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24. Limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e
preparações perigosas (ftalatos/segurança dos brinquedos) *** I
A5-0149/2000

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela vigésima-segunda vez
a Directiva 76/769/CEE relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização
de algumas substâncias e preparações perigosas (ftalatos), e que altera a Directiva 88/378/CEE do
Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes à segurança dos
brinquedos (COM(1999) 577 7 C5-0276/1999 7 1999/0238(COD))

Esta proposta foi alterada como se segue:

TEXTO
DA COMISSÃO (1)

ALTERAÇÕES
DO PARLAMENTO

(Alteração 1)
Considerando 3
(3) A presença de ftalatos em determinados brinquedos e artigos de puericultura à base de PVC maleável que possam entrar
em contacto com a boca apresenta riscos para a saúde das
crianças jovens devido à toxicidade geral dos ftalatos.

(3) A presença de ftalatos em determinados brinquedos e artigos de puericultura à base de PVC maleável apresenta riscos
para a saúde das crianças devido à toxicidade geral dos ftalatos;
de igual modo, os brinquedos e artigos de puericultura,
especialmente os destinados às crianças de menos de três
anos, que possam entrar em contacto com a boca, mesmo se
não for essa a sua finalidade, podem, em determinadas circunstâncias, implicar riscos para a saúde das crianças
jovens se forem fabricados em PVC maleável ou incluírem
peças em PVC maleável.

(Alteração 18)
Considerando 4 bis (novo)
(4 bis) O CSTEA, após ser consultado pela Comissão, afirmou que não pode ser apoiada a utilização de certos citratos e adipatos como plastificantes substitutos de ftalatos.

(Alteração 2)
Considerando 5 bis (novo)
(5 bis) Os brinquedos e artigos de puericultura que contêm PVC maleável ou componentes em PVC maleável e
aos quais tenham sido adicionadas substâncias aromáticas
têm um risco acrescido de que as crianças os ponham na
boca, embora não sejam destinados a esse fim.
(1) JO C 116 E de 26.4.2000, p. 14.
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TEXTO
DA COMISSÃO

ALTERAÇÕES
DO PARLAMENTO

(Alteração 3)
Considerando 7
(7) É necessário prever a rotulagem adequada dos artigos de
puericultura de PVC maleável ou que contêm componentes de
PVC maleável destinados a crianças com menos de três anos que
possam entrar em contacto com a boca, embora não sejam destinados a esse fim. As disposições de rotulagem em causa
devem também ser incluídas na Directiva 88/378/CEE do Conselho, de 3 de Maio de 1988, relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes à segurança dos brinquedos, em cujo âmbito se inserem.

(7) É necessário prever a rotulagem adequada dos artigos de
puericultura de PVC maleável ou que contêm componentes de
PVC maleável destinados a crianças de três a seis anos que
possam ser postos em contacto com a boca por crianças
com menos de três anos, embora não sejam destinados a
esse fim. As disposições de rotulagem em causa devem também
ser incluídas na Directiva 88/378/CEE do Conselho, de
3 de Maio de 1988, relativa à aproximação das legislações dos
Estados-membros respeitantes à segurança dos brinquedos, em
cujo âmbito se inserem.

(Alteração 4)
Considerando 8
(8) No prazo de quatro anos após a adopção da directiva, a
Comissão reanalisará as disposições da mesma à luz dos
novos conhecimentos científicos.

(8) No prazo de dois anos após a adopção da directiva, a
Comissão reanalisará as disposições da mesma à luz dos
novos conhecimentos científicos. Neste contexto, terá em
conta a exposição das crianças a ftalatos de fontes diferentes dos brinquedos (em particular, os pavimentos dos soalhos e as embalagens de alimentos feitos de PVC maleável, bem como o ar) e, eventualmente, encomendará a
realização de estudos para medir os respectivos valores.

(Alteração 5)
Considerando 8 bis (novo)
(8 bis) A Comissão procederá à análise de outros domínios de utilização para artigos em PVC em que as pessoas
possam correr riscos, nomeadamente no que se refere aos
artigos em PVC no domínio dos cuidados de saúde.

(Alterações 11 + 24)
Considerando 8 ter (novo)
(8 ter) Caso seja desenvolvido um método de medição da
migração de ftalatos e tal método seja aceite pelo Comité
Científico para fins práticos, a Comissão terá razões de
peso para empreender uma revisão das disposições da presente directiva.

(Alteração 6)
ARTIGO 2o
Anexo IV, no 7 (Directiva 88/378/CEE)
7.
Brinquedos de PVC maleável ou que incluam componentes de PVC maleável que contenham os ftalatos referidos no
ponto XX do anexo da Directiva 76/769/CEE, destinados a
crianças com menos de três anos e que possam entrar em contacto
com a boca, embora não sejam concebidos para esse fim.

7. Brinquedos de PVC maleável ou que incluam componentes de PVC maleável que contenham os ftalatos referidos no
ponto XX do anexo da Directiva 76/769/CEE, destinados a
crianças de três a seis anos e que possam ser postos em contacto com a boca, embora não sejam concebidos para esse fim,
por crianças com menos de três anos.
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TEXTO
DA COMISSÃO

ALTERAÇÕES
DO PARLAMENTO

Na embalagem dos brinquedos, deve figurar, de forma bem
legível e indelével, a seguinte advertência:

Na embalagem dos brinquedos, deve figurar, de forma bem
legível e indelével, a seguinte advertência:

«Cuidado K evitar o contacto prolongado com a boca. Pode libertar
ftalatos nocivos à saúde das crianças».

«Cuidado K não dar a crianças com menos de três anos.
Pode libertar ftalatos nocivos à saúde das crianças».

No brinquedo, deve figurar, de forma bem legível e indelével, a
seguinte advertência mais concisa:

No brinquedo, deve figurar, de forma bem legível e indelével, a
seguinte advertência mais concisa:

«Evitar o contacto prolongado com a boca».

«Evitar o contacto com a boca».

(Alteração 7)
ANEXO
Anexo I, ponto XX, lista (Directiva 76/769/CEE)
XX.

XX. Ftalatos de todos os tipos

Ftalatos

Dos seguintes tipos:
/

ftalato de di-isononilo (DINP)
No CAS 28553-12-0
No EINECS 249-079-5

/

ftalato de bis (2-etil-hexilo) (DEHP)
No CAS 117-81-7
No EINECS 204-211-0

/

ftalato de dioctilo (DNOP)
No CAS 117-84-0
No EINECS 204-214-7

/

ftalato de di-isodecilo (DIDP)
No CAS 26761-40-0
No EINECS 247-977-1

/

ftalato de benzilbutilo (BBP)
No CAS 85-68-7
No EINECS 201-622-7

/

ftalato de dibutilo (DBP)
No CAS 84-74-2
No EINECS 201-557-4

(Alterações 17/rev. + 16)
ANEXO
Anexo I, no1 (Directiva 76/769/CEE)
1.
Não podem ser utilizados, em concentrações superiores a
0,1 %, em substâncias ou como componentes de preparações
utilizadas em brinquedos e artigos de puericultura à base de
PVC, ou que contenham componentes de PVC, destinados a
entrar em contacto com a boca de crianças com menos de três
anos.

1. Não podem ser utilizados, em concentrações superiores a
0,05 %, em substâncias ou como componentes de preparações
utilizadas em brinquedos e artigos de puericultura à base de
PVC, ou que contenham componentes de PVC, que as crianças
possam pôr em contacto com a boca.
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TEXTO
DA COMISSÃO

ALTERAÇÕES
DO PARLAMENTO

(Alteração 8)
ANEXO
Anexo I, ponto XX, no 3 (Directiva 76/769/CEE)
3.
Na embalagem dos artigos de puericultura, diversos dos
referidos no ponto 1 supra, de PVC maleável ou que incluam
componentes à base de PVC maleável que contenham um ou
mais dos referidos ftalatos, destinados a crianças com menos de
três anos e que possam entrar em contacto com a boca, deve
figurar, de forma bem legível e indelével, a seguinte advertência:

3. Na embalagem dos artigos de puericultura, diversos dos
referidos no ponto 1 supra, de PVC maleável ou que incluam
componentes à base de PVC maleável que contenham um ou
mais dos referidos ftalatos, destinados a crianças de três a seis
anos e que possam ser postos em contacto com a boca por
crianças com menos de três anos, deve figurar, de forma
bem legível e indelével, a seguinte advertência:

«Cuidado K evitar o contacto prolongado com a boca. Pode libertar
ftalatos nocivos à saúde das crianças».

«Cuidado K não dar a crianças com menos de três anos.
Pode libertar ftalatos nocivos à saúde das crianças».

No artigo de puericultura, deve figurar, de forma bem legível e
indelével, a seguinte advertência mais concisa:

No artigo de puericultura, deve figurar, de forma bem legível e
indelével, a seguinte advertência mais concisa:

«Evitar o contacto prolongado com a boca».

«Evitar o contacto com a boca».

(Alteração 9)
ANEXO
Anexo I, ponto XX, no 3 bis (novo) (Directiva 76/769/CEE)
3 bis.
Não pode ser utilizada nenhuma substância aromática em brinquedos e artigos de puericultura que sejam
fabricados em PVC maleável, ou que incluam peças em
PVC maleável que as crianças possam pôr em contacto
com a boca.

Resolução legislativa sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera pela vigésima-segunda vez a Directiva 76/769/CEE relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros respeitantes à limitação da
colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas (ftalatos), e
que altera a Directiva 88/378/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes à segurança dos brinquedos (COM(1999) 577 7 C5-0276/1999 7 1999/
0238(COD))
(Processo de co-decisão: primeira leitura)
O Parlamento Europeu,
K

Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(1999) 577) (1),

K

Tendo em conta o no 2 do artigo 251o e o artigo 95o do Tratado CE, nos termos dos quais a proposta
lhe foi apresentada pela Comissão (C5-0276/1999),

K

Tendo em conta o artigo 67o do seu Regimento,

K

Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno (A5-0149/2000),

(1) JO C 116 E de 26.4.2000, p. 14.

