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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
Θέµα : Κοινή θέση του Συµβουλίου της 4ης Απριλίου 2005 για την έκδοση της 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
τροποποίηση, για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου 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 στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής 
φροντίδας) 
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Ο∆ΗΓΙΑ 2005/   /ΕΚ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

 

για την τροποποίηση, για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

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 στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας) 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 

 

την πρόταση της Επιτροπής 1, 

 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2, 

 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3, 

 

                                                 
1 ΕΕ C 116 Ε, 26.4.2000, σ. 14. 
2 ΕΕ C 117, 26.4.2000, σ. 59. 
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2000 (ΕΕ C 121, 24.4.2001, σ. 410), 

κοινή θέση του Συµβουλίου της ... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) 
και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα). 



 
5467/1/05 REV 1  CZV/mks, ag 2 
 DG C I   EL 

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 βελτιώνουν την ποιότητα της 

ζωής, την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία 

ανταποκρίνεται στην απαίτηση σύµφωνα µε την οποία, κατά τη χάραξη και την εφαρµογή 

όλων των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό 

επίπεδο προστασίας της υγείας και των καταναλωτών. 

 

(3) Η χρήση ορισµένων φθαλικών ενώσεων σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας που είναι 

κατασκευασµένα από πλαστικοποιηµένο υλικό ή περιλαµβάνουν µέρη κατασκευασµένα από 

πλαστικοποιηµένο υλικό θα πρέπει να απαγορευθεί, δεδοµένου ότι η παρουσία ορισµένων 

φθαλικών ενώσεων παρουσιάζει ή θα µπορούσε δυνητικά να παρουσιάσει κινδύνους για την 

υγεία των παιδιών. 

 

(4) Η Επιστηµονική Επιτροπή για την Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον 

(ΕΕΤΟΠ), µε την οποία διαβουλεύθηκε η Επιτροπή, γνωµοδότησε για τους κινδύνους που 

θέτουν οι φθαλικές αυτές ενώσεις για την υγεία. 

 

(5) Με τη σύσταση 98/485/EΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1998 για 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 ενώσεις 1, τα κράτη µέλη καλούνται να λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα 

προκειµένου να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών σε σχέση 

µε τα προϊόντα αυτά. 

                                                 
1 ΕΕ L 217, 5.8.1998, σ. 35. 
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(6) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 1999 και µετά, ύστερα από την έκδοση της 

απόφασης 1999/815/ΕΚ της Επιτροπής1 στο πλαίσιο της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1992, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων2, ισχύει 

προσωρινή απαγόρευση χρήσης έξι φθαλικών ενώσεων σε παιχνίδια και είδη παιδικής 

φροντίδας τα οποία προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε το στόµα παιδιών ηλικίας κάτω των 

τριών ετών. Η εν λόγω απόφαση ενηµερώνεται τακτικά. 

 

(7) Οι περιορισµοί τους οποίους έχουν ήδη θεσπίσει ορισµένα κράτη µέλη, όσον αφορά τη 

διάθεση στην αγορά παιχνιδιών και ειδών παιδικής φροντίδας λόγω των φθαλικών ενώσεων 

που περιέχουν, επηρεάζουν άµεσα την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να γίνει προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών 

µελών στο πεδίο αυτό και, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί το Παράρτηµα Ι της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ3. 

 

(8) Η αρχή της προφύλαξης θα πρέπει να εφαρµόζεται όταν η επιστηµονική αξιολόγηση δεν 

επιτρέπει να καθοριστεί ο κίνδυνος µε επαρκή βεβαιότητα ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό 

επίπεδο προστασίας της υγείας, ιδίως των παιδιών. 

 

(9) Τα παιδιά, ως αναπτυσσόµενοι οργανισµοί, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε ουσίες τοξικές για την 

αναπαραγωγή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να µειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η έκθεση 

των παιδιών σε όλες τις πηγές εκποµπών των ουσιών αυτών οι οποίες είναι πρακτικώς 

δυνατόν να αποφευχθούν, ιδίως δε από αντικείµενα που έρχονται σε επαφή µε το στόµα των 

παιδιών. 

                                                 
1 ΕΕ L 315, 9.12.1999, σ. 46. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 

2004/781/ΕΚ (ΕΕ L 344, 20.11.2004, σ.35). 
2 ΕΕ L 228, 11.8.1992, σ. 24. Οδηγία που καταργήθηκε µε την οδηγία 2001/95/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 11, 15.1.2002, σ. 4). 
3 ΕΕ L 262, 27.9.1976, σ. 201. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 

2004/98/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 305, 1.10.2004, σ. 63). 
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(10) Κατά τις αξιολογήσεις κινδύνου και/ή στο πλαίσιο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων 

ουσιών1, οι ουσίες DEHP, DBP και BBP χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή 

και, συνεπώς, ταξινοµούνται στην κατηγορία 2 των τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών. 

 

(11) Επιστηµονικά στοιχεία όσον αφορά τις ουσίες DINP, DIDP και DNOP είτε δεν υπάρχουν είτε 

είναι αντιφατικά, αλλά δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί ότι συνιστούν δυνητικό κίνδυνο εάν 

χρησιµοποιηθούν σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα οποία, εξ ορισµού, 

προορίζονται για παιδιά. 

 

(12) Λόγω των αβεβαιοτήτων της αξιολόγησης της έκθεσης στις φθαλικές αυτές ουσίες, όπως της 

διάρκειας επαφής µε το στόµα και της έκθεσης σε εκποµπές από άλλες πηγές, πρέπει να 

ληφθούν υπόψη θεωρήσεις προφυλακτικού χαρακτήρα. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστούν 

περιορισµοί στη χρήση των φθαλικών αυτών ενώσεων στα παιχνίδια και τα είδη παιδικής 

φροντίδας καθώς και στη διάθεση των ειδών αυτών στην αγορά. Ωστόσο, για λόγους 

αναλογικότητας, οι περιορισµοί για τις ενώσεις DINP, DIDP και DNOP θα πρέπει να είναι 

λιγότερο αυστηροί από εκείνους που προτείνονται για τις ενώσεις DEHP, DBP και BBP. 

 

(13) Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης, τα µέτρα που 

βασίζονται στην εν λόγω αρχή θα πρέπει να αναθεωρούνται υπό το πρίσµα νέων 

επιστηµονικών στοιχείων. 

 

(14) Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τις αρχές των κρατών µελών οι οποίες είναι αρµόδιες για την 

επιτήρηση της αγοράς και την επιβολή των κανόνων για τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής 

φροντίδας, και σε διαβούλευση µε τις σχετικές οργανώσεις παραγωγών και εισαγωγέων, θα 

πρέπει να παρακολουθεί τη χρήση των φθαλικών ενώσεων και άλλων ενώσεων, όπως οι 

πλαστικοποιητές, στα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας. 

                                                 
1 ΕΕ L 196, 16.8.1967, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2004/73/ΕΚ 

της Επιτροπής (ΕΕ L 152, 30.4.2004, σ. 1). 
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(15) Για τον σκοπό της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ, θα πρέπει να προσδιορισθεί ο όρος «είδη παιδικής 

φροντίδας». 

 

(16) Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 34 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας για τη Βελτίωση 

της Νοµοθεσίας1, θα πρέπει να παροτρύνει τα κράτη µέλη να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση, 

και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, στο 

µέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας µε τα µέτρα µεταφοράς στο εθνικό 

δίκαιο, και να τους δηµοσιοποιήσουν. 

 

(17) Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη χρήση των φθαλικών ενώσεων που περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ σε άλλα προϊόντα, όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 

κινδύνου στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου, της 23ης 

Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες2. 

 

(18) Η παρούσα οδηγία  ισχύει µε την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας περί των ελαχίστων 

απαιτήσεων για την προστασία των εργαζοµένων, οι οποίες καθορίζονται στην οδηγία 

89/391/EΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για 

την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την 

εργασία3 και στις ειδικές οδηγίες που βασίζονται σ’ αυτήν, ιδίως δε στις οδηγίες του 

Συµβουλίου 90/394/EΟΚ της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων 

από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την 

εργασία 4 και 98/24/EΚ της 7ης Απριλίου 1998 για την προστασία της υγείας και ασφαλείας 

των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες5. 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ : 

                                                 
1 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1. 
2 ΕΕ L 84, 5.4.1993, σ.1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, 
σ. 1). 

3 ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1882/2003. 

4 ΕΕ L 196, 26.7.1990, σ. 1. Οδηγία που καταργήθηκε µε την οδηγία 2004/37/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 50). 

5 ΕΕ L 131, 5.5.1998, σ. 11. 
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Άρθρο 1 

 

Η οδηγία 76/769/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : 

 

1. Στο άρθρο 1, παράγραφος 3, προστίθεται το εξής στοιχείο : 

 

«(γ) «προϊόν παιδικής φροντίδας» σηµαίνει κάθε προϊόν που προορίζεται να διευκολύνει τον 

ύπνο, τη χαλάρωση, το τάισµα των παιδιών ή το πιπίλισµα εκ µέρους των παιδιών.», 

 

2. Το Παράρτηµα I τροποποιείται σύµφωνα µε το Παράρτηµα της παρούσας οδηγίας. 

 

Άρθρο 2 

 

Η Επιτροπή αξιολογεί εκ νέου, έως την ... *, τα µέτρα που προβλέπονται στην οδηγία 76/769/ΕΟΚ, 

όπως αυτή τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, υπό το πρίσµα νέων επιστηµονικών στοιχείων 

για τις ουσίες που περιγράφονται στο Παράρτηµα της παρούσας οδηγίας και τα υποκατάστατα 

αυτών και, εφόσον δικαιολογείται, τα µέτρα αυτά τροποποιούνται ανάλογα. 

 

Άρθρο 3 

 

1. Έως την ... ∗∗, τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, 

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Τα κράτη 

µέλη ενηµερώνουν αµελλητί την Επιτροπή σχετικά. 

 

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις ανωτέρω διατάξεις από την ... ∗∗∗. 

 

                                                 
* Τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
∗∗ Έξι µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
∗∗∗ ∆ώδεκα µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα 

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της 

αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 

 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

 

Άρθρο 4 

 

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Άρθρο 5 

 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

 

Βρυξέλλες, 

 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
Τα ακόλουθα σηµεία προστίθενται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ : 
 
«[XX.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθµοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία): 
Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας 
(DEHP) 
αριθ. CAS 117-81-7 
αριθ. EINECS 204-211-0 
Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP) 
αριθ. CAS 84-74-2 
αριθ. EINECS 201-557-4 
φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP) 
αριθ. CAS 85-68-7 
αριθ. EINECS 201-622-7» 

∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως ουσίες ή 
ως συστατικά παρασκευασµάτων, σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά µάζα του 
πλαστικοποιηµένου υλικού, σε παιχνίδια και είδη 
παιδικής φροντίδας. 
Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας που 
περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του προαναφερθέντος 
ορίου δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά. 

«[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθµοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία): 
φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP) 
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0 
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9 
φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP) 
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1 
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4 
Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP) 
αριθ. CAS 117-84-0 
αριθ. EINECS 204-214-7 
 

∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως ουσίες ή 
ως συστατικά παρασκευασµάτων, σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά µάζα του 
πλαστικοποιηµένου υλικού, σε παιχνίδια και είδη 
παιδικής φροντίδας τα οποία προορίζονται για 
παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών και τα οποία 
µπορούν να έλθουν σε επαφή µε το στόµα. 
 
Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας που 
περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του προαναφερθέντος 
ορίου δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.» 
 

 

 

________________________ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2005 
(OR. en) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
1999/0238 (COD)  

5467/1/05 
REV 1 ADD 1 
 
 
 

  

ENT 9 
COMPET 7 
CODEC 31 
OC 108 

 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση του Συµβουλίου της 4ης Απριλίου 2005 µε στόχο την έγκριση της οδηγίας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 22η τροποποίηση της 
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ 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

 
 

 

 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Ι. Εισαγωγή 
 

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρότασή της 1 
για την 22η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ στις 24 Νοεµβρίου 1999, βάσει του 
άρθρου 95 της Συνθήκης ΕΚ. 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε 2 στις 
15 Φεβρουαρίου 2000. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη του ανάγνωση και γνωµοδότησε 3 στις 6 
Ιουλίου 2000. 
Στις 4 Απριλίου 2005, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση ως έχει στο έγγρ. 5467/05. 

 
ΙΙ. Στόχος 
 

Το σχέδιο οδηγίας αφορά την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση παιχνιδιών και ειδών 
παιδικής φροντίδας που περιέχουν φθαλικές ενώσεις. Στην  αρχική του µορφή προέβλεπε την 
απαγόρευση έξι διαφορετικών φθαλικών ενώσεων σε παιχνίδια και σε είδη παιδικής 
φροντίδας που περιέχουν PVC και προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε το στόµα παιδιών 
ηλικίας κάτω των τριών ετών. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην πρώτη του ανάγνωση, ενέκρινε ψήφισµα σχετικά µε τις 
φθαλικές ενώσεις και την ασφάλεια των παιχνιδιών  προτείνοντας ορισµένες τροπολογίες της 
πρότασης της Επιτροπής. Οι κύριες τροπολογίες είναι οι εξής: 
 
- Στην περίπτωση παιχνιδιών που περιέχουν φθαλικές ενώσεις και  προορίζονται για 

παιδιά ηλικίας τριών έως έξι ετών, αλλά τα οποία µπορούν να φέρουν στο στόµα τους 
παιδιά µικρότερης ηλικίας, τοποθετούνται προειδοποιήσεις στη συσκευασία και στο 
ίδιο το παιχνίδι. 

- Η απαγόρευση θα πρέπει να ισχύει για όλες τις φθαλικές ενώσεις και όχι µόνον για τις 
έξι ενώσεις που περιλαµβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής. 

- Η απαγόρευση θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα παιχνίδια και όχι µόνον στα παιχνίδια 
που προορίζονται για παιδιά κάτω των τριών ετών και στα παιχνίδια  που είναι 
σχεδιασµένα να φέρονται στο στόµα. Τα παιχνίδια που µπορούν να έλθουν σε επαφή µε 
το στόµα των παιδιών δεν µπορούν να περιέχουν συγκεντρώσεις µεγαλύτερες του 0,5%, 
αντί του 1% σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής. 

                                                 
1  Έγγρ. 13308/99 ENT 228 CODEC 721. 
2  ΕΕ C 117 της 26ης Απριλίου 2000, σ. 17. 
3  ΕΕ C 121 της 24ης Απριλίου 2001, σ. 410. 
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- Απαγορεύεται η προσθήκη αρωµάτων σε παιχνίδια που περιέχουν φθαλικές ενώσεις και 
τα παιδιά µπορούν να φέρουν στο στόµα τους. 

 
Στις 25 Μαΐου 2000, το Συµβούλιο εξέτασε το φάκελο αλλά δεν µπόρεσε να καταλήξει σε 
συµφωνία σχετικά µε κοινή θέση. 
 
Εν τω µεταξύ, τα αποτελέσµατα των νέων αξιολογήσεων των κινδύνων κατέστησαν 
διαθέσιµα και κρίθηκε σκόπιµο να ενισχυθούν ορισµένες από τις αρχικές διατάξεις, σύµφωνα 
µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις 24 Σεπτεµβρίου 2004, το 
Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία µε οµοφωνία σχετικά µε το σχέδιο οδηγίας, 
τροποποιώντας για 22η φορά την οδηγία 76/769/ΕΟΚ, ως έχει στο Παράρτηµα Ι του 
εγγράφου 12469/04. 

 
ΙΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης ως έχει στο έγγρ. 5467/05 
 
 1. Γενικά 
 

Η κοινή θέση, παρότι δεν ενσωµατώνει όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, διευρύνει σηµαντικά το πεδίο της απαγόρευσης αντικαθιστώντας την 
επισήµανση µε πλήρη απαγόρευση, και  διασφαλίζει τη νοµική ασφάλεια καθορίζοντας 
σαφώς τα αντικείµενα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της απαγόρευσης 
(προστέθηκε ορισµός των ειδών παιδικής φροντίδας, ταυτόσηµος µε τον ορισµό που 
περιέχεται στην οδηγία για τα παιχνίδια 1). 
 
Οι τροπολογίες 1,3,4,6 και 8 έγιναν κατ' αρχήν αποδεκτές, παρότι αναδιατυπώθηκαν. 
Οι τροπολογίες 18,2,5,11,24,7,17/αναθ. , 16 και 9 κρίθηκε ότι δεν µπορούν να γίνουν 
αποδεκτές. 

 
2. Νέα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην κοινή θέση σε σχέση µε την πρόταση της 

Επιτροπής 
Οι παράγραφοι του αιτιολογικού 3,4 και 7 υπέστησαν ελαφρές συντακτικές 
τροποποιήσεις, κυρίως νοµικής φύσεως. Προστέθηκαν νέες παράγραφοι του 
αιτιολογικού 6 και 9 έως 15 στις οποίες αναφέρεται ότι ισχύει ήδη προσωρινή 
απαγόρευση και αποσαφηνίζεται η σχέση µεταξύ των φθαλικών ενώσεων που πρέπει να 
απαγορευθούν, της αρχής της προφύλαξης και των διαδικασιών εκτίµησης των 
κινδύνων. 

                                                 
1  ΕΕ L  315 της 9ης ∆εκεµβρίου 1999, σ. 46. 



 
5467/1/05 REV 1 ADD 1  ∆Α/κγ/ΚΜ 4 
 DG C I   EL 

Ο ορισµός του «προϊόντος παιδικής φροντίδας» προστέθηκε στο νέο άρθρο 1, παρ. 1. 
Το άρθρο 2 αναδιατυπώθηκε προκειµένου να εισαχθεί η υποχρέωση της Επιτροπής να 
αναθεωρήσει τα µέτρα αυτά εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος τους. 
Το άρθρο 3 αναδιατυπώθηκε προκειµένου να συµφωνεί προς τις κατευθυντήριες 
γραµµές σχετικά µε τη σύνταξη νοµοθετικών κειµένων και να προστεθεί η υποχρέωση 
των κρατών µελών να κοινοποιούν τα µέτρα µεταφοράς στην Επιτροπή. 
Στο Παράρτηµα αποσαφηνίσθηκε το πεδίο εφαρµογής του αποκλεισµού και 
διευρύνθηκε, όσον αφορά τις ουσίες DEHP, DBP και ΒΒΡ σε όλα τα παιχνίδια και 
προϊόντα παιδικής φροντίδας· όσον αφορά τις DINP, DIDP και DNOP, η απαγόρευση 
καλύπτει παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα οποία προορίζονται για παιδιά 
ηλικίας κάτω των τριών ετών και µπορούν να έλθουν σε επαφή µε το στόµα. Σε 
αµφότερες τις περιπτώσεις, αποσαφηνίσθηκε ότι το όριο συγκέντρωσης το 0,1% κατά 
µάζα αφορά τη µάζα του πλαστικοποιηµένου υλικού, κατά τρόπον ώστε στην 
περίπτωση αντικειµένων που περιλαµβάνουν πλαστικοποιηµένο υλικό και άλλα 
συστατικά, το εν λόγω όριο εφαρµόζεται αποκλειστικά στο πλαστικοποιηµένο µέρος. 
 

IV. Συµπέρασµα 
 
Το Συµβούλιο, µε την κοινή του θέση, επιθυµεί να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διευρύνοντας σηµαντικά το πεδίο εφαρµογής της απαγόρευσης, 
αντικαθιστώντας την επισήµανση µε πλήρη απαγόρευση. Το Συµβούλιο εκτιµά ότι µε τον 
τρόπο αυτό θα προωθηθεί τα µέγιστα η έγκριση µόνιµης απαγόρευσης, µέσω συνεχούς 
αναθεώρησης, που θα οδηγήσει σε ακόµη ευρύτερη απαγόρευση εφόσον προκύψουν νέα 
επιστηµονικά στοιχεία µετά την έναρξη ισχύος της. 

 
 
 

__________________ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2005  
 

  CM 1182/05 
   

   

  
CODEC 
ENT 
COMPET 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΡΑΠΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Χειριστής: Jonathan Dancourt-Cavanagh 
Τηλ.: + 32 2 285 58 00 
Φαξ: + 32 2 285 54 35 
Θέµα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

τροποποίηση, για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου 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 στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας) 
- Κοινή θέση 
- Σκεπτικό του Συµβουλίου 

 
 
Έχω την τιµή να σας πληροφορήσω ότι η γραπτή διαδικασία που κινήθηκε µε την ανακοίνωση 
αριθ. 1040/05 ολοκληρώθηκε στις 4 Απριλίου 2005 και ότι συµφώνησαν όλες οι αντιπροσωπείες. 
 
Η Επιτροπή προέβη στην ακόλουθη δήλωση : 
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∆ήλωση της Επιτροπής 

 

Μόλις εγκριθεί η οδηγία σχετικά µε περιορισµούς για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

φθαλικών ενώσεων στα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας (εικοστή δεύτερη τροποποίηση 

της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και 

χρήσεως µερικών επικίνδυνων παρασκευασµάτων) η Επιτροπή, σε διαβούλευση µε τους αρµόδιους 

εµπειρογνώµονες των κρατών µελών για το χειρισµό της οδηγίας 76/769/EOK και µε τις οµάδες 

ενδιαφερόντων, θα εκπονήσει έγγραφο προσανατολισµού προκειµένου να διευκολυνθεί η 

εφαρµογή της οδηγίας. Στο έγγραφο θα εξετάζονται ειδικότερα οι διατάξεις για τους περιορισµούς 

ορισµένων ουσιών στα παιχνίδια και των προϊόντων παιδικής φροντίδας που προορίζονται για 

παιδιά κάτω των τριών ετών στο µέτρο που αφορούν τον όρο «τα οποία µπορούν να έλθουν σε 

επαφή µε το στόµα» όπως ορίζεται στο παράρτηµα της οδηγίας. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξεταστούν οι πτυχές που αφορούν τα «προσιτά» πλαστικοποιηµένα υλικά 

και τα «φορητά» παιχνίδια. 

 

 

________________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 12.4.2005 
COM(2005) 143 τελικό 

1999/0238 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  

 
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 251 παράγραφο 2 της συνθήκης ΕΚ  

 
σχετικά µε 

την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για την τροποποίηση για εικοστή δεύτερη φορά της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας 

στην αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων 
(φθαλικών εστέρων σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας) 
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1999/0238 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  

 
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 251 παράγραφο 2 της συνθήκης ΕΚ  

 
σχετικά µε 

την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για την τροποποίηση για εικοστή δεύτερη φορά της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς κυκλοφορίας 

στην αγορά και χρήσεως µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων 
(φθαλικών εστέρων σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο  
(έγγραφο COM(1999) 577 τελικό – 1999/0238 COD): 

10 Νοεµβρίου 1999. 

Ηµεροµηνία έκδοσης της γνώµης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

1 Μαρτίου 2000. 

Ηµεροµηνία έκδοσης της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
πρώτη ανάγνωση: 

6 Ιουλίου 2000. 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 4 Απριλίου 2005 

  

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στις 10 Νοεµβρίου 1999 (COM (1999) 577/τελικό), η Επιτροπή υπέβαλε µια πρώτη πρόταση 
για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ µε σκοπό την απαγόρευση της χρήσης έξι 
φθαλικών εστέρων σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας τα οποία µπαίνουν κατά τη 
χρήση στο στόµα παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών. 

Στις συζητήσεις που ακολούθησαν, το Συµβούλιο αποφάσισε να αναµείνει τα αποτελέσµατα 
µιας σειράς εκτενών αξιολογήσεων κινδύνου που είχαν ήδη δροµολογηθεί, στο πλαίσιο του 
κανονισµού (ΕΟΚ) 793/93 του Συµβουλίου για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων 
από τις υπάρχουσες ουσίες. Από αυτές τις αξιολογήσεις κινδύνου προέκυψαν πλέον νέα 
επιστηµονικά στοιχεία. 

Εκτός από την πρόταση για µόνιµο περιορισµό, η Επιτροπή ενέκρινε το 1999 προσωρινά 
µέτρα στο πλαίσιο της απόφασης 1999/815/ΕΚ της Επιτροπής, βάσει του άρθρου 9 της 
οδηγίας 92/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου, για την απαγόρευση της χρήσης 6 φθαλικών εστέρων 
σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας τα οποία µπαίνουν κατά τη χρήση στο στόµα 
παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών. Η Επιτροπή ανανέωνε αυτές τις προσωρινές 
απαγορεύσεις µε την παράταση της ισχύος της απόφασης 1999/815/ΕΚ σε τακτική βάση (ανά 
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τρίµηνο/ ανά εξάµηνο). Τα κράτη µέλη θέσπισαν επίσης διάφορους περιορισµούς όσον 
αφορά τους φθαλικούς εστέρες σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας.  

Για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της βιοµηχανίας, η ασταθής νοµική 
κατάσταση και η κατάτµηση της εσωτερικής αγοράς δηµιουργούν δυσκολίες. Εποµένως, 
πρέπει να διαµορφωθεί, το ταχύτερο δυνατόν, µια σταθερή νοµική κατάσταση. 

3. ΣΧΟΛΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

Με βάση επίκαιρες πληροφορίες και λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, η νέα πρόταση που περιέχεται στην κοινή θέση του 
Συµβουλίου αποσκοπεί στη λήψη των αναγκαίων µέτρων, σύµφωνα µε την αρχή της 
προφύλαξης, µε ταυτόχρονη διαφοροποίηση µεταξύ των διαφόρων φθαλικών εστέρων 
ανάλογα µε το ενδεχόµενο που παρουσιάζει ο καθένας για πρόκληση κινδύνου σε παιδιά.  

Η κοινή θέση του Συµβουλίου αποτελεί ένα νέο ξεκίνηµα ύστερα από πολλά έτη 
στασιµότητας και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτει κάθε µια από τις τροπολογίες που πρότεινε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Όσον αφορά την οµάδα φθαλικών εστέρων 
που έχουν ταξινοµηθεί ως ουσίες ΚΜΤ (καρκινογόνοι, µεταλλαξιογόνες, τοξικές για την 
αναπαραγωγή), η πρόταση προχωρά πέραν των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
απαγορεύοντας τη χρήση τους σε παιχνίδια ανεξάρτητα από την οµάδα ηλικίας. Για την άλλη 
οµάδα φθαλικών εστέρων, η κοινή θέση ακολουθεί τις τροπολογίες που προτάθηκαν. Στην 
πρόταση συµπεριλήφθηκε ρήτρα επισκόπησης, όπως προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

Οι τροπολογίες που αφορούν τη σήµανση παιχνιδιών και προϊόντων παιδικής φροντίδας και 
την απαγόρευση αρωµατικών ουσιών δεν συνεκτιµήθηκαν, διότι, λαµβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης κινδύνου και το ευρύτερο πεδίο εφαρµογής των 
προτεινόµενων περιορισµών, σε σύγκριση µε τους αρχικά προτεινόµενους, τα µέτρα αυτά 
θεωρούνται µη αναλογικά. 

3.1. DEHP, DBP και BBP 

Μια διαπίστωση από τις αξιολογήσεις κινδύνου ήταν ότι οι DEHP1, DBP2, και BBP3 είναι 
τοξικοί για την αναπαραγωγή. Ως εκ τούτου ταξινοµήθηκαν ως ουσίες ΚΜΤ (καρκινογόνοι, 
µεταλλαξιογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή), κατηγορία 2.  

Υπάρχει µια σειρά σκεπτικών που αιτιολογούν, για προληπτικούς λόγους, την ολική 
απαγόρευση αυτών των ουσιών από προϊόντα όπως τα παιχνίδια, τα οποία εξ ορισµού 
προορίζονται για παιδιά:  

• Τα παιδιά αποτελούν αναπτυσσόµενους οργανισµούς και, ως τέτοιοι, είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε χηµικές ουσίες µε τις εν λόγω συγκεκριµένες ιδιότητες 
(τοξικότητα για την αναπαραγωγή ή/ και ενδοκρινική διαταραχή). Για το λόγο 
αυτό, πρέπει να παρέχεται το µέγιστο επίπεδο προστασίας για παιδιά, στην 
περίπτωση έκθεσης σε κινδύνους από πηγές που µπορούν να αποφευχθούν. 

                                                 
1 Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας 
2 Φθαλικός διβουτυλεστέρας 
3 Φθαλικό βενζυλοβουτύλιο 
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• Η έκθεση σε DEHP, DBP και BBP από παιχνίδια µπορεί να αποφευχθεί και δεν 
υπάρχει αποδεδειγµένη ανάγκη ή όφελος για τα παιδιά από τη χρήση αυτών των 
ουσιών σε παιχνίδια. 

• Η έκθεση σε DEHP, DBP και BBP από παιχνίδια αποτελεί ενδεχοµένως το 
µεγαλύτερο µέρος της συνολικής έκθεσης παιδιών σε αυτές τις χηµικές ουσίες, σε 
σχέση µε όλες τις γνωστές πηγές (περιβάλλον, αέρας σε εσωτερικούς χώρους, 
τρόφιµα κ.α.) που µπορούν να ελεγχθούν µε συγκεκριµένα µέτρα.  

• Υπάρχουν σηµαντικές ασάφειες όσον αφορά την έκθεση παιδιών σε αυτούς τους 
φθαλικούς εστέρες από παιχνίδια (χρόνος στοµατικής χρήσης και άµεση 
απορρόφηση από το στόµα) και από άλλες πηγές (χρήση υποκατάστατων χηµικών 
ουσιών για τον υπολογισµό της έκθεσης σε αυτές τις χηµικές ουσίες από αέρα 
εσωτερικών χώρων, αέρα εξωτερικών χώρων κ.α.) που µπορούν να εντείνουν 
περαιτέρω τη συνολική έκθεση και τον κίνδυνο. Λόγω αυτών των ασαφειών, η 
ποσοτικοποίηση του κινδύνου από τεχνικούς εµπειρογνώµονες (είτε στο πλαίσιο 
του κανονισµού 793/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου είτε στο πλαίσιο της 
Επιστηµονικής Επιτροπής για την Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το 
Περιβάλλον (ΕΕΤΟΠ) ήταν µόνο κατά προσέγγιση και ενδεικτικού χαρακτήρα. 

Εποµένως, πρέπει να απαγορευθούν οι ουσίες DEHP, DBP και BBP σε όλα τα παιχνίδια και 
τα προϊόντα παιδικής φροντίδας. 

3.2. DINP, DIDP και DNOP 

Όσον αφορά τον DINP4, υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις ανάµεσα στην αξιολόγηση 
κινδύνου στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) 793/93 του Συµβουλίου για την αξιολόγηση και 
τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες, αφενός, και στην αξιολόγηση στο 
πλαίσιο της ΕΕΤΟΠ, αφετέρου. Αυτή η διαφορά απόψεων αφορά την ερµηνεία των 
επιδράσεων (spongiosis hepatis) που παρατηρούνται σε κύτταρα του ήπατος πειραµατόζωων 
σε µελέτες τοξικότητας που διενεργούνται µε DINP. Η ΕΕΤΟΠ κατέληξε ότι είναι ανάγκη να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι και συµµερίζεται τις απόψεις του «Chronic Hazard Advisory Panel 
on DINP» της Επιτροπής Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ (US Consumer 
Product Safety Commission) όσον αφορά την ερµηνεία των στοιχείων. Η αξιολόγηση 
κινδύνου που προέκυψε από την Τεχνική Συνεδρίαση στο πλαίσιο του κανονισµού 
793/93/ΕΟΚ κατέληξε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω πληροφόρηση ή/ 
και δοκιµές ή για τη λήψη µέτρων µείωσης του κινδύνου, πέραν αυτών που ήδη 
εφαρµόζονται. 

Οι αποκλίνουσες αυτές απόψεις οφείλονται εν µέρει στην απρόβλεπτη συµπεριφορά των 
παιδιών και, εποµένως, στο πρόβληµα του σωστού προσδιορισµού της ηµερήσιας πρόσληψης 
µιας δεδοµένης ουσίας. Η ΕΕ πρέπει να αποβλέπει σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των πολιτών της, ειδικά των παιδιών. Νοµιµοποιείται να λάβει 
υπόψη τον παράγοντα αυτό κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε µέτρα µείωσης του 
κινδύνου για παιδιά. Για προληπτικούς λόγους και συνεκτιµώντας την απαίτηση 
αναλογικότητας της ανακοίνωσης για την αρχή της προφύλαξης, προτείνεται η απαγόρευση 
της χρήσης DINP σε παιχνίδια και σε προϊόντα παιδικής φροντίδας που µπορεί να 
χρησιµοποιούνται από το στόµα, από την πλέον ευάλωτη ηλικιακή οµάδα παιδιών δηλαδή 

                                                 
4 Φθαλικός δι – ισο - εννεϋλεστέρας 
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από παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, έως ότου υπάρξουν περαιτέρω επιστηµονικές 
πληροφορίες. 

Όσον αφορά τον DIDP5, η κατάσταση είναι παρόµοια µε αυτήν που ισχύει για τον DINP. Η 
αξιολόγηση κινδύνου στο πλαίσιο του κανονισµού 793/93/ΕΟΚ κατέληξε στο ότι εάν ο DIDP 
πρόκειται να χρησιµοποιείται σε παιχνίδια από µαλακό PVC στα επίπεδα που 
χρησιµοποιούνται αυτή τη στιγµή οι DINP και DEHP (35-45%), η κατάσταση θα καταστεί 
ανησυχητική. Στη σύνοψή της για την αξιολόγηση κινδύνου στο πλαίσιο του κανονισµού 
793/93/ΕΟΚ, η ΕΕΤΟΠ κατέληξε ότι δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας, όχι λόγω µη συµφωνίας 
µε την υπόθεση της αξιολόγησης κινδύνου αλλά επειδή προς το παρόν δεν υπάρχουν 
αποδείξεις στην αγορά ότι ο DIDP χρησιµοποιείται σε τόσο υψηλά επίπεδα. Εκτός αυτού, 
στην αρχική της γνώµη του 1998, η Επιστηµονική Επιτροπή σηµείωνε ότι εάν ο DIDP (και οι 
άλλοι φθαλικοί εστέρες) χρησιµοποιηθούν σε επίπεδα συγκρίσιµα µε αυτά των DINP και 
DEHP πιθανόν η κατάσταση να καταστεί ανησυχητική. Εποµένως, η ΕΕΤΟΠ και η 
αξιολόγηση κινδύνου συµφωνούν ότι, εάν πρόκειται ο DIDP να χρησιµοποιηθεί σε υψηλά 
επίπεδα, θα προκύψουν λόγοι ανησυχίας. 

Για τους προαναφερθέντες λόγους πρέπει να προταθούν συγκρίσιµα αναλογικά µέτρα για 
τους DINP και DIDP. Επίσης, ασάφειες (χρόνος στοµατικής χρήσης, έκθεση από άλλες πηγές 
κλπ) και άλλοι συλλογισµοί προφύλαξης που αναφέρθηκαν προηγούµενα για τις ουσίες 
DEHP, DBP και BBP πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη στη λήψη αποφάσεων για 
ενδεικνυόµενα µέτρα διαχείρισης. 

Όσον αφορά τον DNOP6, για τον οποίο δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου σε επίπεδο 
ΕΕ, διότι δεν χρησιµοποιείται σκοπίµως σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας, η 
ΕΕΤΟΠ είχε διατυπώσει ήδη το 1998 ότι, εάν οι DNOP χρησιµοποιούνταν σε δόσεις 
παρόµοιες µε αυτές των DEHP και DINP, οι απελευθερώσεις της ουσίας από παιχνίδια θα 
είναι µεγαλύτερες και τα περιθώρια ασφάλειας µικρότερα. Ο DNOP έδειξε ότι επιφέρει 
µετατροπή του ήπατος και του θυρεοειδή. Η ΕΕΤΟΠ αναγνωρίζει ότι "υπάρχουν ασάφειες 
όσον αφορά την πραγµατική έκθεση… επειδή οι µετρηθείσες ποσότητες δείχνουν µια µεγάλη 
διαφοροποίηση σε όλες τις υφιστάµενες µελέτες». Επίσης, η ΕΕΤΟΠ επεσήµανε το γεγονός 
ότι «στα παιδικά παιχνίδια µπορεί να εµφανίζονται περισσότεροι από έναν φθαλικοί εστέρες 
ή µπορεί να υπάρχουν πρόσθετες εκθέσεις µέσω των τροφίµων, του αέρα και από τη 
δερµατική επαφή µε αυτούς τους φθαλικούς εστέρες.»  

Εποµένως, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι, βάσει συλλογισµών προφύλαξης, που 
συνδέονται µε την έλλειψη στοιχείων και λόγω των υφιστάµενων ασαφειών, ο DNOP πρέπει 
να υπόκειται στους ίδιους περιορισµούς µε αυτούς που ισχύουν για τους DINP και DIDP. 

3.3. ∆ιαθεσιµότητα και χαρακτηριστικά ασφάλειας εναλλακτικών ουσιών που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πλαστικοποιητές σε παιχνίδια από µαλακό 
PVC. 

Εκτός από τους φθαλικούς εστέρες, στα παιχνίδια από µαλακό PVC µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν διάφορες ουσίες. 

Υπό το πρίσµα των συζητήσεων για εναλλακτικούς πλαστικοποιητές, η Επιτροπή παρήγγειλε 
στην ΕΕΤΟΠ µια αξιολόγηση των διαθέσιµων πληροφοριών σχετικά µε ορισµένους 
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πλαστικοποιητές, κυρίως για κιτρικά άλατα και αδιπικά οξέα. Στην αρχική της γνώµη, της 
28ης Σεπτεµβρίου 1999, η ΕΕΤΟΠ κατέληξε ότι υπάρχουν σηµαντικά κενά στον όγκο 
πληροφοριών σχετικά µε τις πιθανές εναλλακτικές ουσίες, τα οποία πρέπει να καλυφθούν 
ώστε να µπορέσει να αξιολογηθεί κατάλληλα η χρήση αυτών των ουσιών σε παιχνίδια και 
προϊόντα παιδικής φροντίδας από PVC. 

Αντιδρώντας, η βιοµηχανία κιτρικών αλάτων διενήργησε µια σειρά µελετών ασφάλειας και 
έκθεσης (µε ενήλικες εθελοντές) µε ακετυλο – τριβουτυλο – κιτρικό άλας (ATBC) που ίσως 
υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση στην ΕΕΤΟΠ. Σε µια νέα γνώµη της, στις 8 Ιανουαρίου 2004, 
η ΕΕΤΟΠ κατέληξε ότι τα κενά όσον αφορά τα στοιχεία καλύπτονται επαρκώς µε νέα 
στοιχεία και ότι δεν υπάρχει ανησυχία όσον αφορά την ασφάλεια λόγω της χρήσης ATBC ως 
πλαστικοποιητή για παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας από PVC που µπαίνουν στο 
στόµα µικρών παιδιών. 

3.4. Άλλες σχετικές εξελίξεις: Μελέτες για τη στοµατική χρήση αντικειµένων από 
παιδιά 

Ύστερα από τη θέση σε ισχύ των µέτρων για την απαγόρευση της χρήσης των έξι φθαλικών 
εστέρων σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας από µαλακό PVC, µε την έκδοση της 
απόφασης της Επιτροπής 1999/815/ΕΚ, διενεργήθηκε µια σειρά µελετών για να εκτιµηθεί η 
συµπεριφορά των παιδιών όσον αφορά τη στοµατική χρήση αντικειµένων. 

Τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών διαφέρουν ανάλογα µε το σχεδιασµό και, ιδίως, το 
συνολικό χρόνο παρακολούθησης των παιδιών, τη συµπερίληψη ή εξαίρεση παιχνιδιών που 
προορίζονται να µπαίνουν για χρήση στο στόµα, την αναφορά των χρόνων εισαγωγής στο 
στόµα (µέσοι έναντι 95ου εκατοστηµορίου έναντι της χείριστης περίπτωσης), µε το κατά 
πόσον οι χρόνοι εισαγωγής στο στόµα λαµβάνονται αθροιστικά ή επαυξητικά καθώς επίσης 
και την κατηγοριοποίηση των αντικειµένων που βάζουν στο στόµα τους τα παιδιά. 
Αποτέλεσµα αυτού, ανάλογα µε το πρωτόκολλο της µελέτης παρακολούθησης του παιδιού, 
τα παιδιά παρουσιάζουν στοµατική χρήση αντικειµένων ποικίλης διάρκειας, από πολλά λεπτά 
(US CPSC) έως και περισσότερο από 6 ώρες (UK DTI, ιαπωνικές εκθέσεις), κάτι που 
ενισχύει την ασάφεια όσον αφορά το ποια είναι η «πραγµατικά» χειρότερη περίπτωση χρόνου 
εισαγωγής στο στόµα και την ανάγκη άσκησης ενός κατάλληλου βαθµού προσοχής στις 
υποθέσεις έκθεσης σε φθαλικούς εστέρες από παιχνίδια. 

3.5. Πρόσθετες κατευθύνσεις 

Η Επιτροπή προέβη σε µια δήλωση στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συµβουλίου 
Ανταγωνισµού, στις 24 Σεπτεµβρίου 2004, µε την οποία ανακοίνωνε την πρόθεσή της να 
προετοιµάσει ένα έγγραφο µε κατευθύνσεις ώστε να διευκολύνει την εφαρµογή της οδηγίας 
(βλέπε παράρτηµα). Το έγγραφο αυτό θα αφορά ιδίως τις διατάξεις σχετικά µε τους 
περιορισµούς ορισµένων ουσιών σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας που 
προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, εφόσον πληρούν την προϋπόθεση ότι 
«µπορούν κατά τη χρήση από τα παιδιά να µπαίνουν στο στόµα τους», όπως ορίζεται στο 
παράρτηµα της οδηγίας. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση διότι βασίζεται στα µέτρα προφύλαξης που 
απαιτούνται για την προστασία των παιδιών, έχοντας επίσης υπόψη τη σηµαντική 
επιστηµονική αβεβαιότητα για το κατά πόσον οι φθαλικοί εστέρες µπορεί να αποτελέσουν 
κίνδυνο για τα παιδιά. Επίσης, η Επιτροπή υποστηρίζει τις διατάξεις της κοινής θέσης για την 
επισκόπηση των επιστηµονικών εξελίξεων όσον αφορά τους φθαλικούς εστέρες και τα 
ενδεχόµενα υποκατάστατά τους µετά από 4 χρόνια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

∆ήλωση της Επιτροπής 

Μόλις εκδοθεί η οδηγία για τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως 
φθαλικών εστέρων σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας (22η τροποποίηση της 
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ που αφορά περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως 
ορισµένων επικίνδυνων παρασκευασµάτων), η Επιτροπή, σε διαβούλευση µε 
εµπειρογνώµονες των κρατών µελών που είναι αρµόδιοι για τη διαχείριση της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ και τους ενδιαφεροµένους, θα προετοιµάσει ένα έγγραφο κατευθύνσεων ώστε 
να διευκολύνει την εφαρµογή της οδηγίας. Το έγγραφο θα αφορά ιδίως τις διατάξεις σχετικά 
µε τους περιορισµούς ορισµένων ουσιών σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας που 
προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, εφόσον πληρούν την προϋπόθεση ότι 
«µπορούν κατά τη χρήση από τα παιδιά να µπαίνουν στο στόµα τους», όπως ορίζεται στο 
παράρτηµα της οδηγίας. 

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής θα εξεταστούν θέµατα που σχετίζονται µε «προσβάσιµο» 
πλαστικοποιηµένο υλικό και παιχνίδια «χειρός». 




