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(Ändringsförslag 8)
BILAGA
Bilaga I punkt XX.3 (direktiv 76/769/EEG)
3.
Följande varningstext  som skall vara lättläst och outplånlig  skall finnas på förpackningar till barnvårdsartiklar
(utom när det gäller sådana artiklar som nämns i punkt 1
ovan) som är tillverkade av, eller innehåller delar tillverkade
av, mjuk PVC-plast innehållande en eller flera av dessa ftalater,
om barnvårdsartiklarna är avsedda för barn under tre år och om
de kan stoppas i munnen:

3. Följande varningstext  som skall vara lättläst och outplånlig  skall finnas på förpackningar till barnvårdsartiklar
(utom när det gäller sådana artiklar som nämns i punkt 1
ovan) som är tillverkade av, eller innehåller delar tillverkade
av, mjuk PVC-plast innehållande en eller flera av dessa ftalater,
om barnvårdsartiklarna är avsedda för barn mellan tre och sex
år och om de kan stoppas i munnen av barn yngre än tre år:

”Varning  skall ej stoppas i munnen under längre tid, eftersom
det kan frigöras ftalater som är farliga för barnets hälsa”.

”Varning  skall ej handhas av barn under tre år, eftersom
det kan frigöras ftalater som är farliga för barnets hälsa”.

Följande mer kortfattade varningstext  som skall vara lättläst
och outplånlig  skall finnas på barnvårdsartikeln:

Följande mer kortfattade varningstext  som skall vara lättläst
och outplånlig  skall finnas på barnvårdsartikeln:

”Skall ej stoppas i munnen.”

”Skall ej stoppas i munnen.”

(Ändringsförslag 9)
BILAGA
Bilaga I punkt XX.3a (ny) (direktiv 76/769/EEG)
3a. Doftkomponenter får inte tillsättas till leksaker och
barnvårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen om dessa
är tillverkade av, eller innehåller delar tillverkade av, mjuk
PVC-plast innehållande en eller flera av dessa ftalater.

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring för tjugoandra gången av 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), i fråga om ftalater, och om ändring av rådets direktiv 88/378/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet (KOM(1999) 577 1 C5-0276/
1999 1 1999/0238(COD))
(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution


med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet, (KOM(1999) 577) (1),



med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt
fram sitt förslag (C5-0276/1999),



med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,



med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor och yttrandet
från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden (A5-0149/2000),

(1) EGT C 116 E, 26.4.2000, s. 14.
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1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2.
uppmanar kommissionen att på nytt höra parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt
ändra detta förslag eller ersätta det med ett nytt,
3.

uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

25. Skydd av skogar ***I
A5-0152/2000
I.
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 3528/86
om skydd av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar (KOM(1999) 379 1 C5-0076/1999 1
1999/0159(COD))
Förslaget ändrades på följande sätt:
KOMMISSIONENS
FÖRSLAG (1)

PARLAMENTETS
ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1)
Skäl 3a (nytt)
(3a) Skogarna i Medelhavsområdet är viktiga för ekosystemen i de sydliga länderna i EU, framför allt i de regioner
som drabbats av ökenspridning.

(Ändringsförslag 2)
Skäl 6a (nytt)
(6a) De skador på skogarna som orsakats av olika faktorer, framför allt luftföroreningar och andra ogynnsamma
meteorologiska faktorer, hindrar utvecklingen av ett hållbart jordbruk samt bruket av landsbygdsområdena.

(Ändringsförslag 3)
Skäl 6b (nytt)
(6b) Genom att skydda skogarna mot luftföroreningar
och andra ogynnsamma meteorologiska faktorer bidrar
man därför direkt till att målen i artikel 33.1 b i fördraget
kan uppnås.

(Ändringsförslag 4)
Skäl 7a (nytt)
(7a) Bestämmelser för genomförandet av denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG
av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas
vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (1).
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(1) EGT C 307 E, 26.10.1999, s. 32.

