met de voorgestelde richtlijn gerealiseerde nut ten goede komt aan de bescherming 
van de volksgezondheid, de kosten waarschijnlijk gering zijn en de rapporteur niet beschikt over 
tegengestelde beweringen van betrokkenen over deze situatie, wordt voorgesteld de onderhavige 
richtlijn ongewijzigd goed te keuren.
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