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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/    /EB 
 

dvidešimt antrą kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB  

dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su  

tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų  

(ftalatų žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse)  

pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo 

 

 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

 

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį, 

 

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą1, 

 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę2, 

 

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos3, 

                                                 
1 OL C 116 E, 2000 4 26, p. 14. 
2 OL C 117, 2000 4 26, p. 59. 
3 2000 m. liepos 6 d. Europos Parlamento nuomonė  (OL C 121, 2001 4 24, p. 410), Tarybos 

bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir Europos Parlamento pozicija 
(dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 
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kadangi: 

 

(1) Sutarties 14 straipsniu nustatoma vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje garantuojamas laisvas 

prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. 

 

(2) Vidaus rinkos kūrimas turėtų pagerinti gyvenimo kokybę, sveikatos apsaugą ir vartotojų 

saugą. Ši direktyva atitinka reikalavimus dėl žmonių sveikatos ir vartotojų aukšto lygio 

apsaugos užtikrinimo nustatant ir įgyvendinant visas Bendrijos politikos ir veiklos kryptis. 

 

(3) Turėtų būti uždrausta naudoti kai kuriuos ftalatus žaisluose ir vaikų priežiūros priemonėse, 

pagamintose iš plastifikuotos medžiagos ar kurių dalys yra pagamintos iš plastifikuotos 

medžiagos, nes kai kurių ftalatų buvimas sukelia ar potencialiai gali sukelti pavojų vaikų 

sveikatai. 

 

(4) Komisijai pasikonsultavus, Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas 

(SCTEE) pareiškė nuomones apie šių ftalatų sukeliamus pavojus sveikatai. 

 

(5) 1998 m. liepos 1 d. Komisijos rekomendacijoje 98/485/EB dėl vaikų priežiūros prekių ir 

žaislų, skirtų jaunesnio kaip trejų metų amžiaus vaikams dėti į burną, pagamintų iš 

minkštojo PVC, kuriame yra tam tikrų ftalatų1, valstybės narės buvo paragintos imtis 

priemonių užtikrinti aukšto lygio vaikų sveikatos apsaugą šių gaminių atžvilgiu. 

                                                 
1 OL L 217, 1998 8 5, p. 35. 



 
5467/1/05 REV 1  AP/ks 3 
 DG C I   LT 

 

(6) Nuo 1999 m., priėmus Komisijos sprendimą 1999/815/EB1 pagal 1992 m. birželio 29 d. 

Tarybos direktyvą 92/59/EEB dėl bendrosios produktų saugos2, laikinai draudžiama 

Europos Sąjungos lygmeniu naudoti šešis ftalatus žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, 

skirtose jaunesnio kaip trejų metų amžiaus vaikams dėti į burną. Šis sprendimas yra 

reguliariai atnaujinamas. 

 

(7) Kai kurių valstybių narių jau priimti žaislų ir vaikų priežiūros prekių, turinčių ftalatų, 

pateikimo į rinką apribojimai turi tiesioginį poveikį vidaus rinkos kūrimui ir veikimui. Todėl 

būtina suderinti valstybių narių šios srities teisės aktus ir dėl to iš dalies pakeisti Direktyvos 

76/769/EEB3 I priedą. 

 

(8) Kai moksliniu įvertinimu negalima pakankamai aiškiai nustatyti rizikos, siekiant užtikrinti 

aukšto lygio sveikatos, ypač vaikų, apsaugą, turėtų būti taikomas atsargumo principas. 

 

(9) Vaikų augantys organizmai ypač pažeidžiami toksiškų reprodukcijai medžiagų. Dėl to kiek 

tik įmanoma turėtų būti sumažintas visų praktiškai išvengiamų šias medžiagas išskiriančių 

šaltinių, ypač daiktų, kuriuos vaikai deda į burną, poveikis vaikams. 

                                                 
1 OL L 315, 1999 12 9, p. 46. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 

2004/781/EB (OL L 344, 2004 11 20, p. 35). 
2 OL L 228, 1992 8 11, p. 24. Direktyva, panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/95/EB (OL L 11, 2002 1 15, p. 4). 
3 OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 

direktyva 2004/98/EB (OL L 305, 2004 10 1, p. 63). 
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(10) Atliekant rizikos įvertinimą ir (arba) pagal 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 

67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų 

klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo1, buvo nustatyta, kad di(2-

etilheksil)ftalatas (DEHP), dibutilftalatas (DBP) ir butilbenzilftalatas (BBP) yra toksiškos 

reprodukcijai medžiagos, ir todėl jos buvo priskirtos toksiškų reprodukcijai medžiagų 2 

kategorijai. 

 

(11) Mokslinė informacija apie diizononilftalatą (DINP), diizodecilftalatą (DIDP) ir di-n-

oktilftalatą (DNOP) yra prieštaringa arba jos trūksta, tačiau negali būti atmesta galimybė, 

kad jie yra potencialiai pavojingi, juos panaudojus žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, 

kurios iš esmės yra pagamintos vaikams. 

 

(12) Neaiškumai įvertinant šių ftalatų poveikį, pavyzdžiui, kiek kartų dedama į burną ir koks yra 

kitų šaltinių poveikis, reikalauja atsižvelgti į atsargumo sumetimus. Todėl turėtų būti įvesti 

šių ftalatų naudojimo žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse bei tokių prekių pateikimo į rinką 

apribojimai. Tačiau vadovaujantis proporcingumo principu DINP, DIDP ir DNOP taikomi 

apribojimai turėtų būti ne tokie griežti kaip DEHP, DBP ir BBP taikomi apribojimai.  

 

(13) Laikantis Komisijos komunikato dėl atsargumo principo, priemonės, paremtos šiuo principu, 

turėtų būti peržiūrimos atsižvelgiant į naują mokslinę informaciją. 

 

(14) Komisija, bendradarbiaudama su valstybių narių valdžios institucijomis, atsakingomis už 

žaislų ir vaikų priežiūros prekių rinkos priežiūrą bei vykdymą, ir konsultuodamasi su 

atitinkamomis gamintojų bei importuotojų organizacijomis, turėtų stebėti ftalatų ir kitų 

medžiagų, kaip plastifikatorių, naudojimą žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse. 

                                                 
1 OL 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 

direktyva 2004/73/EB (OL L 152, 2004 4 30, p. 1).   
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(15) Taikant Direktyvą 76/769/EEB, reikėtų apibrėžti sąvoką „vaikų priežiūros prekė“. 

 

(16) Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl teisės aktų leidybos tobulinimo1 34 punktą, Taryba 

turėtų paskatinti valstybes nares savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios 

kiek įmanoma geriau iliustruotų šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių 

tarpusavio santykį, ir viešai jas paskelbti. 

 

(17) Komisija peržiūrės Direktyvos 76/769/EEB I priede išvardytų ftalatų naudojimą kituose 

gaminiuose, kai bus užbaigtas rizikos įvertinimas pagal 1993 m. kovo 23 d. Tarybos 

reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės2. 

 

(18) Ši direktyva taikoma nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų, nustatančių darbuotojų apsaugos 

būtiniausius reikalavimus, kurie išdėstyti 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvoje 

89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo3 

ir ja pagrįstose atskirose direktyvose, visų pirma 1990 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvoje 

90/394/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų poveikiu darbe 

4 ir 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvoje 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos 

apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe 5, 

 

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ: 

                                                 
1 OL C 321, 2003 12 31, p. 1. 
2  OL L 84, 1993 4 5, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1). 
3 OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) 

Nr. 1882/2003. 
4 OL L 196, 1990 7 26, p. 1. Direktyva, panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2004/37/EB (OL L 158, 2004 4 30, p. 50). 
5  OL L 131, 1998 5 5, p. 11. 
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1 straipsnis 

 

Direktyva 76/769/EEB iš dalies keičiama taip: 

 

1. 1 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo punktu: 

 

„c) „vaikų priežiūros prekė“ – tai bet kuris gaminys, skirtas vaikų miegui, poilsiui, maitinimui 

palengvinti arba vaikams čiulpti.“ 

 

2. I priedas iš dalies keičiamas kaip išdėstyta šios direktyvos priede. 

 

2 straipsnis 

 

Ne vėliau kaip iki ...* Komisija iš naujo įvertina Direktyvoje 76/769/EEB su pakeitimais, padarytais 

šia direktyva, numatytas priemones atsižvelgdama į naują mokslinę informaciją apie medžiagas, 

aprašytas šios direktyvos priede, bei jų pakaitalus, ir šios priemonės bus atitinkamai pakeistos, jei 

tai bus pagrįsta. 

 

3 straipsnis 

 

1. Ne vėliau kaip iki ...** valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie 

yra būtini, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai. 

 

Šias priemones jos taiko nuo***. 

                                                 
*  Ketveri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo. 
**  Šeši mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo. 
***  Dvylika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo. 
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Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda 

daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės. 

 

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių 

nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus. 

 

4 straipsnis 

 

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje. 

 

5 straipsnis 

 

Ši direktyva skirta valstybėms narėms. 

 

Priimta Briuselyje, 

 
Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu 

        Pirmininkas    Pirmininkas 

 

 

________________________ 
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PRIEDAS 

 
 

Direktyvos 76/769/EEB I priedas papildomas šiais punktais: 

„ 

[XX.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir 
Einecs numeriai, apimantys tą pačią 
medžiagą): 
di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)  
CAS Nr. 117-81-7  
Einecs Nr. 204-211-0 
dibutilftalatas (DBP)  
CAS Nr. 84-74-2  
Einecs Nr. 201-557-4 
butilbenzilftalatas (BBP)  
CAS Nr. 85-68-7  
Einecs Nr. 201-622-7 

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba kaip 
preparato komponentai didesne koncentracija nei 
0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose ir 
vaikų priežiūros prekėse. 
Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių sudėtyje šių 
ftalatų koncentracija yra didesnė nei pirmiau minėta 
riba, į rinką nepateikiami. 

[XXa.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir 
Einecs numeriai, apimantys tą pačią 
medžiagą): 
 
diizononilftalatas (DINP)  
CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0  
Einecs Nr. 249-079-5 ir 271-090-9 
 
diizodecilftalatas (DIDP)  
CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1  
Einecs Nr. 247-977-1 ir 271-091-4 
 
di-n-oktilftalatas (DNOP) 
CAS Nr. 117-84-0 
Einecs Nr. 204-214-7 
 

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba kaip 
preparato komponentai didesne koncentracija nei 
0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose ir 
vaikų priežiūros prekėse, skirtose jaunesnio kaip 
trejų metų amžiaus vaikams, ir kurios gali būti 
dedamos į burną 
 
Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių sudėtyje šių 
ftalatų koncentracija yra didesnė nei pirmiau minėta 
riba, į rinką nepateikiami. 
 

“ 
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I. Įvadas 

 

1999 m. lapkričio 24 d. Komisija, remdamasi EB sutarties 95 straipsniu, pateikė Tarybai ir 

Europos Parlamentui pasiūlymą 1 dvidešimt antrą kartą iš dalies pakeisti Direktyvą 

76/769/EEB.  

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė nuomonę 2 2000 m. vasario 15 d. 

Europos Parlamentas baigė pirmąjį svarstymą ir pateikė nuomonę 3 2000 m. liepos 6 d.  

2005 m. balandžio 4 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją, išdėstytą dok. 5467/05. 

 

II. Tikslas 

 

Direktyvos projektas yra susijęs su žaislų ir vaikų priežiūros prekių, kurių sudėtyje yra ftalatų, 

pardavimu ir naudojimu.  Projekto pirminiame variante numatoma uždrausti šešis skirtingus 

ftalatus žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kurių sudėtyje yra PCV, skirtose jaunesnio nei 

trejų metų amžiaus vaikams dėti į burną.  

Europos Parlamentas pirmuoju skaitymu priėmė rezoliuciją dėl ftalatų ir žaislų saugos, 

kurioje siūlomi tam tikri Komisijos pasiūlymo pakeitimai. Pagrindiniai pakeitimai yra šie: 

 

- Žaislai, kurių sudėtyje yra ftalatų ir kurie skirti vaikams nuo trejų iki šešerių metų, bet 

kuriuos jaunesni vaikai galėtų įsidėti į burną, ar jų įpakavimas turi būti ženklinami 

įspėjimu. 

- Draudimas turėtų būti taikomas visiems ftalatams, ne tik šešiems paminėtiems Komisijos 

pasiūlyme. 

- Draudimas turėtų būti taikomas visiems žaislams, ne tik žaislams, skirtiems jaunesniems 

nei trejų metų vaikams, ir ne tik žaislams, skirtiems dėti į burną. Koncentracija žaisluose, 

skirtuose vaikams dėti į burną, gali būti ne didesnė nei 0,1 %, o ne 1 %, kaip numatyta 

Komisijos pasiūlyme. 

                                                 
1 Dok. 13308/99 ENT 228 CODEC 721. 
2 OL C 117, 2000 04 26, p. 17. 
3 OL C 121, 2001 04 24, p. 410. 
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- Į žaislų, kuriuos vaikai gali įsidėti į burną, sudėtį, kurioje yra ftalatų, negali būti dedamos 

kvapiosios medžiagos. 

 

2000 m. gegužės 25 d. Taryba išnagrinėjo bylą, bet nesugebėjo pasiekti susitarimo dėl 

bendrosios pozicijos. 

 

Tuo tarpu buvo gauti nauji rizikos įvertinimo rezultatai ir pasirodė tikslinga sustiprinti kai 

kurias pirmines nuostatas, kad jos atitiktų Europos Parlamento išvadas. 2004 m. rugsėjo 24 d. 

Taryba vieningai pasiekė politinį susitarimą dėl direktyvos, dvidešimt antrą kartą iš dalies 

keičiančios Direktyvą 76/769/EEB, projekto, išdėstyto dokumento 12469/04 I priede. 

 

III. Bendrosios pozicijos, išdėstytos dok. 5467/05, analizė 

 

1. Bendroji dalis 

Nors į bendrąją poziciją neįtraukti visi Europos Parlamento pakeitimai, joje ženklinimą 

etiketėmis pakeitus griežtu draudimu žymiai išplečiama draudimo taikymo sritis ir 

užtikrinamas teisinis apibrėžtumas aiškiai apibrėžus gaminius, kuriems taikomas 

draudimas (įtrauktas vaikų priežiūros prekės apibrėžimas, identiškas pateiktajam 

direktyvoje dėl žaislų 4). 

 

1, 3, 4, 6 ir 8 pakeitimai buvo priimti iš esmės, tačiau perrašyti. 

18, 2, 5, 11, 24, 7, 17/rev., 16 ir 9 laikyti nepriimtinais.  

 

2. Bendrojoje pozicijoje išdėstyti nauji dalykai, palyginus su Komisijos pasiūlymu 

3, 4 ir 7 konstatuojamosiose dalyse buvo padaryti nedideli, daugiausia teisinio pobūdžio 

redakciniai pakeitimai. Buvo įtrauktos naujos 6 ir 9–15 konstatuojamosios dalys, 

nurodančios, kad jau yra įsigaliojęs laikinasis draudimas, ir išaiškinančios uždraustinų 

ftalatų, atsargumo principo ir rizikos įvertinimo procedūrų sąryšį.  

                                                 
4 OL L 315, 1999 12 9, p. 46. 
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1 straipsnio naujoje 1 dalyje buvo pateiktas sąvokos „vaikų priežiūros prekė“ 

apibrėžimas. 

2 straipsnis buvo perrašytas, kad Komisija būtų įpareigota peržiūrėti šias priemones per 

ketverius metus nuo jų įsigaliojimo. 

3 straipsnis buvo perrašytas, kad atitiktų teisės aktų tekstų projektų kūrimo gaires ir kad 

būtų įtrauktas įpareigojimas valstybėms narėms pranešti Komisijai apie perkėlimo į 

nacionalinę teisę priemones. 

Priede išaiškinta draudimo taikymo sritis, išplečiama uždraudžiant naudoti DEHP, DBP 

ir BBP visuose žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse; DINP, DIDP ir DNOP draudžiami 

visuose žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, skirtose jaunesniems nei trejų metų 

vaikams ir kurias vaikai gali įsidėti į burną. Abiem atvejais buvo išaiškinta, kad 0,1 % 

masės koncentracijos apribojimas taikomas plastifikuotos medžiagos masei tokiu būdu, 

kad gaminių, kurių sudėtyje esama plastifikuotos medžiagos ir kitų sudedamųjų dalių, 

atveju visas apribojimas taikomas tik plastifikuotai daliai. 

 

IV. Išvados 

 

Savo bendrąja pozicija žymiai išplėsdama draudimo taikymo sritį, ženklinimą etiketėmis 

pakeisdama griežtu draudimu Taryba pageidauja tęsti darbą ta pačia linkme, kaip ir Europos 

Parlamentas. Taryba mano, kad tai labai padės siekiant patvirtinti nuolatinį draudimą, kuris 

turėtų būti nuolat peržiūrimas, ir skatinant patvirtinti netgi platesnę draudimo sritį, jei po jo 

įsigaliojimo atsirastų naujų mokslinių įrodymų. 
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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: 



 

 
CM 1182/05   2 
    EN 

-2- 

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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EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA 

Briuselis, 12.4.2005 
KOM(2005) 143 galutinis 

1999/0238 (COD) 

  

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 
 

dėl 

Tarybos bendrosios pozicijos, priimtos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą, dvidešimt antrą kartą iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/769/EB dėl 

valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir 
preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo(ftalatai žaisluose ir vaikų 

priežiūros prekėse) 
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1999/0238 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATASEUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 
 

dėl 

Tarybos bendrosios pozicijos, priimtos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą, dvidešimt antrą kartą iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/769/EB dėl 

valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir 
preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (ftalatai žaisluose ir vaikų 

priežiūros prekėse) 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymo pateikimo EP ir Tarybai data(dokumentas KOM(1999) 
577 galutinis 1999/0238 COD): 

1999 m. lapkričio 10 d. 

Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonės 
priėmimo data: 

2000 m. kovo 1 d. 

Europos Parlamento nuomonės priėmimo data, pirmasis svarstymas: 2000 m. liepos 6 d. 

Bendrosios pozicijos priėmimo data: 2005 m. balandžio 4 d. 

  

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Komisija pirmą kartą pasiūlė iš dalies keisti 1999 m. lapkričio 10 d. Direktyvą 76/769/EEB 
(KOM (1999) 577/galutinis) siekdama įtraukti draudimą naudoti šešių rūšių ftalatus žaisluose 
ir vaikų priežiūros prekėse, skirtos jaunesnio kaip trejų metų amžiaus vaikams dėti į burną. 

Tolesnių svarstymų metu Komisija nusprendė palaukti įvairių išsamių rizikos įvertinimų, tuo 
metu atliekamų pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos 
įvertinimo ir kontrolės, rezultatų. Šiuo metu galima susipažinti su šių rizikos įvertinimų metu 
gautais naujais moksliniais duomenimis. 

Be to, be pasiūlymo dėl nuolatinio ribojimo 1999 m. Komisija remdamasi Tarybos direktyvos 
92/59/EEB 9 straipsniu priėmė laikinąsias priemones pagal Komisijos sprendimą 
1999/815/EB uždraudžiančias naudoti šešių rūšių ftalatus žaisluose ir vaikų priežiūros 
prekėse, skirtose jaunesnio kaip trejų metų amžiaus vaikams dėti į burną. Komisija 
atnaujindavo šį laikinąjį draudimą reguliariai (kas tris arba kas šešis mėnesius) pratęsdama 
Sprendimo 1999/815/EB galiojimą. Valstybės narės taip pat priėmė įvairius apribojimus dėl 
ftalatų naudojimo žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse.  

Visoms dalyvaujančioms šalims, kaip ir pramonei, kyla sunkumų dėl nestabilios teisinės 
padėties ir vidaus rinkos padalijimo. Todėl tokią stabilią teisinę padėtį reikėtų sukurti kaip 
galima greičiau. 
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3. PASTABOS DĖL BENDROSIOS POZICIJOS 

Remiantis dabartine moksline informacija ir atsižvelgiant į Europos Parlamento 1-ojo 
svarstymo metu pareikštą nuomonę naujojo pasiūlymo, įtraukto į Tarybos bendrąją poziciją, 
tikslas – vadovaujantis atsargumo principu imtis visų reikalingų priemonių skirstant įvairių 
rūšių ftalatus pagal kiekvieno jų atskirą galimybę kelti riziką vaikams.  

Tarybos bendroji pozicija – tai naujas postūmis po keletą metų trukusios aklavietės, todėl į ją 
neįtraukiami visi Europos Parlamento pirmojo svarstymo metu pasiūlyti pakeitimai. Kalbant 
apie ftalatus, klasifikuojamus KMR (kancerogeninėmis, mutageninėmis, toksiškomis 
reprodukcijai) medžiagomis, pasiūlyme įtraukti ne tik Europos Parlamento pakeitimai, bet ir 
uždraudžiama naudoti tokių rūšių ftalatus žaisluose, nepriklausomai nuo to, kokiai amžiaus 
grupei jie yra skirti. Kitoms ftalatų grupėms bendrojoje pozicijoje priimti siūlomi pakeitimai. 
Pasiūlyme buvo įtrauktas Europos Parlamento pasiūlytas peržiūros straipsnis.  

Nebuvo atsižvelgiama į pakeitimus, susijusius su žaislų ir vaikų priežiūros prekių ženklinimu, 
ir kvapiųjų medžiagų uždraudimu, nes, atsižvelgiant rizikos įvertinimo rezultatus ir labiau 
išplėstus pasiūlytus apribojimus lyginant su anksčiau siūlytais ribojimais, šios priemonės 
nebuvo laikomos proporcingomis. 

3.1. DEHP, DBP ir BBP 

Rizikos įvertinimų metu buvo nustatyta, kad DEHP1, DBP2 ir BBP3 yra toksiškos 
reprodukcijai medžiagos. Atitinkamai jie buvo klasifikuojami KMR (kancerogenėmis, 
mutageninėmis, toksiškomis reprodukcijai) medžiagomis 2 kategorijoje.  

Siekiant atsargumo yra keletas argumentų, kuriais pateisinamas visiškas šių medžiagų 
uždraudimas tokiuose gaminiuose kaip vaikams skirti žaislai. 

• Vaikai yra augantys organizmai ir todėl yra itin jautrūs cheminėms medžiagoms, 
turinčioms ypatingų nagrinėjamų savybių (reprodukcinių toksinių ir (arba) 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų). Dėl šios priežasties vaikai turi būti 
labiausiai apsaugoti nuo vengtinų šaltinių poveikio. 

• Reikia vengti žaisluose esančių DEHP, DBP ir BBP medžiagų poveikio, nes 
vaikai neturi jokio aiškaus poreikio šias medžiagas naudoti ir tai jiems nesuteikia 
jokio aiškaus privalumo. 

• Žaisluose esančių medžiagų DEHP, DBP ir BBP poveikis vaikams tikriausiai yra 
didžiausias iš visų žinomuose šaltiniuose (aplinkoje, kambario ore, maiste, t.t.) 
esančių šių medžiagų poveikio; jį galima kontroliuoti konkrečiomis priemonėmis.  

• Kyla esminių neaiškumų dėl šiuose žaisluose esančių ftalatų poveikio (kramtymo 
trukmė, tiesioginis pasisavinimas iš burnos) ir ftalatų, esančių kituose šaltiniuose 
(dirbtinų cheminių medžiagų naudojimas šių cheminių medžiagų, esančių 
kambario ore, aplinkos ore, poveikiui įvertinti), poveikio vaikams. Dėl šių 
neaiškumų techninių ekspertų (arba pagal Tarybos reglamentą Nr. 793/93/EEB, 

                                                 
1  bis (2-etilheksil) ftalatas 
2  dibutilftalatas 
3  benzilbutilftalatas 
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arba Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinio komiteto (TEAMK)) 
atliktas rizikos apskaičiavimas buvo tik apytikris ir orientacinis. 

Todėl reikėtų uždrausti DEHP, DBP ir BBP naudojimą visuose žaisluose ir vaikų priežiūros 
prekėse. 

3.2. DINP, DIDP ir DNOP 

Dėl DINP4 egzistuoja skirtingos nuomonės tarp TEAMK ir rizikos įvertinimo pagal Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės metu gautų 
rezultatų. Šios nuomonės išsiskiria interpretuojant padarinius (spongiosis hepatis) bandomųjų 
gyvūnų kepenų ląstelėse toksiškumo tyrimų, atliktų su DINP, metu. TEMK priėmė išvadą, 
kad reikia sumažinti riziką ir pritarė JAV vartojimo prekių saugumo komisijos nuolatinės 
rizikos patariamosios grupės dėl DINP (Chronic Hazard Advisory Panel on DINP) duomenų 
interpretavimui. Susirinkimo techniniais klausimais metu atliktu rizikos įvertinimu pagal 
Reglamentą Nr. 793/93/EEB buvo nustatyta, kad šiuo metu papildoma informacija ir (arba) 
tyrimai, arba rizikos sumažinimo priemonės be šiuo metu jau taikomų priemonių, nėra 
reikalingi. 

Skirtingus požiūrius iš dalies lemia nenuspėjamas vaikų elgesys ir dėl to iškilusi problema 
tiksliai apibrėžti kasdien suvartojamą nurodytos medžiagos kiekį. ES privalo siekti užtikrinti 
aukštą jos piliečių, o ypač vaikų sveikatos ir saugos lygį. Yra teisėta atsižvelgti į šį veiksnį 
priimant sprendimus dėl rizikos sumažinimo priemonių vaikams. Siekiant atsargumo ir taip 
pat atsižvelgiant į proporcingumo reikalavimą komunikate dėl atsargumo principo yra 
pasiūlyta, kad iki tol, kol bus paruošta mokslinė informacija, būtų uždrausta naudoti DINP 
žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kurias gali kramtyti šiai medžiagai jautriausio amžiaus, 
t.y. jaunesnio kaip trejų metų amžiaus grupės vaikai. 

DIDP5 atveju padėtis yra tokia pati kaip ir DINP atveju. Pagal Reglamentą Nr. 793/93/EEB 
atlikto rizikos įvertinimo metu buvo nustatyta, kad jeigu minkštojo PVC žaisluose DINP būtų 
naudojamas tokiais pačiais kiekiais kaip ir DINP bei DEHP (35–45 %), tokia situacija keltų 
susirūpinimą. TEMK savo rizikos įvertinimo peržiūroje pagal 793/93/EEB priėmė išadą, kad 
nėra priežasčių rūpintis ne dėl to, kad nesutinkama su rizikos įvertinimų metu iškeltomis 
hipotezėmis, bet todėl, kad šiuo metu nėra įrodymo, jog rinkoje DIDP būtų naudojamas 
tokiais dideliais kiekiais. Be to, Mokslinis komitetas savo 1998 m. pradinėje nuomonėje 
pažymėjo, kad jeigu DIDP (ir kiti ftalatai) būtų naudojami tokiais pačiais kiekiais kaip ir 
DINP bei DEHP, galėtų atsirasti susirūpinimą keliančių priežasčių. Todėl TEMK pritaria 
rizikos įvertinimo išvadoms, teigiančioms, kad jeigu DIDP būtų naudojamas dideliais 
kiekiais, tai keltų susirūpinimą. 

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių reikėtų dėl DINP ir DIDP pasiūlyti lyginamąsias 
proporcingas priemones. Be to, priimant sprendimus dėl atitinkamų rizikos valdymo 
priemonių yra labai svarbu atsižvelgti į neaiškumus (kramtymo trukmę, kitų šaltinių poveikį ir 
t.t.) ir į kitus pirmiau išdėstyti atsargumo argumentus dėl DEHP, DBP ir BBP. 

DNOP6 atžvilgiu, dėl kurio nebuvo atliktas joks rizikos įvertinimas, nes jis specialiai 
nenaudojamas žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, 1998 m. TEMK jau konstatavo, kad jeigu 

                                                 
4  diizononilftalatas 
5  diizononilftalatas 
6  dioktiloftalatas 
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DNOP būtų naudojamas tokiais pačiais kiekiais kaip DEHP ir DINP, iš žaislų jo išsiskirtų 
daugiau, ir būtų galima tikėtis mažesnių saugumo ribų. Buvo įrodyta, kad DNOP sukelia 
pakitimus kepenyse ir skydliaukėje. TEMK pripažino, „kad tikras poveikis nėra aiškus...nes 
atliekant įvairius tyrimus, apie kuriuos buvo pranešta, buvo nustatyti [a] įvairūs įvertinti 
dydžiai.“ Be to, TEMK pažymėjo tai, kad „vaikų žaisluose gali būti aptinkamas daugiau nei 
vienas ftalatas, arba papildomai yra galimas sąlytis su jais per maistą, orą ir odą.“  

Todėl Komisija laikosi atsargumo argumentais paremto požiūrio pagal kurį, trūkstant 
duomenų ir dėl esančių neaiškumų, DNOP turėtų būti taikomi tokie patys apribojimai kaip ir 
DINP bei DIDP. 

3.3. Alternatyvių medžiagų, kurias galima būtų panaudoti kaip plastifikatorius 
minkštojo PVC žaisluose, naudojimo galimybės ir saugumas. 

Be ftalatų keletas medžiagų gali būti panaudotos kaip plastifikatoriai minkštojo PVC 
žaisluose. 

Atsižvelgdama į diskusijas dėl alternatyvių plastifikatorių Komisija paprašė TEMK įvertinti 
turimą informaciją dėl tam tikrų plastifikatorių, labiausiai citratų ir adipatų. Savo 1999 m. 
rugsėjo 28 d. pradinėje nuomonėje TEMK priėmė išvadą, kad yra ypač daug informacijos apie 
galimus panaudoti pakaitalus spragų, kurias reikia užpildyta prieš tinkamai įvertinant šių 
medžiagų panaudojimą PVC žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse. 

Kaip atsakas į tai buvo citratų pramonėje atlikti keletas saugos ir poveikio tyrimų (su 
savanoriais suaugusiais) su acetiltributilcitratu (ATBC), kurie ilgainiui buvo pateikti TEMK 
įvertinti. Naujoje 2004 m. sausio 8 d. nuomonėje TEMK priėmė išvadą, kad naujais 
duomenimis buvo tinkamai užpildytos duomenų spragos ir, kad nereikia nerimauti dėl 
saugumo naudojant ATBC kaip plastifikatorių mažų vaikų kramtomuose PVC žaisluose ir 
vaikų priežiūros prekėse. 

3.4. Kiti susiję pasiekimai: tyrimai dėl vaikų kramtymo 

Kai priėmus Komisijos sprendimą 1999/815/EB buvo įgyvendintos priemonės, kuriomis 
uždraudžiamas šešių rūšių ftalatų panaudojimas minkštojo PVC žaisluose ir vaikų priežiūros 
prekėse, buvo atlikti keletas tyrimų vaikų kramtymo poelgiui įvertinti. 

Šių tyrimų rezultatai skiriasi atsižvelgiant į jų modelį ir ypač į visą laiko trukmę, per kurią 
vaikas buvo stebimas, į žaislų, kurie skirti kramtymui, pateikimą ir paėmimą, į pranešimą apie 
kramtymo trukmę (vidutiniška, 95-asis procentilis arba pats blogiausias scenarijus), į tai, ar 
kramtymo trukmė susumuojama, ar tiriami pavieniai atvejai, ir į vaikų kramtomų daiktų 
suskirstymą į kategorijas. Priklausomai nuo vaiko stebėsenos tyrimų protokolų buvo 
nustatyta, kad visose šalyse vaikai daiktus kramto nuo keleto minučių (JAV vartojimo prekių 
saugumo komisija) iki daugiau nei 6 valandų (JK prekybos ir pramonės departamentas, 
Japonijos ataskaitos), taip padidinant neaiškumus dėl tikro blogiausio scenarijaus kramtymo 
trukmės atžvilgiu. 
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3.5. Papildoma orientacinė informacija 

2004 m. rugsėjo 24 d. kompetentingame Tarybos susirinkime Komisija parengė pranešimą, 
paskelbdama savo ketinimą parengti orientacinį dokumentą siekiant palengvinti direktyvos 
įgyvendinimą (žr. priedą). Šiame dokumente bus atkreipiamas ypatingas dėmesys į nuostatas 
dėl tam tikrų medžiagų apribojimų žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kurios skirtos 
jaunesnio kaip trejų metų amžiaus vaikams, jeigu šios medžiagos bus susijusios su direktyvos 
priede nurodyta sąlyga: „kuriuos jie gali įsidėti į burną“. 

4. IŠVADA 

Komisija pritaria bendrajai pozicijai, nes ji parengta remiantis atsargumo priemonėmis, kurių 
reikia imtis siekiant apsaugoti vaikus, taip pat atsižvelgiant į didelį mokslinį neaiškumą dėl 
tam tikrų ftalatų keliamos rizikos vaikams. Be to, Komisija pritaria bendrosios pozicijos 
nuostatoms, susijusioms su mokslo pasiekimų dėl ftalatų ir jų pakaitalų peržiūros po 4 metų. 
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PRIEDAS 

Komisijos pranešimas 

Kai tik bus priimta direktyva, susijusi su apribojimais dėl prekybos ftalatais ir jų naudojimu 
žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse (22-antrasis Tarybos direktyvos 76/69/EEB, susijusios su 
tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, pakeitimas), 
Komisija siekdama palengvinti direktyvos įgyvendinimą, pasikonsultavusi su valstybių narių 
ekspertais, atsakingais už direktyvos 76/769/EEB valdymą, ir su suinteresuotomis šalimis 
parengs orientacinį dokumentą. Šiame dokumente bus itin atkreipiamas dėmesys į nuostatas 
dėl tam tikrų medžiagų apribojimų žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kurios skirtos 
jaunesnio kaip trejų metų amžiaus vaikams, jeigu šios medžiagos bus susijusios su direktyvos 
priede nurodyta sąlyga: „kuriuos jie gali dėti į burną“. 

Atliekant šį darbą bus išnagrinėti aspektai, susiję su lengvai pasiekiamomis plastifikatorių 
medžiagomis ir rankose laikomais žaislais. 




