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Πρόταση

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την 22η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν
περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασµάτων (φθαλικές ενώσεις) και την τροποποίηση της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ
του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την
ασφάλεια των παιχνιδιών

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο πλαίσιο της οδηγίας 92/59/EΟΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων1, η ∆ανία το
1997 και η Ισπανία το 1998, ενηµέρωσαν την Επιτροπή σχετικά µε τους κινδύνους που ενέχει
για την υγεία των µικρών παιδιών η αποδέσµευση φθαλικών ενώσεων από ορισµένα
προϊόντα παιδικής φροντίδας και παιχνίδια κατασκευασµένα από PVC τα οποία προορίζονται
για µάσηµα. Οι φθαλικές ενώσεις είναι πλαστικοποιητές που χρησιµοποιούνται για να
µαλακώσουν το PVC. Για το θέµα αυτό, η Επιτροπή συµβουλεύτηκε τον Οκτώβριο του 1997
την επιστηµονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον
(ΕΕΤΟΠ).
Σε πρώτη γνώµη που διατύπωσε το Φεβρουάριο του 1998 (και συµπλήρωσε µε νέα στοιχεία
τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του ιδίου έτους), η ΕΕΤΟΠ προέβη σε επισκόπηση των κινδύνων
που ενέχουν οι φθαλικές ενώσεις και καθόρισε οριακές τιµές µετανάστευσης για τις ενώσεις
αυτές στα παιχνίδια από µαλακό PVC. Ως µεσοπρόθεσµο µέτρο, η Επιτροπή εξέδωσε τον
Ιούλιο του 1998 σύσταση (98/485/EΚ) βάσει των εργασιών της επιστηµονικής επιτροπής. Η
σύσταση αφορά τα προϊόντα παιδικής φροντίδας και τα παιχνίδια που έχουν ως προορισµό να
φέρονται στο στόµα µικρών παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών και τα οποία είναι
κατασκευασµένα από µαλακό PVC που περιέχει φθαλικές ενώσεις. Τα κράτη µέλη καλούνται
να θεσπίσουν τα απαραίτητα µέτρα που θα διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας της
υγείας των παιδιών λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της ΕΕΤΟΠ. Το Νοέµβριο του 1998, η
ΕΕΤΟΠ διατύπωσε νέα γνώµη µε βάση τα τελευταία επιστηµονικά δεδοµένα στην οποία
εκφράζει «ορισµένες ανησυχίες» για την συνηθέστερα χρησιµοποιούµενη φθαλική ένωση
(DINP), και «σοβαρές ανησυχίες» για µία άλλη (DEHP). Κατέληξε επίσης στο συµπέρασµα
ότι η χρήση των φθαλικών αυτών ενώσεων σε παιχνίδια τα οποία τα µικρά παιδιά φέρουν στο
στόµα τους, δεν ανταποκρίνεται στα συνιστώµενα περιθώρια ασφαλείας. Έκθεση σε DINP
και DEHP από άλλες πηγές πέραν των παιχνιδιών από µαλακό PVC θα αυξήσει, σύµφωνα µε
τη συγκεκριµένη επιτροπή τον κίνδυνο αλλά το εύρος µιας τέτοιας έκθεσης δεν µπορεί να
εκτιµηθεί µε βεβαιότητα. Κατά την αντιµετώπιση των εν λόγω κινδύνων θα πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη η πρόσθετη αυτή έκθεση.
Εξετάστηκαν δύο προσεγγίσεις για τη µείωση των κινδύνων που συνεπάγονται για τα παιδιά
οι φθαλικές ενώσεις. Ο καθορισµός οριακών τιµών µετανάστευσης φθαλικών ενώσεων από
τα παιχνίδια και η απαγόρευση της χρήσης των ενώσεων αυτών στα παιχνίδια. Ο καθορισµός
οριακών τιµών µετανάστευσης προϋποθέτει την ύπαρξη µεθόδων δοκιµής για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης. Οι µέθοδοι δοκιµής που αναπτύχθηκαν δεν κρίθηκαν επιστηµονικά
κατάλληλες για κανονιστικούς σκοπούς όταν εξετάστηκαν από την ΕΕΤΟΠ (γνώµη της 28ης
Σεπτεµβρίου 1999), το οποίο σηµαίνει ότι η προσέγγιση µε βάση τις οριακές τιµές
µετανάστευσης δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί επί του παρόντος. Η παρούσα πρόταση υιοθετεί
τη λύση της απαγόρευσης της χρήσης ορισµένων φθαλικών ενώσεων σε παιχνίδια και
προϊόντα παιδικής φροντίδας που φέρονται στο στόµα παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών.
Πέραν τούτου, δεν επιτρέπεται η διάθεση των προϊόντων αυτών στην αγορά εάν περιέχουν
ορισµένες φθαλικές ενώσεις. Άλλα παιχνίδια από µαλακό PVC που προορίζονται για παιδιά
ηλικίας κάτω των τριών ετών και που θα µπορούσαν να µπουν στο στόµα πρέπει να φέρουν
επισήµανση που να προειδοποιεί τους συνοδούς των παιδιών να κρατούν τα παιχνίδια αυτά
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µακριά από το στόµα. Η απαγορευτική αυτή αντιµετώπιση αναµένεται να εξασφαλίσει υψηλό
επίπεδο ασφαλείας για τα µικρά παιδιά.
Επειδή για τη θέσπιση και εφαρµογή της προτεινόµενης απαγόρευσης των φθαλικών
ενώσεων δυνάµει της οδηγίας 76/769 θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος λόγω της ισχύουσας
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, είναι αναγκαίο δεδοµένου του χαρακτήρα του κινδύνου, να
εξασφαλισθεί ένα σταθερά υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών κατά το
χρονικό διάστηµα που θα προηγηθεί της θέσης της απαγόρευσης αυτής σε εφαρµογή. Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή προτίθεται ταυτόχρονα να εκδώσει απόφαση δυνάµει του άρθρου 9 της
οδηγίας 92/59/EΟΚ για την ασφάλεια των προϊόντων σύµφωνα µε το οποίο τα κράτη µέλη
οφείλουν να λάβουν προσωρινά µέτρα για την εφαρµογή της προβλεπόµενης από την
πρόταση απαγόρευση δυνάµει της οδηγίας 76/769 µέσα σε λιγότερες από 10 ηµέρες.
Ωστόσο, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της αγοράς ώστε να διασφαλιστεί ότι τυχόν
εναλλακτικοί πλαστικοποιητές ή υποκατάστατα πλαστικοποιητών δεν συνεπάγονται νέους
κινδύνους για την υγεία. Την παρακολούθηση αυτή θα την αναλάβουν τα κράτη µέλη και θα
ενηµερώσουν την Επιτροπή η οποία θα εκπονήσει σχετική έκθεση εντός τριών ετών από τη
θέσπιση της οδηγίας. Η έκθεση αυτή µαζί µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες θα
αποτελέσει τη βάση για την επανεξέταση της παρούσας οδηγίας εντός τεσσάρων ετών από τη
θέσπισή της και για τη µελέτη ενδεχόµενων περιορισµών για άλλες ουσίες.

2.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποιοί είναι οι στόχοι της πρότασης σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της Κοινότητας;
Στόχος της πρότασης είναι η θέσπιση εναρµονισµένων διατάξεων για τις φθαλικές ενώσεις
που περιέχονται στα παιχνίδια και στα προϊόντα παιδικής φροντίδας και η διαφύλαξη, µε τον
τρόπο αυτό, της εσωτερικής αγοράς, όπως απαιτείται από το άρθρο 95 της συνθήκης.
Παράλληλα, η πρόταση αποσκοπεί στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της
υγείας και των καταναλωτών και ιδίως των µικρών παιδιών, όπως ορίζεται στα άρθρα 95
παράγραφος 3, 152 παράγραφος 1 και 153 παράγραφος 2.
Η πρωτοβουλία εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας ή σε κοινή
αρµοδιότητα;
Η δράση για τη διατήρηση της εσωτερικής αγοράς επικίνδυνων ουσιών εµπίπτει στην
αποκλειστική αρµοδιότητα της Επιτροπής. Η αρµοδιότητα αυτή θεσπίζεται µε την οδηγία
76/769/EΟΚ του Συµβουλίου.
Ποιές δυνατότητες δράσης διαθέτει η Κοινότητα;
Η µόνη δυνατότητα δράσης για να δοθεί µόνιµη λύση είναι η πρόταση για την εικοστή
δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ που προβλέπει εναρµονισµένους κανόνες για
την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση φθαλικών ενώσεων στα παιχνίδια και στα προϊόντα
παιδικής φροντίδας2.
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Η λύση για µια µεταβατική περίοδο µέχρι τη θέση της παρούσας πρότασης σε εφαρµογή, συνίσταται
στην απαγόρευση των φθαλικών ενώσεων δυνάµει της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.
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Είναι απαραίτητοι ενιαίοι κανόνες; ∆εν αρκεί η καθιέρωση στόχων που πρέπει να
υλοποιηθούν από τα κράτη µέλη;
Η προτεινόµενη 22η τροποποίηση θεσπίζει ενιαίους κανόνες για την κυκλοφορία και τη
χρήση των φθαλικών ενώσεων στα παιχνίδια και στα προϊόντα παιδικής φροντίδας. Εγγυάται,
επίσης, υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. Η
προτεινόµενη 20ή τροποποίηση είναι ο µόνος τρόπος για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Οι
στόχοι θα ήταν ανεπαρκείς.
3.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι φθαλικές ενώσεις ενδέχεται να είναι επικίνδυνες όταν χρησιµοποιούνται σε παιχνίδια και
προϊόντα παιδικής φροντίδας από µαλακό PVC τα οποία τα µικρά παιδιά φέρουν στο στόµα.
Η προτεινόµενη 22η τροποποίηση θα απαγορεύσει την κυκλοφορία στην αγορά των
παιχνιδιών και προϊόντων παιδικής φροντίδας που περιέχουν φθαλικές ενώσεις και των
οποίων οι προορισµός είναι να φέρονται στο στόµα παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών.
Πέραν τούτου, προκειµένου για άλλα παιχνίδια από µαλακό PVC προορίζονται για παιδιά
ηλικίας κάτω των τριών ετών και τα οποία θα µπορούσαν να φέρονται στο στόµα πρέπει να
προβλέπεται επισήµανση που να προειδοποιεί τους συνοδούς των παιδιών ώστε να µη
αφήνουν τα παιδιά να βάζουν τα εν λόγω προϊόντα στο στόµα.
4.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

4.1.

Κόστος

Τα περισσότερα κράτη µέλη θέσπισαν ή κοινοποίησαν την πρόθεσή τους να θεσπίσουν, στο
πλαίσιο της σύστασης 98/485/EΚ της Επιτροπής, σε εθνικό επίπεδο, διαφόρου εκτάσεως
απαγορεύσεις της χρήσης φθαλικών ενώσεων σε παιχνίδια. Η σύσταση καλεί τα κράτη µέλη
να θεσπίσουν τα απαραίτητα µέτρα που θα διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας της
υγείας των παιδιών σε σχέση µε τα παιχνίδια και τα προϊόντα παιδικής φροντίδας από µαλακό
PVC που περιέχει ορισµένες φθαλικές ενώσεις, των οποίων ο προορισµός είναι να φέρονται
στο στόµα παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών. Στην πλειοψηφία τουλάχιστον των κρατών
µελών, η βιοµηχανία έχει προσαρµοστεί στην παρούσα κατάσταση και τα περισσότερα από
τα εν λόγω προϊόντα δεν περιέχουν πλέον φθαλικές ενώσεις. Το κόστος, εποµένως
αναµένεται να είναι περιορισµένο.
4.2.

Οφέλη

Το πρώτο όφελος από την πρόταση είναι η προστασία της υγείας των παιδιών. Με την
προτεινόµενη απαγόρευση θα εξασφαλιστεί η απουσία από την αγορά παιχνιδιών και
προϊόντων παιδικής φροντίδας που περιέχουν φθαλικές ενώσεις και των οποίων ο προορισµός
είναι να φέρονται στο στόµα παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών. Το δεύτερο όφελος
συνίσταται στο ότι η προτεινόµενη οδηγία εξασφαλίζει εναρµονισµένες διατάξεις για όλη την
Κοινότητα θεσπίζοντας, µε τον τρόπο αυτό, την εσωτερική αγορά στο συγκεκριµένο τοµέα.
5.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η 22η τροποποίηση θα αποφέρει οφέλη από πλευράς προστασίας της υγείας των παιδιών.
Αυτό θα επιτευχθεί µε χαµηλό κόστος.
6.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ 22ης
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
4

Κατά την επεξεργασία της πρότασης η Επιτροπή συµβουλεύτηκε εµπειρογνώµονες των
κρατών µελών, της βιοµηχανίας (συµπεριλαµβανοµένων των βιοµηχανιών χηµικών ουσιών,
PVC και παιχνιδιών) και µη κυβερνητικών οργανισµών (περιβαλλοντικές ενώσεις και
ενώσεις καταναλωτών) στο πλαίσιο συνεδριάσεων και γραπτής διαδικασίας.
7.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των
καταναλωτών και είναι, εποµένως, σύµφωνη µε τα άρθρα 95 παράγραφος 3, 152 παράγραφος
1 και 153 παράγραφος 2 της συνθήκης.
Η πρόταση δεν απαιτεί τη θέσπιση ειδικών διατάξεων του είδους που προβλέπονται στο
άρθρο 15 της συνθήκης.
Είναι σύµφωνη µε το άρθρο 5.
8.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύµφωνα µε το άρθρο 95 της συνθήκης, εφαρµόζεται η διαδικασία συναπόφασης µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απαιτείται γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής.
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1999/0238 (COD)

Πρόταση

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την 22η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν
περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασµάτων (φθαλικές ενώσεις) και την τροποποίηση της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ
του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την
ασφάλεια των παιχνιδιών
(Kείµενο που αφορά τον ΕΟΧ)
TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής3,
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής4,
ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Το άρθρο 14 της συνθήκης θεσπίζει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα µέσα στον
οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των
υπηρεσιών και των κεφαλαίων.

(2)

Οι σχετικές µε την εσωτερική αγορά εργασίες θα πρέπει να οδηγούν στη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής, της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών
και τα προτεινόµενα από την παρούσα οδηγία µέτρα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
σύµφωνα µε τις οποίες κατά τη χάραξη και την εφαρµογή όλων των κοινοτικών
πολιτικών και δραστηριοτήτων πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας
της υγείας και των καταναλωτών.

(3)

Η παρουσία φθαλικών ενώσεων σε ορισµένα παιχνίδια και σε προϊόντα παιδικής
φροντίδας τα οποία είναι κατασκευασµένα από µαλακό PVC και προορίζονται για να
φέρονται στο στόµα, ενέχει κινδύνους γενικής τοξικότητας για την υγεία των µικρών
παιδιών.
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(4)

Η Επιστηµονική Επιτροπή για την Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το
Περιβάλλον (ΕΕΤΟΠ) την οποία συµβουλεύτηκε η Επιτροπή διατύπωσε δύο γνώµες
σχετικά µε τους ανωτέρω κινδύνους για την υγεία.

(5)

Στη σύσταση 98/485/EΚ σχετικά µε τα προϊόντα παιδικής φροντίδας και τα παιχνίδια
που προορίζονται για στοµατική χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, τα
οποία είναι κατασκευασµένα από µαλακό PVC που περιέχει ορισµένες φθαλικές
ενώσεις5, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα
προκειµένου να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών σε
σχέση µε τα προϊόντα αυτά.

(6)

Οι σχεδιαζόµενοι ή θεσπισθέντες ήδη από ορισµένα κράτη µέλη περιορισµοί της
κυκλοφορίας παιχνιδιών και προϊόντων παιδικής φροντίδας λόγω των φθαλικών
ενώσεων που περιέχουν, επηρεάζουν άµεσα την ολοκλήρωση και λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, απαιτείται προσέγγιση των σχετικών νοµοθεσιών
των κρατών µελών και τροποποίηση, εποµένως, του παραρτήµατος Ι της οδηγίας
76/769/EΟΚ6.

(7)

Πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη επισήµανση για τα προϊόντα παιδικής φροντίδας τα
οποία είναι κατασκευασµένα από µαλακό PVC ή περιέχουν µέρη από µαλακό PVC,
προορίζονται για παιδιά ηλικίας µικρότερης των τριών ετών και ενδέχεται να
φέρονται στο στόµα παρ’όλο που δεν είναι αυτός ο προορισµός τους. Η εν λόγω
επισήµανση πρέπει επίσης να προβλέπεται από την οδηγία 88/378/ΕΟΚ της 3ης
Μαΐου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την
ασφάλεια των παιχνιδιών7, προκειµένου για τα παιχνίδια που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της.

(8)

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας εντός τεσσάρων
ετών από την θέσπισή της, µε βάση τις νέες επιστηµονικές γνώσεις.

(9)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την κοινοτική νοµοθεσία περί των ελαχίστων απαιτήσεων
για την προστασία των εργαζοµένων, οι οποίες καθορίζονται στην οδηγία
89/391/EΟΚ του Συµβουλίου8 και στις επιµέρους οδηγίες που βασίζονται σ’ αυτή,
ιδίως στις οδηγίες του Συµβουλίου 90/394/EΟΚ9 και 98/24/EΚ10 για την προστασία
της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους
οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα I της οδηγίας 76/769/EΟΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα της
παρούσας οδηγίας.
5
6

7

8
9
10

ΕΕ αριθ. L 217, της 5.8.1998, σ. 35-37
ΕΕ L 262, της 27.9.1976, σ. 201. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 999/77/EΚ
της Επιτροπής, ΕΕ L 207 της 6.8.1999, σ.18.
ΕΕ L 187 της 16.7.1988, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1.
ΕΕ αριθ. L 183, της 29.06.1989, σ. 1.
ΕΕ αριθ. L 196, της 26.07.1990, σ. 1.
ΕΕ αριθ. L 131, της 5.5. 1998, σ. 11
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Άρθρο 2
Στο παράρτηµα IV της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
“7.

Παιχνίδια κατασκευασµένα, ή περιέχοντα µέρη, από µαλακό PVC το οποίο
περιέχει τις φθαλικές ενώσεις του σηµείου ΧΧ του παραρτήµατος της
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ, και προοριζόµενα για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών
ετών, µε ενδεχόµενο να φέρονται στο στόµα παρ’όλο που δεν είναι αυτός ο
προορισµός τους.
Τα παιχνίδια αυτά θα φέρουν, σε ευανάγνωστη και ανεξίτηλη µορφή, επί της
συσκευασίας, την ακόλουθη προειδοποίηση:
“Προσοχή: το παιχνίδι αυτό δεν πρέπει να φέρεται στο στόµα για µεγάλα
χρονικά διαστήµατα, διότι µπορεί να ελευθερώσει φθαλικές ενώσεις επικίνδυνες
για την υγεία του παιδιού”.

Τα παιχνίδια θα φέρουν, σε ευανάγνωστη και ανεξίτηλη µορφή, την ακόλουθη
συντοµότερη προειδοποίηση:
“Αποφεύγετε την επαφή µε το στόµα.”

Άρθρο 3
1.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο
[έξι µήνες] µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως της ισχύος της και πληροφορούν αµέσως
την Επιτροπή σχετικά.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές [ένα έτος] µετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας
οδηγίας.

2.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν
παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την
επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
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Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το ακόλουθο κείµενο προστίθεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ:
XX

τύπων:
-

-

-

-

-

-

Φθαλικές ενώσεις των ακόλουθων

φθαλικό δι-“ισοεννεΰλιο” (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0
αριθ. EINECS 249-079-5
φθαλικό δις(2-αιθυλεξύλιο) (DEHP)
αριθ. CAS 117-81-7
αριθ. EINECS 204-211-0
φθαλικό διοκτύλιο (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7
φθαλικό δι-“ισοδεκύλιο” (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0
αριθ. EINECS 247-977-1
φθαλικό βενζυλοβουτύλιο (BBP)
αριθ. CAS 85-68-7
αριθ. EINECS 201-622-7
φθαλικό διβουτύλιο (DBP)
αριθ. CAS 84-74-2
αριθ. EINECS 201-557-4

∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως
ουσίες ή συστατικά παρασκευασµάτων σε
συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 0,1% στα
παιχνίδια και στα προϊόντα παιδικής
φροντίδας που είναι κατασκευασµένα από
PVC ή περιέχουν µέρη από PVC και που
προορίζονται για να φέρονται στο στόµα
παιδιών ηλικίας µικρότερης των τριών ετών.
1.

2. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 ανωτέρω δεν επιτρέπεται να
διατίθενται στην αγορά εάν δεν ικανοποιούν
τις προαναφερόµενες απαιτήσεις.
3. Τα προϊόντα παιδικής φροντίδας, άλλα από
εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
ανωτέρω, κατασκευασµένα ή περιέχοντα
µέρη, από µαλακό PVC το οποίο περιέχει µία
ή περισσότερες από τις εν λόγω φθαλικές
ενώσεις, και προοριζόµενα για παιδιά ηλικίας
κάτω των τριών ετών, µε ενδεχόµενο να
φέρονται στο στόµα, θα φέρουν, σε
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη µορφή, την
ακόλουθη προειδοποίηση:
“Προσοχή: δεν πρέπει να φέρεται στο στόµα
για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, διότι µπορεί
να ελευθερώσει φθαλικές ενώσεις
επικίνδυνες για την υγεία του παιδιού”.

Το προϊόν παιδικής φροντίδας θα φέρει, σε
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη µορφή, την
ακόλουθη
συντοµότερη
προειδοποίησηΗΗΗΗ :
“Αποφεύγετε την επαφή µε το στόµα”.
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