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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för tjugonionde 
gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av 
vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska – c/m/r)
(KOM(2004)0638 – C6-0136/2004 – 2004/0225(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0638)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0136/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd (A6-…/2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Bakgrund

Syftet med den föreslagna 29:e ändringen av direktiv 76/769/EEG är att reglera de ämnen 
som nyligen klassificerats eller omklassificerats som c/m/r i kategori 1 eller 2 genom den 
29:e anpassningen av direktiv 67/548/EEG så att de införs i tillägget till bilaga I och deras 
användning i ämnen och preparat som säljs till allmänheten begränsas.

Denna 29:e ändring innebär att 346 poster med ämnen som nyligen klassificerats eller 
omklassificerats enligt kommissionens direktiv 2004/73/EG införs i tillägget till bilaga I till 
direktiv 76/769/EEG: 146 poster med ämnen som nyligen klassificerats som 
cancerframkallande i kategori 1, 21 poster med ämnen som nyligen klassificerats som 
cancerframkallande i kategori 2, 152 poster med ämnen som nyligen klassificerats som 
mutagena i kategori 2 samt 24 poster med ämnen som nyligen klassificerats som 
reproduktionstoxiska i kategori 2. Av dessa 346 poster handlar dock 304 om ämnen som 
redan är föremål för restriktioner för försäljning till allmänheten på grund av tidigare 
klassificering som c/m/r-ämnen i kategori 1 eller 2.

Användningsområde

Enligt tillgängliga uppgifter används många av dessa nyligen klassificerade c/m/r-ämnen som 
råvaror eller som mellanprodukter i organisk syntes eller för specifika yrkesmässiga ändamål.

Dessutom var de flesta ämnen som förslaget omfattar redan föremål för begränsningar för 
försäljning till allmänheten, eftersom de tidigare klassificerats som c/m/r-ämnen i kategori 1 
eller 2 och endast omklassificerats eller fått nya anmärkningar. I själva verket är det bara 42 
av de 346 posterna för ämnen som nyligen klassificerats som avser ämnen med nya 
restriktioner för försäljning till allmänheten.

Föredragandens rekommendation

Direktivförslaget innebär att konsumenternas hälsa skyddas effektivare utan att det orsakar 
några nämnvärda ekonomiska konsekvenser eller förlorade arbetstillfällen eftersom 
allmänheten använder dessa farliga ämnen i begränsad omfattning.

Eftersom fördelarna med det föreslagna direktivet skulle komma hälsoskyddet till godo och 
kostnaderna bli låga och eftersom föredraganden dessutom inte tagit del av några motsatta 
synpunkter från berörda parter föreslås att direktivet antas utan ändringar.
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