
    

EUROOPA PARLAMENT 
2004 2009 

Istungidokument 

C6-0092/2005 
1999/0238(COD) 

ET 
14/04/2005 

 

Ühisseisukoht 
 

Nõukogu 4. aprilli 2005. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse 22. korda nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja 
valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega (ftalaadid mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites) 

 

 

 

 

 

   Dok. 05467/1/2005  
   Avaldused 
                        01182/2005    
   KOM(2005)00143 

 

 ET ET 





 
5467/1/05 REV 1  MS/kla  
 DG C I   ET 

 

EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

Brüssel, 4. aprill 2005 
(OR. en) 

Institutsioonidevaheline dokument: 
1999/0238 (COD)  

5467/1/05 
REV 1 

  

ENT 9 
COMPET 7 
CODEC 31 
OC 108 

 
 
 
 
 
 
ÕIGUSAKTID JA MUUD DOKUMENDID 
Teema: Nõukogu 4. aprilli 2005. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 22. korda nõukogu direktiivi 
76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses 
teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega 
(ftalaadid mänguasjades ja lapsehooldusvahendites) 

 
 

 

 



 
 
 

 
5467/1/05 REV 1  MS/kla 1 
 DG C I   ET 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2005/…./EÜ, 

   , 

millega muudetakse 22. korda nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ  

liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses  

teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega  

(ftalaadid mänguasjades ja lapsehooldusvahendites) 

 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95, 

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,1 

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust,2 

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras,3 

                                                 
1 EÜT C 116 E, 26.4.2000, lk 14. 
2 EÜT C 117, 26.4.2000, lk 59. 
3  Euroopa Parlamendi 6. juuli 2000. aasta arvamus (ELT C 121, 24.4.2001, lk 410), nõukogu 

…….. ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa Parlamendi 
.......... seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). 
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ning arvestades järgmist: 

(1) Asutamislepingu artiklis 14 sätestatakse sisepiirideta ala, kus on tagatud kaupade, isikute, 

teenuste ja kapitali vaba liikumine. 

(2) Töö siseturu väljaarendamisel peaks parandama elukvaliteeti, tervisekaitset ja tarbijakaitset. 

Käesolev direktiiv vastab nõudele tagada kõikide ühenduse poliitikate ja meetmete 

määratlemisel ja rakendamisel tervisekaitse ja tarbijakaitse kõrge tase. 

(3) Teatud ftalaatide kasutamine plastifitseeritud materjalist valmistatud või plastifitseeritud 

materjalist valmistatud komponente sisaldavates mänguasjades ja lapsehooldusvahendites 

peaks olema keelatud, kuna teatud ftalaadid on või võivad olla ohtlikud laste tervisele. 

(4) Toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee (SCTEE) on pärast komisjoni 

järelepärimist esitanud arvamuse kõnealuste ftalaatide tekitatavate terviseohtude kohta. 

(5) Komisjoni 1. juuli 1998. aasta soovitusega 98/485/EÜ mänguasjade ja lapsehooldusvahendite 

kohta, mis on ette nähtud suhu panemiseks alla kolmeaastastele lastele ja mis on valmistatud 

teatud ftalaate sisaldavast pehmest PVC-st1, kutsutakse liikmesriike üles võtma meetmeid, et 

tagada laste tervise kaitse kõrge tase seoses kõnealuste toodetega. 

                                                 
1 EÜT L 217, 5.8.1998, lk 35. 
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(6) Alates 1999. aastast on kuue ftalaadi kasutamine alla kolmeaastastele lastele suhu panemiseks 

ette nähtud mänguasjades ja lapsehooldusvahendites ajutiselt Euroopa Liidu tasandil keelatud, 

tulenevalt komisjoni otsusest 1999/815/EÜ1 nõukogu 29. juuni 1992. aasta direktiivi 

92/59/EMÜ (üldise tooteohutuse kohta)2 raames. Kõnealust otsust uuendatakse regulaarselt. 

(7) Teatud liikmesriikide poolt juba vastu võetud piirangud mänguasjade ja 

lapsehooldusvahendite turuleviimise kohta nende ftalaadisisalduse tõttu mõjutavad otseselt 

siseturu väljakujunemist ja toimimist. Seetõttu on vajalik ühtlustada liikmesriikide õigusaktid 

kõnealuses valdkonnas ja sellest tulenevalt muuta direktiivi 76/769/EMÜ3 I lisa. 

(8) Seal, kus teaduslik hindamine ei võimalda ohtu piisava täpsusega määrata, tuleks rakendada 

ettevaatuspõhimõtet, et kindlustada tervisekaitse kõrge tase, eelkõige laste suhtes. 

(9) Laste arenevad organismid on eriti vastuvõtlikud reproduktiivtoksilistele ainetele. Sel 

põhjusel tuleks vähendada nii palju kui võimalik laste kokkupuudet kõikide reaalselt 

välditavate allikatega, millest eritub neid aineid, eelkõige toodetega, mis pannakse lastele 

suhu. 

                                                 
1 EÜT L 315, 9.12.1999, lk 46. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/781/EÜ 

(ELT L 344, 20.11.2004, lk 35). 
2 EÜT L 228, 11.8.1992, lk 24. Direktiiv on kehtetuks tunnistatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 2001/95/EÜ (EÜT L 11, 15.1.2002 lk 4). 
3 EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 

2004/98/EÜ (ELT L 305, 1.10.2004, lk 63). 
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(10) Riski hindamise ja/või nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ (ohtlike ainete 

liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 

kohta)1 raames on DEHP, DBP ja BBP tunnistatud reproduktiivtoksilisteks aineteks ja 

seetõttu klassifitseeritud 2. klassi reproduktiivtoksiliste ainete hulka. 

(11) Teaduslikud andmed DINP, DIDP ja DNOP kohta on kas puudulikud või vastuolulised, kuid 

ei saa välistada, et need kujutavad võimalikku ohtu, kui neid kasutada mänguasjades ja 

lapsehooldusvahendites, mida määratluse kohaselt toodetakse laste jaoks. 

(12) Kõnealuste ftalaatidega kokkupuute hindamise ebamäärasus, näiteks suhupaneku kordade arv 

ja kokkupuude heitainetega, mis pärinevad teistest allikatest, nõuab, et tuleb arvesse võtta 

ettevaatusabinõusid. Seetõttu tuleks nende ftalaatide kasutamisele mänguasjades ja 

lapsehooldusvahendites ja sellisete toodete turuleviimisele kehtestada piirangud. Siiski peaks 

proportsionaalsuse põhimõtte tõttu olema piirangud DINP, DIDP ja DNOP suhtes kergemad 

kui DEHP, DBP ja BBP suhtes kavandatavad piirangud. 

(13) Vastavalt komisjoni ettevaatuspõhimõtte teatisele tuleks kõnealusele põhimõttele tuginevad 

meetmed üle vaadata, võttes arvesse uusi teaduslikke andmeid. 

(14) Komisjon peaks koostöös liikmesriikide ametiasutustega, kes on vastutavad turujärelevalve ja 

täitetoimingute eest seoses mänguasjade ja lapsehooldusvahenditega, ja konsulteerides 

asjaomaste tootjate ja maaletoojate organisatsioonidega kontrollima ftalaatide ja muude 

plastifikaatoritena kasutatavate ainete kasutamist mänguasjades ja lapsehooldusvahendites. 

                                                 
1 EÜT 196, 16.8.1967, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/73/EÜ 

(ELT L 152, 30.4.2004, lk 1). 
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(15) Direktiivis 76/769/EMÜ tuleks määratleda mõiste “lapsehooldusvahend”. 

(16) Nõukogu peaks kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise 

kokkuleppe1 punktiga 34 julgustama liikmesriike koostama enda jaoks ja ühenduse huvides 

tabelid, kus on võimaluste piires toodud käesoleva direktiivi ja selle ülevõtmise meetmete 

vastavus, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks. 

(17) Komisjon vaatab üle direktiivi 76/769/EMÜ I lisas loetletud ftalaatide kasutamise muudes 

toodetes, kui nõukogu 23. märtsi 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 793/93 (olemasolevate ainete 

ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta)2 alusel on lõpule viidud ohu hindamine. 

(18) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira ühenduse õigusnorme, mis sätestavad töötajate 

kaitse miinimumnõuded, mis sisalduvad nõukogu 12. juuni 1989. aasta 

direktiivis 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate 

meetmete kehtestamise kohta)3 ja sellel põhinevates üksikdirektiivides, eelkõige nõukogu 28. 

juuni 1990. aasta direktiivis 90/394/EMÜ (töötajate kaitsmise kohta tööl kantserogeenidega 

kokkupuutest tulenevate ohtude eest) 4 ja nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiivis 98/24/EÜ 

(töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl)5, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: 

                                                 
1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1. 
2  EÜT L 84, 5.4.1993, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).  
3 EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003. 
4 EÜT L 196, 26.7.1990, lk 1. Direktiiv on kehtetuks tunnistatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 2004/37/EÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 50). 
5 EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11. 
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Artikkel 1 

Direktiivi 76/769/EMÜ muudetakse järgmiselt. 

1. Artikli 1 lõikele 3 lisatakse järgmine punkt: 

“c) “lapsehooldusvahend” on laste uinumise, rahustamise, söötmise ja imemise hõlbustamiseks 

ettenähtud toode.” 

2. I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale. 

Artikkel 2 

Komisjon hindab ….∗ ümber direktiivis 76/769/EMÜ, nii nagu seda on muudetud käesoleva 

direktiiviga, sätestatud meetmed, võttes arvesse uusi teaduslikke andmeid käesoleva direktiivi lisas 

kirjeldatud ainete ning nende asendajate kohta ja kui see on põhjendatud, tuleb kõnealuseid 

meetmeid vastavalt muuta. 

Artikkel 3 

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid ….∗∗. Nad teavitavad sellest viivitamata komisjoni. 

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates ….∗∗∗. 

                                                 
∗  4 aasta jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest. 
∗∗  6 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
∗∗∗  12 kuu möödumisest pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku 

avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette 

liikmesriigid. 

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende 

poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti. 

Artikkel 4 

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Artikkel 5 

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. 

Brüssel, 

 Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

 president eesistuja 

 

____________________ 
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LISA 
 

Direktiivi 76/769/EMÜ I lisale lisatakse järgmised punktid: 

“ 
[XX.] Järgmised ftalaadid (või muud 
CASi ja EINECSi numbritega ained mis 
hõlmavad vastavat ainet): 

bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) 
CASi nr 117-81-7 
EINECSi nr 204-211-0 

dibutüülftalaat (DBP) 
CASi nr 84-74-2 
EINECSi nr 201-557-4 

bensüülbutüülftalaat (BBP) 
CASi nr 85-68-7 
EINECSi nr 201-622-7 

Mänguasjades ja lapsehooldusvahendites ei tohi 
kasutada ainena või valmistise koostisainena 
rohkem kui 0,1% plastifitseeritud materjali massist. 

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles 
loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab 
eelnimetatud piirväärtuse, ei tohi turule viia. 

[XXa.] Järgmised ftalaadid (või muud 
CASi ja EINECSi numbritega ained mis 
hõlmavad vastavat ainet): 

diisononüülftalaaat (DINP) 
CASi nr 28553-12-0 ja 68515-48-0 
EINECSi nr 249-079-5 ja 271-090-9 

diisodetsüülftalaaat (DIDP) 
CASi nr 26761-40-0 ja 68515-49-1 
EINECSi nr 247-977-1 ja 271-091-4 

di(-n-)oktüülftalaat (DNOP) 
CASi nr 117-84-0 
EINECSi nr 204-214-7 

Alla kolmeaastastele lastele ettenähtud 
mänguasjades ja lapsehooldusvahendites, mida võib 
lastele suhu panna, ei tohi kasutada ainena või 
valmistise koostisainena rohkem kui 0,1% 
plastifitseeritud materjali massist. 

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles 
loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab 
eelnimetatud piirväärtuse, ei tohi turule viia. 

” 
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I Sissejuhatus 

 

Komisjon esitas 24. novembril 1999 EÜ asutamislepingu artikli 95 alusel nõukogule ja 

Euroopa Parlamendile ettepaneku1 direktiivi 76/769/EMÜ muutmiseks 22. korda.  

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee esitas oma arvamuse2 15. veebruaril 2000. 

Euroopa Parlament esitas oma arvamuse3 esimesel lugemisel 6. juulil 2000. 

4. aprillil 2004 võttis nõukogu vastu dokumendis 5467/05 sätestatud ühise seisukoha. 

 

II Eesmärk 

 

Direktiivi eelnõu on seotud ftalaate sisaldavate mänguasjade ja imikutarvete turustamise ja 

kasutamisega. Algselt nägi eelnõu ette kuue erineva ftalaadi kasutamise keelamise 

mänguasjades ja imikutarvetes, mis sisaldavad polüvinüülkloriidi (PVC) ja mis on mõeldud 

suhu panemiseks alla kolmeaastastele lastele. 

Euroopa Parlament võttis esimesel lugemisel vastu ftalaate ja mänguasjade ohutust käsitleva 

resolutsiooni, millega tehti mõned muudatusettepanekud komisjoni ettepanekule. Peamised 

muudatused on alljärgnevad: 

 

- Mänguasjade puhul, mis sisaldavad ftalaate ja mis on mõeldud lastele vanuses kolm kuni 

kuus aastat, kuid mida nooremad lapsed võivad omale suhu panna, tuleb hoiatused panna 

pakendile ning mänguasjale. 

- Keeld peaks kehtima kõigile ftalaatidele ja mitte ainult kuuele komisjoni ettepanekus 

sisalduvale ftalaadile. 

- Keeldu tuleks laiendada kõigile mänguasjadele, mitte üksnes alla kolme aastastele lastele 

mõeldud mänguasjadele ja suhu panemiseks mõeldud mänguasjadele. Mänguasjades, 

mida lapsed saavad suhu panna, võib ftalaatide sisaldus olla komisjoni ettepanekus 

kavandatud 1% asemel mitte suurem kui 0,1%. 

                                                 
1 Dokument 13308/99 ENT 228 CODEC 721. 
2 EÜT C 117, 26.4.2000, lk 17. 
3 EÜT C 121, 24.4.2001, lk 410. 
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- Ftalaate sisaldavate mänguasjadele, mida laps saab endale suhu panna, ei tohi lisada 

lõhnaaineid. 

 

Nõukogu vaatas 25. mail 2000 selle toimiku läbi, kuid ei jõudnud ühise seisukoha osas 

kokkuleppele. 

 

Vahepeal saadi uute riskianalüüside tulemused ning tundus, et mõningaid algseid sätteid oleks 

soovitav kooskõlas Euroopa Parlamendi tehtud järeldustega karmimaks muuta. Nõukogu 

saavutas 24. septembril 2004 ühehäälselt poliitilise kokkuleppe direktiivi (millega 

muudetakse kahekümne teist korda direktiivi 76/769/EMÜ) eelnõu osas, dokumendi 12469/04 

I lisas sätestatud kujul. 

 

III Dokumendis 5467/05 sätestatud ühise seisukoha analüüs 

 

1. Üldosa 

Kuigi ühine seisukoht ei võtnud arvesse kõiki Euroopa Parlamendi tehtud muudatusi, 

laiendab see oluliselt keelu reguleerimisala, asendades märgistamise otsese keeluga ning 

tagab õiguskindluse, määratledes selgelt keelu reguleerimisalasse kuuluvad esemed 

(lisatud on mänguasjade direktiivis4 sisalduvale identne imikutarvete määratlus). 

 

Muudatused 1, 3, 4, 6 ja 8 on põhimõtteliselt heaks kiidetud, kuid need on ümber 

sõnastatud. 

Muudatusi 18, 2, 5, 11, 24, 7, 17/rev, 16 ja 9 ei peetud võimalikuks heaks kiita. 

 

2. Ühises seisukohas võrreldes komisjoni ettepanekuga sisalduvad uued elemendid 

Põhjenduste 3, 4 ja 7 sõnastust on peamiselt juriidilisest seisukohast pisut muudetud. 

Lisatud on uued põhjendused 6 ja 9–15 osutamaks, et ajutine keeld on juba jõustunud ja 

selgitamaks keelatavate ftalaatide, ettevaatuspõhimõtte ja riskide hindamise korra 

omavahelisi seoseid. 

                                                 
4 EÜT L 315, 9.12.1999, lk 46. 
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Uue artikli 1 lõikega 1 on kehtestatud imikutarvete määratlus. 

Artikkel 2 on ümber sõnastatud, et panna komisjonile kohustus vaadata kõnealused 

meetmed läbi nelja aasta jooksul alates nende jõustumisest. 

Artikkel 3 on ümber sõnastatud selliselt, et see vastaks õigusaktide koostamise 

suunistele ja et lisada liikmesriikide kohustus teatada komisjonile ülevõtmismeetmetest. 

Lisas on selgitatud keelu reguleerimisala, laiendades seda DEHP, DBP ja BBP osas 

kõikidele mänguasjadele ja imikutarvetele; DINP, DIDP ja DNOP osas hõlmab keeld 

mänguasju ja imikutarbeid, mis on mõeldud alla kolme aastastele lastele ning mida nad 

saavad endale suhu panna. Mõlemal juhul on selgitatud, et sisalduse piirväärtust 0,1% 

massist kohaldatakse plastifitseeritud materjali massi suhtes selliselt, et toodete puhul, 

mis sisaldavad nii plastifitseeritud materjale kui ka muid koostisosi, kohaldatakse 

nimetatud piirväärtust täies ulatuses üksnes plastifitseeritud materjali osa suhtes. 

 

IV Järeldus 

 

Nõukogu soovib käesoleva ühise seisukohaga liikuda Euroopa Parlamendiga samas suunas, 

laiendades märkimisväärselt keelu reguleerimisala ja asendades märgistamise otsese keeluga. 

Nõukogu usub, et ühine seisukoht aitab oluliselt kaasa alalise keelu vastuvõtmisele, mida 

pidevalt üle vaadatakse, ja mis toob juhul, kui peale selle jõustumist ilmneb uusi teaduslikke 

tõendeid, kaasa veelgi laiema keelu. 
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I wish to inform you that the written procedure initiated by communication No 1040/05 was 
completed on 4 April 2005 and that all delegations agreed. 
 
The Commission made the following statement: 
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Commission statement 

 

As soon as the Directive relating to restrictions on the marketing and use of phthalates in toys and childcare 

articles (22nd amendment of Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use 

of certain dangerous preparations) is adopted, the Commission, in consultation with Member States' experts 

responsible for the management of Directive 76/769/EEC and stakeholders, will prepare a guidance 

document in order to facilitate the implementation of the Directive.  The document will address in particular 

the provisions on restrictions of certain substances in toys and childcare articles intended for children under 

three years of age insofar as they concern the condition "which can be placed in the mouth by them" as 

specified in the annex to the Directive. 

 

In the context of this work, the aspects related to "accessible" plasticised material and "handheld" toys will 

be examined. 
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1999/0238 (COD) 

KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE 

 
EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel 

 
nõukogu ühise seisukoha kohta, 

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi vastuvõtmist, millega 
muudetakse kahekümne teist korda nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide 

õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe 
(ftalaadid mänguasjades ja imikutarvetes) turustamise ja kasutamise piirangutega 

1. TAUST 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku edastamise kuupäev  
(dokument KOM(1999) 577 lõplik – 1999/0238 COD): 

10. november 1999 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: 1. märts 2000 

Euroopa Parlamendi arvamuse kuupäev, esimene lugemine: 6. juuli 2000 

Ühise seisukoha vastuvõtmise kuupäev: 4. aprill 2005 

  

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Komisjon tegi esimese ettepaneku direktiivi 76/769/EMÜ muutmiseks 10. novembril 1999 
(KOM(1999) 577/lõplik), et keelustada kuue ftalaadi kasutamine mänguasjades ja 
imikutarvetes, mis on ette nähtud alla kolmeaastastele lastele suhu panemiseks.  

Sellele järgnenud arutelude käigus otsustas nõukogu ära oodata rea ulatuslike riskihinnangute 
tulemused vastavalt vahepeal vastuvõetud nõukogu määrusele (EMÜ) 793/93 registreeritud 
kommertskemikaalide ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta. Kõnealuste riskihinnangute 
tulemusel on muutunud kättesaadavaks uued teaduslikud andmed.  

Lisaks püsiva keelustamise ettepanekule võttis komisjon 1999. aastal vastu ajutised abinõud 
vastavalt komisjoni otsusele 1999/815/EÜ, toetudes nõukogu direktiivi 92/59/EMÜ artiklile 9, 
millega keelustatakse kuue ftalaadi kasutamine mänguasjades ja imikutarvetes, mis on ette 
nähtud suhu panemiseks alla kolmeaastastele lastele. Komisjon on uuendanud kõnealust 
ajutist keelustamist, pikendades otsuse 1999/815/EÜ kehtivusaega korrapäraselt (iga 
kolme/kuue kuu tagant). Liikmesriigid on samuti vastu võtnud erinevaid piiranguid ftalaatide 
kasutusele mänguasjades ja imikutarvetes.  

Kõigile osapooltele, sealhulgas tööstusele, tekitab õigusliku olukorra ebastabiilsus ning 
siseturu lõhestumine raskusi. Seetõttu tuleb võimalikult kiiresti luua püsiv õiguslik olukord. 
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3. KOMMENTAARID ÜHISE SEISUKOHA KOHTA 

Toetudes olemasolevale teadusinformatsioonile ning võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
arvamust esimesel lugemisel, on nõukogu ühises seisukohas sisalduva uue ettepaneku 
eesmärgiks võtta kooskõlas ettevaatusprintsiibiga vajalikud meetmed, eristades erisustega 
erinevaid ftalaate sõltuvalt nende võimalikust ohust lastele.  

Nõukogu ühine seisukoht väljendab uut algust pärast mitmeid aastaid kestnud seisakut ning 
seetõttu ei keskenduta esimesel lugemisel Euroopa Parlamendi tehtud kõnealustele 
muudatustele. Et tegemist on ftalaatide rühmaga, mis on liigitatud KMRideks 
(kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ained), läheb ettepanek kaugemale 
kui Euroopa Parlamendi muudatused, keelustades nende kasutuse mänguasjades, sõltumata 
vanuserühmast. Ülejäänud ftalaatide rühma suhtes järgitakse ühises seisukohas 
muudatusettepanekuid. Ettepanekut on täiendatud Euroopa Parlamendi soovitatud 
läbivaatamisklausliga. 

Mänguasjade ja imikutarvete märgistamise ning lõhnaainete keelustamisega seotud muudatusi 
ei ole võetud arvesse seetõttu, et pidades silmas riskihinnangute tulemusi ning esitatud 
piirangute laiemat ulatust esialgsete ettepanekutega võrreldes, ei käsitletud kõnealuseid 
meetmeid võrdelisena.  

3.1. DEHP, DBP ja BBP 

Riskihinnangute tulemusel jõuti otsusele, et DEHP,1 DBP2 ja BBP3 on reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavad ained. Vastavalt sellele liigitati nad 2. kategooria KMRideks 
(kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ained).  

Toetudes mitmetele kaalutlustele ja silmas pidades ettevaatusabinõusid, on põhjendatud 
kõnealuste kemikaalide täielik keelustamine sellistes toodetes nagu mänguasjad, mis vastavalt 
oma määratlusele on ette nähtud lastele.  

• Laste puhul on tegemist areneva organismiga, mistõttu nad on eriti vastuvõtlikud 
eriliste omadustega kemikaalide suhtes (paljunemisvõimet kahjustav ja/või 
sisenõristust tõkestav aine). Seetõttu tuleb lastele tagada võimalikult kõrgel 
tasemel kaitse kokkupuutel välditavate allikatega.  

• Kokkupuudet mänguasjades sisalduvate toimeainetega nagu DEHP, DBP ja BBP 
on võimalik vältida ning nende kasutamiseks mänguasjades puudub ilmne vajadus 
või kasu lastele.  

• Kokkupuudet mänguasjades sisalduvate toimeainetega DEHP, DBP ja BBP on 
võimalik laste puhul vältida peaaegu täielikult kõigi teadaolevate allikate 
(keskkond, siseõhk, toiduained jne) puhul, mida saab kontrollida konkreetsete 
meetmetega.  

• Laste kõnesolevate, mänguasjades sisalduvate ftalaatidega kokkupuutumise osas 
on palju määratlematut nii juhul, kui need kemikaalid pärinevad mänguasjadest 

                                                 
1 bis(2-etüülheksüül)ftalaat 
2 dibutüülftalaat 
3 butüülbensüülftalaat 
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(suus hoidmise aeg, otsene organismi sattumine suu kaudu), kui ka juhul, kui nad 
pärinevad muudest allikatest (asenduskemikaalide kasutamine ruumisisese õhu, 
välisõhu jne kaudu kokkupuutumise arvutamiseks), mis võib veelgi suurendada 
kokkupuudet kemikaalidega ja sellest tulenevat ohtu. Tehniliste ekspertide poolt 
piiritletud ohtlik kogus on kõnealuse määratlematuse tõttu (vastavalt nõukogu 
direktiivile 793/93/EMÜ või toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna 
teaduskomiteele (SCTEE)) üksnes ligikaudne ja osutav.  

Seetõttu tuleb DEHP, DBP ja BBP keelustada kõikides mänguasjades ja imikutarvetes.  

3.2. DINP, DIDP ja DNOP 

DINP4 suhtes lähevad lahku arvamused riskihinnangute tulemuste kohta, mis toetuvad ühelt 
poolt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 793/93 (registreeritud kommertskemikaalide ohtlikkuse 
hindamise ja kontrolli kohta) ja teiselt poolt SCTEEle. Kõnealune arvamuste erinevus on 
tingitud DINP toime (spongiosis hepatis) tõlgendamisest, mida on jälgitud katseloomade 
maksarakkudes toksilisuse uuringute käigus. SCTEE jõudis järeldusele, et on vaja piirata riske 
ning jagas USA tarbekaupade ohutuse komisjoni juures tegutseva DINP korduva ohu 
nõuandekomitee seisukohta andmete tõlgendamise kohta. Tehnilise koosoleku 
riskihinnangute tulemusel määruse 793/93/EMÜ kohaselt jõuti järeldusele, et hetkel puudub 
vajadus täiendava teabe ja/või katsete või ohu vähendamise meetmete järele lisaks neile, mida 
on juba rakendatud. 

Kõnealused lahkuminevad seisukohad tulenevad osaliselt laste äraarvamatust käitumisest, mis 
raskendab antud kemikaali päevase annuse täpset määratlemist. ELi ülesandeks peab olema 
oma kodanike, eriti aga laste tervise ja ohutuse kaitsmine kõige kõrgemal tasemel. On igati 
põhjendatud kõnealuse teguri arvestamine lastega seotud ohu vähendamiseks võetavate 
meetmete üle otsustamisel. Ettevaatusest lähtuvatel põhjustel ning võttes arvesse 
ettevaatuspõhimõtte teatises sisalduvat proportsionaalsuse nõuet, on tehtud ettepanek kuni 
täiendavate teadusandmete kättesaadavaks muutumiseni keelustada DINP kasutamine 
mänguasjades ja imikutarvetes, mida võivad suhu panna lapsed kõige haavatavamast – alla 
kolmeaastaste laste – vanuserühmast. 

DIDP5 olukord sarnaneb DINPga. Riskihinnangute tulemusel määruse 793/93/EMÜ kohaselt 
jõuti järeldusele, et kui DIDPd kasutatakse hetkel pehmetes PVCst mänguasjades sellisel 
hulgal nagu DINP ja DEHP (35–45%), on olukord muret tekitav. Vaadates läbi 
riskihinnangute tulemused määruse 793/93/EMÜ kohaselt, jõudis SCTEE järeldusele, et 
muretsemiseks pole põhjust ja seda mitte seetõttu, et ei nõustuta teaduslikel oletustel 
põhinevate riskihinnangute tulemustega, vaid seetõttu, et hetkel puuduvad tõendid selle kohta, 
et tarbekaupade turul kasutatakse DIDPd nii suurtes kogustes. Lisaks oli teaduslik komitee 
oma 1998. aastast pärinevas esialgses arvamuses märkinud, et kui DIDPd (ja muid ftalaate) 
kasutatakse sellisel hulgal kui DINPd ja DEHPd, võib olukord olla muret tekitav. Nii SCTEE 
ja riskihinnangute tulemused viitavad seega üksmeelselt, et kui DIDPd kasutataks suurtes 
kogustes, oleks olukord muret tekitav.  

Eespool nimetatud põhjustel tuleb DINP ja DIDP puhul kavandada võrreldavad 
proportsionaalsed meetmed. Veelgi enam, ebamäärasus (suhu panemise aeg, kokkupuude 
muude allikatega jne) ning muud ettevaatusest lähtuvad kaalutlused, mis on DEHP, DBP ja 

                                                 
4 diisononüülftalaat  
5 diisodetsüülftalaat  
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BBP kohta esitatud eespool, on asjakohaste riskijuhtimismeetmete üle otsustamisel väga 
olulise tähtsusega.  

Seoses DNOPga6, mille kohta ELis riskihinnangute tulemused puuduvad seetõttu, et 
kõnealust kemikaali ei ole teadlikult laste mänguasjades ega imikutarvetes kasutatud, ütles 
SCTEE juba 1998. aastal, et kui DNOPd kasutataks võrdsetes kogustes DEHP ja DINPga, 
viiakse kõnealust kemikaali mänguasjadest keskkonda suuremas koguses ning on oodata 
ohutuse piirmäärade langust. Uurimistulemused on näidanud, et DNOP põhjustab muutusi 
maksas ja kilpnäärmes. SCTEE möönis, et „esineb määratlematus tegeliku kokkupuute osas, 
sest mõõdetud kogused viitavad suurtele erinevustele esitatud uurimistulemustes”. Lisaks 
sellele viitas SCTEE asjaolule, et „laste mänguasjades võib leiduda mitut liiki ftalaate või 
võib esineda täiendavaid kokkupuuteid kõnealuste ftalaatidega toidu, õhu ja naha kaudu“.  

Seetõttu on komisjon seisukohal, et lähtuvalt ettevaatuskaalutlustest, mis on seotud andmete 
puudumisega ja valitseva määratlematusega, kehtestatakse DNOP suhtes samasugused 
piirangud nagu DINP ja DIDP suhtes. 

3.3. Pehmetes PVCst mänguasjades kasutatavate plastifikaatorite asendusainete 
kättesaadavus ja ohutus. 

Pehmetes PVCst mänguasjades võib ftalaatide asemel plastifikaatoritena kasutada mitmeid 
aineid. 

Toetudes plastifikaatorite asendajaid käsitletavatele aruteludele, palus komisjon SCTEE-l 
analüüsida olemasolevat teavet teatavate plastifikaatorite kohta, eriti aga tsitraatide ja 
adipaatide kohta. Esialgses 28. septembri 1999. aasta arvamuses jõudis SCTEE järeldusele, et 
võimalike asendajate kohta on väga vähe teavet. Selleks et nende asendajate 
kasutuselevõtmist PVCst mänguasjades õigesti hinnata, tuleb see puuduv teave eelnevalt 
saada. 

Vastuseks eespool toodud arvamusele viis tsitraaditööstus (vabatahtlike täiskasvanutega) läbi 
mitmeid ohutus- ja kokkupuuteuuringuid tributüül-O-atsetüültsitraadiga (ATBC), mis seejärel 
esitati SCTEEle lõpliku hinnangu andmiseks. Värskes 8. jaanuari 2004. aasta arvamuses 
kinnitas SCTEE, et puuduvate andmete asemele olid saabunud uued andmed ning et ATBC 
kasutamist plastifikaatorina PVCst mänguasjades ja imikutarvetes, mida väikelapsed suhu 
panevad, ei peeta inimestele ohtlikuks.  

3.4. Muud asjakohased edusammud: uuringud selle kohta, mida väikelapsed suhu 
panevad 

Meetmetele, mis seisnes kuue ftalaadi kasutamise keelustamises pehmetes PVCst 
mänguasjades ja imikutarvetes ja millele leiti lahendus komisjoni otsuse 1999/815/EÜ 
vastuvõtmise näol, on järgnenud terve rida uuringuid väikelastega, milles hinnatakse suhu 
panemisega seotud käitumist.  

Kõnealuste uuringute tulemused on erinevad, sõltudes disainist ning eriti ajavahemikust, mil 
lapsi on jälgitud, sealhulgas suhu panemiseks ettenähtud mänguasjade kaasamine või 
välistamine, suhu panemise kordade esitamine (keskmine v protsentiil 95 v ülemmäär 
halvimal juhul), sellest, kas suhu panemise korrad on arvestatud kumulatiivsena või valimina 
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ning laste poolt suhu pandud esemete liigitamisest. Selle tulemusel, sõltudes lapse jälgimist 
käsitleva uuringu protokollist, on laste poolt suhu pandavate esemete aeg kordades kõikunud 
mõnest minutist (US CPSC) kuni kuue tunnini (UK DTI, Jaapani aruanded), rõhutades 
ebamäärasust selle kohta, mis on „tegelik” halvim suhu panemise kordade arv ning 
mänguasjadest tulenev vajadus rakendada vastavaid ettevaatusabinõusid eeldatavas 
kokkupuutes ftalaatidega. 

3.5. Täiendavad juhised 

24. septembril 2004. aastal toimunud konkurentsinõukogu istungil tegi komisjon avalduse, 
teatades kavatsusest valmistada ette juhenddokument kõnealuse direktiivi (vt lisa) 
rakendamise hõlbustamiseks. Kõnealune dokument kehtib eelkõige alla kolmeaastastele 
lastele mõeldud mänguasjades ja imikutarvikutes sisalduvate teatavate ainete kasutamist 
piiravate sätete kohta, kuni nimetatud mänguasjad ja imikutarvikud vastavad tingimusele, 
mille kohaselt „lastel on neid võimalik suhu panna”, nagu täpsemalt on määratletud kõnealuse 
direktiivi lisas.  

4. JÄRELDUS 

Komisjon toetab ühist seisukohta, sest see põhineb ettevaatusabinõudel eesmärgiga kaitsta 
lapsi ja arvestab ka märkimisväärse teadusliku määramatusega teatavate ftalaatide suhtes, mis 
võiksid lapsi ohustada. Lisaks sellele toetab komisjon ühise seisukoha sätteid ftalaate ja nende 
võimalikke asendajaid käsitlevate teadussaavutuste uuesti läbivaatamise kohta nelja aasta 
pärast. 
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LISA 

Komisjoni avaldus 

Niipea kui on vastu võetud kõnealune direktiiv mänguasjades ja imikutarvetes sisalduvate 
ftalaatide turustus- ja kasutuspiirangute kohta (teatavate ohtlike valmististe turustamist ja 
kasutamist piirava nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ kahekümne teine muudatus), koostab 
komisjon, konsulteerides liikmesriikide ekspertidega, kes vastutavad direktiivi 76/769/EEC 
korraldusküsimuste eest, ning sidusrühmadega, juhenddokumendi kõnealuse direktiivi 
rakendamise hõlbustamiseks. Kõnealune dokument kehtib eriti alla kolmeaastastele lastele 
mõeldud mänguasjades ja imikutarvikutes sisalduvate teatavate ainete kasutamist piiravate 
sätete kohta, kuni nimetatud mänguasjad ja imikutarvikud vastavad tingimusele, et „lastel on 
võimalik neid suhu panna” vastavalt kõnealuse direktiivi lisas toodud täpsemale määratlusele.  

Kõnealuse töö raames uuritakse „kättesaadava” plastifitseeritud materjali ja „käeshoitavate” 
mänguasjadega seotud aspekte.  




