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AMENDEMENTEN
VAN HET PARLEMENT

(Amendement 8)
BIJLAGE
Bijlage I, punt XX, punt 3 (richtlijn 76/769/EEG)
3.
De volgende waarschuwing moet in een gemakkelijk leesbare en onuitwisbare vorm zijn aangebracht op de verpakking
van andere dan de in punt 1 bedoelde kinderverzorgingsartikelen, vervaardigd van of met onderdelen van zacht PVC dat een
of meer van deze ftalaten bevat, die bestemd zijn voor kinderen
jonger dan drie jaar en in de mond kunnen worden gestopt:

3. De volgende waarschuwing moet in een gemakkelijk leesbare en onuitwisbare vorm zijn aangebracht op de verpakking
van andere dan de in punt 1 bedoelde kinderverzorgingsartikelen, vervaardigd van of met onderdelen van zacht PVC dat een
of meer van deze ftalaten bevat, die bestemd zijn voor kinderen
van drie tot zes jaar en door kinderen jonger dan drie jaar
in de mond kunnen worden gestopt:

„Waarschuwing ( niet gedurende lange tijd in de mond stoppen,
daar ftalaten kunnen vrijkomen die gevaarlijk zijn voor de
gezondheid van het kind”.

„Waarschuwing ( niet aan kinderen jonger dan drie jaar
geven, daar ftalaten kunnen vrijkomen die gevaarlijk zijn voor
de gezondheid van het kind”.

De volgende kortere waarschuwing moet in een gemakkelijk
leesbare en onuitwisbare vorm op het kinderverzorgingsartikel
voorkomen:

De volgende kortere waarschuwing moet in een gemakkelijk
leesbare en onuitwisbare vorm op het kinderverzorgingsartikel
voorkomen:

„Niet in de mond houden”.

„Niet in de mond houden”.

(Amendement 9)
BIJLAGE
Bijlage I, punt XX, punt 3 bis (nieuw) (richtlijn 76/769/EEG)
3 bis.
Geurcomponenten mogen niet worden toegevoegd aan speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die
door kinderen in de mond kunnen worden gestopt en
die zijn vervaardigd van of die onderdelen bevatten die
zijn vervaardigd van zacht PVC dat één of meer van deze
ftalaten bevat.

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad tot tweeëntwintigste wijziging van richtlijn 76/769/EEG 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 (ftalaten) en tot wijziging van richtlijn 88/378/EEG van de Raad betreffende
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de veiligheid van speelgoed
(COM(1999) 577 / C5-0276/1999 / 1999/0238(COD))
(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)
Het Europees Parlement,
(

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(1999) 577 (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 (C5-0276/1999),

(

gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

(

gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid en het
advies van de Commissie juridische zaken en interne markt (A5-0149/2000),

(1) PB C 116 E van 26.4.2000, blz. 14.
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1.

hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

2.
verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in
dit 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.

25. Bescherming van de bossen *** I
A5-0152/2000
I.
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 3528/86 betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging (COM(1999) 379 / C5-0076/1999 / 1999/0159(COD))
Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:
DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST (1)

AMENDEMENTEN
VAN HET PARLEMENT

(Amendement 1)
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis) Overwegende dat de mediterrane bossen van
groot belang zijn voor de ecosystemen van de landen in
het zuiden van de Europese Unie, met name de regio’s
die te kampen hebben met woestijnvorming;
(Amendement 2)
Overweging 6 bis (nieuw)
(6 bis) Overwegende dat de schade die aan bossen wordt
toegebracht als gevolg van diverse factoren, met name
luchtverontreiniging en andere ongunstige meteorologische omstandigheden, de ontwikkeling van een duurzame
landbouw en het beheer van de landbouwzones in gevaar
brengt;
(Amendement 3)
Overweging 6 ter (nieuw)
(6 ter) Overwegende dat de bescherming van de bossen
tegen luchtverontreiniging en andere ongunstige meteorologische omstandigheden bijgevolg rechtstreeks bijdraagt
tot de verwezenlijking van de in artikel 33, lid 1 sub b)
van het Verdrag geformuleerde doelstellingen;
(Amendement 4)
Overweging 7 bis (nieuw)
(7 bis) Overwegende dat de maatregelen ter uitvoering
van deze verordening dienen te worden vastgesteld overeenkomstig besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1).
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(1) PB C 307 E van 26.10.1999, blz. 32.

