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΄ ν επικινδυ΄νων ουσιω
΄ ν και παρασκευα24. Περιορισµοι΄ στην αγορα΄ και χρη΄ση µερικω
΄
΄
΄
΄
΄
σµατων (φθαλικες ενωσεις/ασφαλεια των παιχνιδιων) ***I
A5-0149/2000

Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την 22η τροποποι΄ηση
΄ ν, κανονιστικω
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων
της οδηγι΄ας 76/769/ΕΟΚ περι΄ προσεγγι΄σεως των νοµοθετικω
΄ ν µελω
΄ ν που αφορου΄ν περιορισµου΄ς κυκλοφορι΄ας στην αγορα΄ και χρη΄σεως µερικω
΄ ν επικι΄νδυτων κρατω
΄ ν και παρασκευασµα΄των (φθαλικε΄ς ενω
΄ σεις) και την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 88/378/ΕΟΚ
νων ουσιω
΄ ν των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των
του Συµβουλι΄ου για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω
΄ ν (COM(1999)577  C5-0276/1999  1999/0238(COD))
παιχνιδιω

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 3
΄ ν ενω΄σεων σε ορισµε΄να παιχνι΄δια και σε
(3) Η παρουσι΄α φθαλικω
προϊο΄ντα παιδικη΄ς φροντι΄δας τα οποι΄α ει΄ναι κατασκευασµε΄να απο΄
µαλακο΄ PVC και προορι΄ζονται για να φε΄ρονται στο στο΄µα, ενε΄χει
΄ ν.
κινδυ΄νους γενικη΄ς τοξικο΄τητας για την υγει΄α των µικρω΄ν παιδιω

΄ ν ενω΄σεων σε ορισµε΄να παιχνι΄δια και σε
(3) Η παρουσι΄α φθαλικω
προϊο΄ντα παιδικη΄ς φροντι΄δας τα οποι΄α ει΄ναι κατασκευασµε΄να απο΄
µαλακο΄ PVC, ενε΄χει κινδυ΄νους γενικη΄ς τοξικο΄τητας για την υγει΄α
΄ ν. Τα παιχνι΄δια και τα προϊο΄ντα παιδικη΄ς φροντι΄δας,
των παιδιω
που µπορου΄ν να εισαχθου΄ν στο στο΄µα χωρι΄ς να προορι΄ζονται
για αυτο΄ν το σκοπο΄, ιδι΄ως ο΄ταν προορι΄ζονται για παιδια΄ ηλι΄ ν ετω
΄ ν, µπορου΄ν, σε ορισµε΄νες περιπτω
΄κι΄ας κα΄τω των τριω
΄ ν παιδιω
΄ ν εα΄ν
σεις, να θε΄σουν σε κι΄νδυνο την υγει΄α των µικρω
ει΄ναι κατασκευασµε΄να η΄ περιε΄χουν µε΄ρη απο΄ µαλακο΄ PVC.

(Τροπολογι΄α 18)
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 4α (νε΄α)
΄ µη της απο΄ την Επι(4α) Η ΕΕΤΟΠ, ο΄ταν ζητη΄θηκε η γνω
τροπη΄, δη΄λωσε ο΄τι δεν µπορει΄ να υποστηριχθει΄ η χρη΄ση ορι΄ ν και αδιπικω
΄ ν ενω
΄ σεων ως υποκατα΄στατων
σµε΄νων κιτρικω
΄ ν ενω
΄ σεων.
των φθαλικω

(Τροπολογι΄α 2)
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5α (νε΄α)
(5α) Υπα΄ρχει µεγα΄λος κι΄νδυνος να φε΄ρουν τα παιδια΄ στο
στο΄µα τους παιχνι΄δια και προϊο΄ντα παιδικη΄ς φροντι΄δας που
ει΄ναι κατασκευασµε΄να η΄ περιε΄χουν µε΄ρη απο΄ µαλακο΄ PVC
΄ µατα, ακο΄µη κι αν δεν
και στα οποι΄α ΄εχουν προστεθει΄ αρω
προορι΄ζονται για τον σκοπο΄ αυτο΄.
(1) ΕΕ C 116 Ε της 26.4.2000, σ. 14.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

(Τροπολογι΄α 3)
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 7
(7) Πρε΄πει να προβλεφθει΄ κατα΄λληλη επιση΄µανση για τα προϊο΄ντα
παιδικη΄ς φροντι΄δας τα οποι΄α ει΄ναι κατασκευασµε΄να απο΄ µαλακο΄
PVC η΄ περιε΄χουν µε΄ρη απο΄ µαλακο΄ PVC, προορι΄ζονται για παιδια΄
ηλικι΄ας µικρο΄τερης των τριω΄ν ετω΄ν και ενδε΄χεται να φε΄ρονται στο
στο΄µα παρο΄λο που δεν ει΄ναι αυτο΄ς ο προορισµο΄ς τους. Η εν λο΄γω
επιση΄µανση πρε΄πει επι΄σης να προβλε΄πεται απο΄ την οδηγι΄α
88/378/ΕΟΚ της 3ης Μαι΅ου 1988 για την προσε΄γγιση των νοµο΄ ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των παιχνιδιω
΄ ν,
θεσιω
προκειµε΄νου για τα παιχνι΄δια που εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
της.

(7) Πρε΄πει να προβλεφθει΄ κατα΄λληλη επιση΄µανση για τα προϊο΄ντα
παιδικη΄ς φροντι΄δας τα οποι΄α ει΄ναι κατασκευασµε΄να απο΄ µαλακο΄
PVC η΄ περιε΄χουν µε΄ρη απο΄ µαλακο΄ PVC, προορι΄ζονται για παιδια΄
΄ ν ΄εως ΄εξι ετω
΄ ν και ενδε΄χεται να φε΄ρονται στο
ηλικι΄ας απο΄ τριω
΄ ν ηλικι΄ας µικρο΄τερης των τριω
΄ ν ετω
΄ ν παρο΄λο που
στο΄µα παιδιω
δεν ει΄ναι αυτο΄ς ο προορισµο΄ς τους. Η εν λο΄γω επιση΄µανση πρε΄πει
επι΄σης να προβλε΄πεται απο΄ την οδηγι΄α 88/378/ΕΟΚ της 3ης Μαι΅ου
΄ ν των κρατω΄ν µελω
΄ ν σχε1988 για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω
΄ ν, προκειµε΄νου για τα παιχνι΄δια
τικα΄ µε την ασφα΄λεια των παιχνιδιω
που εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της.

(Τροπολογι΄α 4)
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 8
(8) Η Επιτροπη΄ θα επανεξετα΄σει τις διατα΄ξεις της παρου΄σας οδηγι΄ας εντο΄ς τεσσα΄ρων ετω΄ν απο΄ την θε΄σπιση΄ της, µε βα΄ση τις νε΄ες
επιστηµονικε΄ς γνω΄σεις.

(8) Η Επιτροπη΄ θα επανεξετα΄σει τις διατα΄ξεις της παρου΄σας οδηγι΄ας εντο΄ς δυ΄ο ετω΄ν απο΄ την θε΄σπιση΄ της, µε βα΄ση τις νε΄ες επιστηµονικε΄ς γνω΄σεις. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, θα λα΄βει επι΄σης υπο΄ψη την
΄ ν σε φθαλικε΄ς ενω
΄ σεις προερχο΄µενες απο΄
΄εκθεση των παιδιω
΄ ν (ιδι΄ως απο΄ επιστρω
΄ σεις
α΄λλες πηγε΄ς εκτο΄ς των παιχνιδιω
΄ς
δαπε΄δων και συσκευασι΄ες τροφι΄µων απο΄ µαλακο΄ PVC, καθω
και απο΄ τον περιβα΄λλοντα αε΄ρα) και θα αναθε΄σει ενδεχοµε΄΄ ν.
νως µελε΄τες για την επιβεβαι΄ωση των εκα΄στοτε τιµω

(Τροπολογι΄α 5)
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 8α (νε΄α)
(8α) Η Επιτροπη΄ θα επανεξετα΄σει τις λοιπε΄ς εφαρµογε΄ς των
προϊο΄ντων απο΄ PVC που ενδε΄χεται να εγκυµονου΄ν κινδυ΄νους
για τον α΄νθρωπο, ιδι΄ως τα προϊο΄ντα απο΄ PVC που χρησιµοποιου΄νται στον τοµε΄α της ιατρικη΄ς περι΄θαλψης.

(Τροπολογι΄ες 11 και 24)
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 8β (νε΄α)
(8β) Στην περι΄πτωση που αναπτυχθει΄ µε΄θοδος µε΄τρησης της
΄ ν ενω
΄ σεων και εγκριθει΄ αυτη΄ η
µετανα΄στευσης φθαλικω
τεχνικη΄ απο΄ την Επιστηµονικη΄ Επιτροπη΄ για πρακτικη΄ χρη΄ση,
η Επιτροπη΄ θα ΄εχει σοβαρου΄ς λο΄γους να επανεξετα΄σει τις διατα΄ξεις της παρου΄σας οδηγι΄ας.

(Τροπολογι΄α 6)
ΑΡΘΡΟ 2
Παρα΄ρτηµα ΙV, παρα΄γραφος 7 (οδηγι΄α 88/378/ΕΟΚ)
7.
Παιχνι΄δια κατασκευασµε΄να, η΄ περιε΄χοντα µε΄ρη, απο΄ µαλακο΄
PVC το οποι΄ο περιε΄χει τις φθαλικε΄ς ενω΄σεις του σηµει΄ου ΧΧ του
παραρτη΄µατος της οδηγι΄ας 76/769/ΕΟΚ, και προοριζο΄µενα για
παιδια΄ ηλικι΄ας κα΄τω των τριω΄ν ετω΄ν, µε ενδεχο΄µενο να φε΄ρονται
στο στο΄µα παρο΄λο που δεν ει΄ναι αυτο΄ς ο προορισµο΄ς τους.

7. Παιχνι΄δια κατασκευασµε΄να, η΄ περιε΄χοντα µε΄ρη, απο΄ µαλακο΄
PVC το οποι΄ο περιε΄χει τις φθαλικε΄ς ενω΄σεις του σηµει΄ου ΧΧ του
παραρτη΄µατος της οδηγι΄ας 76/769/ΕΟΚ, και προοριζο΄µενα για
΄ ν ΄εως ΄εξι ετω
΄ ν, µε ενδεχο΄µενο να φε΄ρονται
παιδια΄ ηλικι΄ας απο΄ τριω
΄ ν ηλικι΄ας µικρο΄τερης των τριω
΄ ν ετω
΄ ν παρο΄λο
στο στο΄µα παιδιω
που δεν ει΄ναι αυτο΄ς ο προορισµο΄ς τους.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τα παιχνι΄δια αυτα΄ θα φε΄ρουν, σε ευανα΄γνωστη και ανεξι΄τηλη
µορφη΄, επι΄ της συσκευασι΄ας, την ακο΄λουθη προειδοποι΄ηση:

Τα παιχνι΄δια αυτα΄ θα φε΄ρουν, σε ευανα΄γνωστη και ανεξι΄τηλη
µορφη΄, επι΄ της συσκευασι΄ας, την ακο΄λουθη προειδοποι΄ηση:

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

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

Τα παιχνι΄δια θα φε΄ρουν, σε ευανα΄γνωστη και ανεξι΄τηλη µορφη΄, την
ακο΄λουθη συντοµο΄τερη προειδοποι΄ηση:

Τα παιχνι΄δια θα φε΄ρουν, 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 7)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο ΧΧ, Πι΄νακας (οδηγι΄α 76/769/ΕΟΚ)
XX.

Φθαλικε΄ς ενω΄σεις

ΧΧ.

Φθαλικε΄ς ενω΄σεις κα΄θε ει΄δους

των ακο΄λουθων τυ΄πων:
3

φθαλικο΄ δι-«ισοεννευ΅λιο» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0
αριθ. EINECS 249-079-5



φθαλικο΄ δις(2-αιθυλεξυ΄λιο) (DEHP)
αριθ. CAS 117-81-7
αριθ. EINECS 204-211-0



φθαλικο΄ διοκτυ΄λιο (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7



φθαλικο΄ δι-«ισοδεκυ΄λιο» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0
αριθ. EINECS 247-977-1



φθαλικο΄ βενζυλοβουτυ΄λιο (BBP)
αριθ. CAS 85-68-7
αριθ. EINECS 201-622-7



φθαλικο΄ διβουτυ΄λιο (DBP)
αριθ. CAS 84-74-2
αριθ. EINECS 201-557-4

(Τροπολογι΄α 17/αναθ. και 16)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο 1 (οδηγι΄α 76/769/ΕΟΚ)
1.
∆εν επιτρε΄πεται να χρησιµοποιου΄νται ως ουσι΄ες η΄ συστατικα΄
΄ σεις που υπερβαι΄νουν το 0,1 %
παρασκευασµα΄των σε συγκεντρω
στα παιχνι΄δια και στα προϊο΄ντα παιδικη΄ς φροντι΄δας που ει΄ναι κατασκευασµε΄να απο΄ PVC η΄ περιε΄χουν µε΄ρη απο΄ PVC και που προορι΄΄ ν ηλικι΄ας µικρο΄τερης των
ζονται για να φε΄ρονται στο στο΄µα παιδιω
τριω΄ν ετω΄ν.

1. ∆εν επιτρε΄πεται να χρησιµοποιου΄νται ως ουσι΄ες η΄ συστατικα΄
΄ σεις που υπερβαι΄νουν το 0,05 %
παρασκευασµα΄των σε συγκεντρω
στα παιχνι΄δια και στα προϊο΄ντα παιδικη΄ς φροντι΄δας που ει΄ναι κατασκευασµε΄να απο΄ PVC η΄ περιε΄χουν µε΄ρη απο΄ PVC και που προορι΄ζονται και που θα µπορου΄σαν να φε΄ρονται η΄ µπορου΄ν να τεθου΄ν
΄ ν ηλικι΄ας µικρο΄τερης των τριω΄ν ετω΄ν.
στο στο΄µα παιδιω
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΄ 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,
A ΄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,
A ΄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.

