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24. Beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten/veiligheid van speelgoed) *** I
A5-0149/2000

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 4 C5-0276/1999 4 1999/0238(COD))

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST (1)

AMENDEMENTEN
VAN HET PARLEMENT

(Amendement 1)
Overweging 3
(3) De aanwezigheid van ftalaten in bepaalde speelgoed- en
kinderverzorgingsartikelen van zacht PVC die bedoeld zijn om in
de mond te worden gestopt, houdt risico’s in verband met de algemene toxiciteit voor de gezondheid van jonge kinderen in.

(3) De aanwezigheid van ftalaten in bepaalde speelgoed- en
kinderverzorgingsartikelen van zacht PVC houdt risico’s in verband met de algemene toxiciteit voor de gezondheid van kinderen in. Ook speelgoed en kinderverzorgingsartikelen
kunnen, met name indien zij bedoeld zijn voor kinderen
die jonger zijn dan drie jaar en indien zij in de mond kunnen worden gestopt hoewel dat niet de bedoeling is, in
bepaalde omstandigheden een gezondheidsrisico vormen
voor kleine kinderen, indien zij vervaardigd zijn van of
delen bevatten die vervaardigd zijn van zacht PVC.

(Amendement 18)
Overweging 4 bis (nieuw)
(4 bis) Na raadpleging door de Commissie verklaarde het
WCETM dat het gebruik van bepaalde citraten en adipaten
als vervanging voor ftalaten als weekmakers niet kan worden gesteund.

(Amendement 2)
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis) Er bestaat groter gevaar dat kinderen speelgoed en
kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van of
delen bevatten die vervaardigd zijn van zacht PVC en
waaraan geurcomponenten zijn toegevoegd, in de mond
stoppen, hoewel dat niet de bedoeling is.
(1) PB C 116 E van 26.4.2000, blz. 14.
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DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENTEN
VAN HET PARLEMENT

(Amendement 3)
Overweging 7
(7) Er dient te worden voorzien in adequate etikettering van
kinderverzorgingsartikelen van zacht PVC of met van zacht
PVC vervaardigde onderdelen die voor kinderen jonger dan drie
jaar zijn bestemd en, hoewel dat niet de bedoeling is, in de
mond kunnen worden gestopt. Dergelijke etikettering dient
eveneens in richtlijn 88/378/EEG van 3 mei 1988 betreffende
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten
inzake de veiligheid van speelgoed te worden opgenomen voor
speelgoedartikelen die in het toepassingsgebied van die richtlijn
vallen.

(7) Er dient te worden voorzien in adequate etikettering van
kinderverzorgingsartikelen van zacht PVC of met van zacht
PVC vervaardigde onderdelen die voor kinderen van drie tot
zes jaar zijn bestemd en, hoewel dat niet de bedoeling is, in
de mond kunnen worden gestopt door kinderen jonger dan
drie jaar. Dergelijke etikettering dient eveneens in richtlijn
88/378/EEG van 3 mei 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de veiligheid
van speelgoed te worden opgenomen voor speelgoedartikelen
die in het toepassingsgebied van die richtlijn vallen.

(Amendement 4)
Overweging 8
(8) De Commissie zal binnen vier jaar na de vaststelling de
bepalingen van deze richtlijn herzien in het licht van nieuwe
wetenschappelijke kennis.

(8) De Commissie zal binnen twee jaar na de vaststelling de
bepalingen van deze richtlijn herzien in het licht van nieuwe
wetenschappelijke kennis. In dit verband neemt zij eveneens
de blootstelling van kinderen aan andere ftalaten dan die
welke voorkomen in speelgoed in overweging (met name
in vloerbekledingen en verpakkingen van levensmiddelen
van zacht PVC en in de lucht in vertrekken), en eventueel
geeft zij opdracht tot onderzoek naar de respectieve waarden.

(Amendement 5)
Overweging 8 bis (nieuw)
(8 bis) De Commissie herziet andere toepassingen van
artikelen die van PVC zijn vervaardigd en die gevaren
voor de mens kunnen opleveren, en in het bijzonder in
de gezondheidszorg.

(Amendementen 11 en 24)
Overweging 8 ter (nieuw)
(8 ter) Indien een methode wordt ontwikkeld voor het
meten van de migratie van ftalaten en deze methode
wordt goedgekeurd door het WCTEM, dan is dit een
goede reden voor de Commissie om de bepalingen van
deze richtlijn te herzien.

(Amendement 6)
Artikel 2
BIJLAGE IV, punt 7 (richtlijn 88/378/EEG)
7.
Speelgoedartikelen, vervaardigd van of met onderdelen
van zacht PVC dat de in punt XX van de bijlage van richtlijn
76/769/EEG vermelde ftalaten bevat, die bestemd zijn voor kinderen jonger dan drie jaar en in de mond kunnen worden
gestopt, ook al is dat niet de bedoeling.

7. Speelgoedartikelen, vervaardigd van of met onderdelen
van zacht PVC dat de in punt XX van de bijlage van richtlijn
76/769/EEG vermelde 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, ook al is dat niet de
bedoeling.
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DOOR DE COMMISSIE
VOORGESTELDE TEKST

AMENDEMENTEN
VAN HET PARLEMENT

De volgende waarschuwing moet in een gemakkelijk leesbare
en onuitwisbare vorm op de verpakking van het speelgoed
zijn aangebracht:

De volgende waarschuwing moet in een gemakkelijk leesbare
en onuitwisbare vorm op de verpakking van het speelgoed
zijn aangebracht:

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

„Waarschuwing A 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 speelgoed voorkomen:

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

„Niet in de mond houden”.

„Niet in de mond houden”.

(Amendement 7)
BIJLAGE
Bijlage I, punt XX, lijst (richtlijn 76/769/EEG)
XX.

XX. Alle ftalaten

Ftalaten

van de volgende typen
/

di-„isononyl”ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0
EINECS-nr. 249-079-5

/

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

/

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

/

di-„isodecyl”ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0
EINECS-nr. 247-977-1

/

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

/

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

(Amendementen 17/rev. en 16)
BIJLAGE
Bijlage 1, punt 1 (richtlijn 76/769/EEG)
1.
Mogen niet worden gebruikt als stoffen of als bestanddelen van preparaten in concentraties van meer dan 0,1% in
speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen, vervaardigd van PVC
of met onderdelen van PVC, die bestemd zijn om in de mond te
worden gestopt door kinderen jonger dan drie jaar.

1. Mogen niet worden gebruikt als stoffen of als bestanddelen van preparaten in concentraties van meer dan 0,05% in
speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen, vervaardigd van PVC
of met onderdelen van PVC, die in de mond kunnen worden
gestopt.
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VOORGESTELDE TEKST

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

„Waarschuwing A 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 4 C5-0276/1999 4 1999/0238(COD))
(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)
Het Europees Parlement,
A

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(1999) 577 (1)),

A

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),

A

gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

A

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.

