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24. Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater
(phthalater) ***I
A5-0149/2000

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om toogtyvende ændring af direktiv
76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte
bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (phthalater) og om ændring af Rådets direktiv 88/378/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj (KOM(1999) 577 3 C5-0276/1999 3
1999/0238(COD))

Forslaget ændret som følger:

KOMMISSIONENS FORSLAG (1)

ÆNDRINGER

(Ændring 1)
Betragtning 3
(3) Tilstedeværelsen af phthalater i legetøj og småbørnsartikler af blød PVC, der er beregnet til at blive puttet i munden, udgør
en sundhedsrisiko for små børn grundet stoffernes toksicitet
generelt.

(3) Tilstedeværelsen af phthalater i legetøj og småbørnsartikler af blød PVC udgør en sundhedsrisiko for børn grundet stoffernes toksicitet generelt. Også legetøj og småbørnsartikler,
navnlig legetøj, der er beregnet til børn under tre år, og
som kan puttes i munden, uanset om produktet er beregnet til dette formål, kan under visse omstændigheder
udgøre en sundhedsrisiko for små børn, hvis disse genstande er fremstillet af eller indeholder dele, som er fremstillet af blød PVC.

(Ændring 18)
Betragtning 4a (ny)
(4a) Efter at Kommissionen konsulterede CSTEE, erklærede denne, at anvendelsen af visse citrater og adipater
som erstatning for phthalater som blødgøringsmidler ikke
kan støttes.

(Ændring 2)
Betragtning 5a (ny)
(5a) Hvis legetøj og småbørnsartikler, der er fremstillet
af eller indeholder dele fremstillet af blød PVC, er tilsat
duftkomponenter, er der en større risiko for, at børn putter disse genstande i munden, selv om de ikke er beregnet
til dette formål.
(1) EFT C 116 E af 26.4.2000, s.14.
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(Ændring 3)
Betragtning 7
(7) Det er nødvendigt at indføre en passende mærkning af
legetøj og småbørnsartikler, der er fremstillet af blød PVC eller
indeholder dele fremstillet af PVC, som er beregnet til børn
under tre år, og som kan puttes i munden, uanset om produktet
er beregnet til dette formål eller ej. En sådan mærkning bør
også foreskrives i Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
sikkerhedskrav til legetøj for de typer legetøj, der er omfattet
af dette direktiv.

(7) Det er nødvendigt at indføre en passende mærkning af
legetøj og småbørnsartikler, der er fremstillet af blød PVC eller
indeholder dele fremstillet af PVC, som er beregnet til børn fra
tre til seks år, og som kan puttes i munden af børn under tre
år, uanset om produktet er beregnet til dette formål eller ej. En
sådan mærkning bør også foreskrives i Rådets direktiv
88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj for de
typer legetøj, der er omfattet af dette direktiv.

(Ændring 4)
Betragtning 8
(8) Kommissionen vil tage bestemmelserne i dette direktiv op
til fornyet overvejelse i lyset af den nyeste videnskabelige viden
inden fire år efter vedtagelsen.

(8) Kommissionen vil tage bestemmelserne i dette direktiv op
til fornyet overvejelse i lyset af den nyeste videnskabelige viden
inden to år efter vedtagelsen. Den tager i den forbindelse
også hensyn til phthalateksponering af børn fra kilder,
der ikke er legetøj, (især gulvbelægninger og levnedsmiddelemballage af blød PVC samt luften i rummet) og sørger
i givet fald for, at der foretages undersøgelser til fastslåelse
af de pågældende værdier

(Ændring 5)
Betragtning 8a (ny)
(8a) Kommissionen vil foretage en gennemgang af andre
anvendelsesområder for PVC-artikler, hvor mennesker kan
blive udsat for risici, især artikler fremstillet af PVC, som
anvendes inden for sundhedssektoren.

(Ændring 11 og 24)
Betragtning 8b (ny)
(8b) I tilfælde af, at der udvikles en metode til migrationsmåling, og denne teknik godkendes til praktisk brug
af den videnskabelige komité, er der god grund til, at
Kommissionen foretager en fornyet gennemgang af
bestemmelserne i dette direktiv.

(Ændring 6)
ARTIKEL 2
Bilag IV, stk. 7 (direktiv 88/378/EØF)
7.
Legetøj, der er fremstillet af eller indeholder dele fremstillet af blød PVC indeholdende de phthalater, der er opført i
punkt XX i bilaget til direktiv 76/769/EØF, som er beregnet
til børn under tre år, og som kan puttes i munden, uanset om
det er beregnet til dette formål eller ej.

7. Legetøj, der er fremstillet af eller indeholder dele fremstillet af blød PVC indeholdende de phthalater, der er opført i
punkt XX i bilaget til direktiv 76/769/EØF, som er beregnet
til børn på mellem tre og seks år, og som kan puttes i munden af børn under tre år, uanset om det er beregnet til dette
formål eller ej.
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Følgende advarsel skal på en letlæselig og uudslettelig måde
anføres på legetøjets emballage:

Følgende advarsel skal på en letlæselig og uudslettelig måde
anføres på legetøjets emballage:

»Advarsel @ må ikke puttes i munden i længere perioder, da der
kan frigøres phthalater, som skader børns sundhed«.

»Advarsel @ må ikke gives til børn under tre år, da der kan
frigøres phthalater, som skader børns sundhed«.

Følgende kortere advarsel skal anføres på selve legetøjet på en
letlæselig og uudslettelig måde:

Følgende kortere advarsel skal anføres på selve legetøjet på en
letlæselig og uudslettelig måde:

»Må ikke puttes i munden«.

»Må ikke puttes i munden«.

(Ændring 7)
BILAG
Bilag I, punkt XX, liste (direktiv 76/769/EØF)
XX.

XX.

Phthalater

Phthalater af enhver art

af følgende typer:
2

di-»isononyl«phthalat (DINP)
CAS nr. 28553-12-0
EINECS nr. 249-079-5

2

bis(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)
CAS nr. 117-81-7
EINECS nr. 204-211-0

2

dioctylphthalat (DNOP)
CAS nr. 117-84-0
EINECS nr. 204-214-7

2

di-»isodecyl«phthalat (DIDP)
CAS nr. 26761-40-0
EINECS nr. 247-977-1

2

benzylbutylphthalat (BBP)
CAS nr. 85-68-7
EINECS nr. 201-622-7

2

dibutylphthalat (DBP)
CAS nr. 84-74-2
EINECS nr. 201-557-4

(Ændring 17/ændr. og 16)
BILAG
Bilag I, punkt XX, nr. 1 (direktiv 76/769/EØF)
1.
Må ikke anvendes som stoffer eller som bestanddele i
præparater i koncentrationer større end 0,1 % i legetøj og småbørns-artikler, der er fremstillet af PVC eller indeholder dele
fremstillet af PVC, og som er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år.

1. Må ikke anvendes som stoffer eller som bestanddele i
præparater i koncentrationer større end 0,05 % i legetøj og
småbørns-artikler, der er fremstillet af PVC eller indeholder
dele fremstillet af PVC, og som børn kan putte i munden.
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(Ændring 8)
BILAG
Bilag I, punkt XX, nr. 3 (direktiv 76/769/EØF)
3.
Følgende advarsel skal på en letlæselig og uudslettelig
måde anføres på emballagen til småbørnsartikler, som ikke er
omfattet af punkt 1 ovenfor, men som er fremstillet af eller
indeholder dele fremstillet af blød PVC indeholdende en eller
flere af disse phthalater, hvis disse er bestemt til børn under tre
år og kan puttes i munden.

3. Følgende advarsel skal på en letlæselig og uudslettelig
måde anføres på emballagen til småbørnsartikler, som ikke er
omfattet af punkt 1 ovenfor, men som er fremstillet af eller
indeholder dele fremstillet af blød PVC indeholdende en eller
flere af disse phthalater, hvis disse er bestemt til børn mellem
tre og seks år og kan puttes i munden af børn under tre år.

»Advarsel @ må ikke puttes i munden i længere perioder, da der
kan frigøres phthalater, som skader børns sundhed«.

»Advarsel @ må ikke gives til børn under tre år, da der kan
frigøres phthalater, som skader børns sundhed«.

Følgende kortere advarsel skal anføres på selve småbørnsartiklen på en letlæselig og uudslettelig måde:

Følgende kortere advarsel skal anføres på selve småbørnsartiklen på en letlæselig og uudslettelig måde:

»Må ikke puttes i munden«.

»Må ikke puttes i munden«.

(Ændring 9)
BILAG
Bilag I, punkt XX, nr. 3a (nyt) (direktiv 76/769/EØF)
3a. Legetøj og småbørnsartikler, som er fremstillet af
eller indeholder dele, fremstillet af blød PVC indeholdende
en eller flere af disse phthalater, må ikke tilsættes duftkomponenter, hvis børn kan putte genstandene i munden.

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om toogtyvende ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og
anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (phthalater) og om ændring af Rådets direktiv
88/378/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj (KOM(1999) 577 3 C5-0276/1999 3 1999/0238(COD))
(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)
Europa-Parlamentet,
@

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(1999) 577), (1)

@

der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95
(C5-0276/1999),

@

der henviser til forretningsordenens artikel 67,

@

der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og
udtalelse fra Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked (A5-0149/2000),

(1) EFT C 116 E af 26.4.2000, s. 14.

