24.4.2001

΄ ν Κοινοτη΄των
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογι΄α 8)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο ΧΧ, παρα΄γραφος 3 (οδηγι΄α 76/769/ΕΟΚ)
3.
Τα προϊο΄ντα παιδικη΄ς φροντι΄δας, α΄λλα απο΄ εκει΄να που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 ανωτε΄ρω, κατασκευασµε΄να η΄ περιε΄χοντα µε΄ρη, απο΄ µαλακο΄ PVC το οποι΄ο περιε΄χει µι΄α η΄ περισσο΄τερες
απο΄ τις εν λο΄γω φθαλικε΄ς ενω΄σεις, και προοριζο΄µενα για παιδια΄
ηλικι΄ας κα΄τω των τριω΄ν ετω΄ν, µε ενδεχο΄µενο να φε΄ρονται στο
στο΄µα, θα φε΄ρουν, σε ευανα΄γνωστη και ανεξι΄τηλη µορφη΄, την ακο΄λουθη προειδοποι΄ηση:

3. Τα προϊο΄ντα παιδικη΄ς φροντι΄δας, α΄λλα απο΄ εκει΄να που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 ανωτε΄ρω, κατασκευασµε΄να η΄ περιε΄χοντα µε΄ρη, απο΄ µαλακο΄ PVC το οποι΄ο περιε΄χει µι΄α η΄ περισσο΄τερες
απο΄ τις εν λο΄γω φθαλικε΄ς ενω΄σεις, και προοριζο΄µενα για παιδια΄
΄ ν ΄εως ΄εξι ετω
΄ ν, µε ενδεχο΄µενο να φε΄ρονται στο
ηλικι΄ας απο΄ τριω
΄ ν ηλικι΄ας κα΄τω των τριω
΄ ν ετω
΄ ν, θα φε΄ρουν, σε ευαστο΄µα παιδιω
να΄γνωστη και ανεξι΄τηλη µορφη΄, την ακο΄λουθη προειδοποι΄ηση:

«Προσοχη΄: δεν πρε΄πει να φε΄ρεται στο στο΄µα για µεγα΄λα χρονικα΄
΄ σει φθαλικε΄ς ενω
΄ σεις επικι΄νδιαστη΄µατα, διο΄τι µπορει΄ να ελευθερω
δυνες για την υγει΄α του παιδιου΄».

«Προσοχη΄: δεν πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται απο΄ παιδια΄ ηλικι΄ας
΄ ν ετω
΄ ν, διο΄τι µπορει΄ να ελευθερω
΄ σει φθαλικε΄ς ενω΄κα΄τω των τριω
σεις επικι΄νδυνες για την υγει΄α του παιδιου΄».

Το προϊο΄ν παιδικη΄ς φροντι΄δας θα φε΄ρει, σε ευανα΄γνωστη και ανεξι΄τηλη µορφη΄, την ακο΄λουθη συντοµο΄τερη προειδοποι΄ηση:

Το προϊο΄ν παιδικη΄ς φροντι΄δας θα φε΄ρει, σε ευανα΄γνωστη και ανεξι΄τηλη µορφη΄, την ακο΄λουθη συντοµο΄τερη προειδοποι΄ηση:

«Αποφευ΄γετε την επαφη΄ µε το στο΄µα».

«Αποφευ΄γετε την επαφη΄ µε το στο΄µα».

(Τροπολογι΄α 9)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο ΧΧ, παρα΄γραφος 3α (νε΄ο) (οδηγι΄α 76/769/ΕΟΚ)
3α. Απαγορευ΄εται η προσθη΄κη αρωµα΄των σε παιχνι΄δια και
προϊο΄ντα παιδικη΄ς φροντι΄δας που ει΄ναι κατασκευασµε΄να η΄
περιε΄χουν µε΄ρη απο΄ µαλακο΄ PVC, οι οποι΄ες περιε΄χουν µι΄α η΄
΄ σεις, αν τα παιδια΄
περισσο΄τερες απο΄ αυτε΄ς τις φθαλικε΄ς ενω
µπορου΄ν να τα φε΄ρουν στο στο΄µα τους.

Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την 22η τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 76/769/ΕΟΚ περι΄ προ΄ ν, κανονιστικω
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν που αφορου΄ν
σεγγι΄σεως των νοµοθετικω
΄ ν επικι΄νδυνων ουσιω
΄ ν και παρασκευασµα΄των
περιορισµου΄ς κυκλοφορι΄ας στην αγορα΄ και χρη΄σεως µερικω
΄ σεις) και την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 88/378/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου για την προσε΄γγιση
(φθαλικε΄ς ενω
΄ ν των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των παιχνιδιω
΄ ν (COM(1999)577
των νοµοθεσιω
C5-0276/1999 1999/0238(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
* ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(1999)577) (1),
΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του
υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0276/1999),
΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
* ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς (A5-0149/2000),
και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
(1) ΕΕ C 116 Ε της 26.4.2000, σ. 14.
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1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ να του υποβληθει΄ εκ νε΄ου η προ΄ταση σε περι΄πτωση που η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να της επιφε΄ρει
σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στην Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄.

΄ ν ***I
25. Προστασι΄α των δασω
A5-0152/2000
Ι.
Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ τον κανονισµο΄
΄ ν στην Κοινο΄τητα απο΄ την ατµοσφαιρικη΄ ρυ΄πανση
(ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 για την προστασι΄α των δασω
(COM(1999)379 C5-0076/1999 1999/0159(COD))
Η εν λο΄γω προ΄ταση τροποποιει΄ται ως ακολου΄θως:
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ (1)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογι΄α 1)
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 3α (νε΄α)
(3α) το µεσογειακο΄ δα΄σος ΄εχει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α για τα
΄ ν της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
οικοσυστη΄µατα των νοτι΄ων χωρω
κυρι΄ως στις περιοχε΄ς που πλη΄ττονται απο΄ απερη΄µωση·
(Τροπολογι΄α 2)
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 6α (νε΄α)
(6α) ο΄τι οι δασικε΄ς ζηµι΄ες που οφει΄λονται σε δια΄φορους
παρα΄γοντες, και ιδι΄ως στην ατµοσφαιρικη΄ ρυ΄πανση και σε
α΄λλους δυσµενει΄ς µετεωρολογικου΄ς παρα΄γοντες, θε΄τουν σε
΄ σιµων γεωργικω
΄ ν δραστηριοτη΄των
κι΄νδυνο την ανα΄πτυξη βιω
΄ ν περιοχω
΄ ν·
και τη διαχει΄ριση των αγροτικω
(Τροπολογι΄α 3)
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 6β (νε΄α)
΄ ν απο΄ την
(6β) ο΄τι, κατα΄ συνε΄πεια, η προστασι΄α των δασω
ατµοσφαιρικη΄ ρυ΄πανση και α΄λλους δυσµενει΄ς µετεωρολογικου΄ς παρα΄γοντες συµβα΄λλει α΄µεσα στην επι΄τευξη των στο΄χων
του σηµει΄ου β) της παραγρα΄φου 1 του α΄ρθρου 33 της Συνθη΄κης·
(Τροπολογι΄α 4)
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 7α (νε΄α)
(7α) ο΄τι τα µε΄τρα που πρε΄πει να ληφθου΄ν προς εφαρµογη΄ν
του παρο΄ντος κανονισµου΄ πρε΄πει να εγκριθου΄ν συ΄µφωνα µε
την απο΄φαση του Συµβουλι΄ου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνι΄ου
1999 µε την οποι΄α θεσπι΄ζονται οι διαδικασι΄ες για την α΄σκηση
΄ ν εξουσιω
΄ ν που ΄εχουν ανατεθει΄ στην Επιτων εκτελεστικω
τροπη΄ (1)·
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(1) ΕΕ C 307 Ε της 26.10.1999, σ. 32.

