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DYREKTYWA 2005/…/WE 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

z dnia 

 

zmieniająca po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG 

w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 

Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu 

i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych 

(stosowanie ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) 

 

 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, 

 

uwzględniając wniosek Komisji1, 

 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2, 

 

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu3, 

                                                 
1 Dz.U. C 116 E z 26.4.2000, str. 14. 
2 Dz.U. C 117 z 26.4.2000, str. 59. 
3 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2000 r. (Dz.U. C 121 z 24.4.2001, str. 410), 

wspólne stanowisko Rady z dnia…(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i 
stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia …(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku 
Urzędowym). 
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a także mając na uwadze, co następuje: 

 

(1) Artykuł 14 Traktatu ustanawia obszar bez granic wewnętrznych, w którym zapewniony jest 

swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. 

 

(2) Rozwój rynku wewnętrznego powinien przynieść poprawę jakości życia, ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa konsumentów. Niniejsza dyrektywa jest zgodna z wymogiem zapewnienia 

wysokiego poziomu ochrony zdrowia i ochrony konsumentów przy definiowaniu i realizacji 

wszystkich polityk i działań Wspólnoty. 

 

(3) Powinno się zabronić stosowania niektórych ftalanów w zabawkach i artykułach 

pielęgnacyjnych dla dzieci wykonanych z materiałów z dodatkiem plastyfikatorów lub 

zawierających części wykonane z materiałów z dodatkiem plastyfikatorów, jako że obecność 

niektórych ftalanów stanowi lub może potencjalnie stanowić ryzyko dla zdrowia dzieci. 

 

(4) Komitet Naukowy ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska (SCTEE), z którym 

skonsultowała się Komisja, przedstawił opinie w sprawie ryzyka stwarzanego dla zdrowia 

przez takie ftalany. 

 

(5) Zalecenie Komisji 98/485/WE z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie artykułów pielęgnacyjnych 

dla dzieci i zabawek przeznaczonych do brania do ust przez dzieci do lat trzech, 

wytworzonych z miękkiego PVC zawierającego niektóre ftalany1 wezwało Państwa 

Członkowskie do podjęcia działań w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia 

dzieci w odniesieniu do tych produktów. 

                                                 
1 Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 35. 
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(6) Od 1999 r. stosowanie sześciu ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci 

przeznaczonych do brania do ust przez dzieci do lat trzech podlega tymczasowemu zakazowi 

na poziomie Unii Europejskiej w następstwie przyjęcia decyzji Komisji 1999/815/WE1 w 

ramach dyrektywy Rady 92/59/EWG z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ogólnego 

bezpieczeństwa produktów2. Okres obowiązywania tej decyzji jest regularnie przedłużany. 

 

(7) Przyjęte już przez niektóre Państwa Członkowskie ograniczenia dotyczące wprowadzania do 

obrotu zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci ze względu na fakt, że zawierają one 

ftalany, bezpośrednio ograniczają możliwość stworzenia i funkcjonowania rynku 

wewnętrznego. Dlatego też konieczne jest zbliżenie przepisów ustawowych Państw 

Członkowskich w tej dziedzinie, a co za tym idzie dokonanie zmiany załącznika I do 

dyrektywy 76/769/EWG3. 

 

(8) W przypadkach, gdy ocena naukowa nie pozwala na określenie z wystarczającą pewnością 

zagrożenia, należy stosować zasadę ostrożności w celu zapewnienia wysokiego poziomu 

ochrony zdrowia, w szczególności w odniesieniu do dzieci. 

 

(9) Dzieci, których organizm ciągle się rozwija, są szczególnie podatne na działanie substancji 

toksycznych działających szkodliwie na rozrodczość. Dlatego też powinno się w możliwie 

najszerszym zakresie ograniczyć narażanie dzieci na działanie wszelkich dających się w 

praktyce uniknąć źródeł emisji tych substancji, pochodzących w szczególności z artykułów, 

które dzieci biorą do ust. 

                                                 
1 Dz.U. L 315 z 9.12.1999, str. 46. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/781/WE (Dz.U. L 

344 z 20.11.2004, str. 35). 
2 Dz.U. L 228 z 11.8.1992, str. 24. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady (Dz.U. L 11 z 15.1.2002, str. 4). 
3 Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 

2004/98/WE (Dz.U. L 305 z 1.10.2004, str. 63). 
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(10) Przy ocenie ryzyka i/lub w ramach dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. 

w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 

odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych1 

DEHP, DBP i BBP zostały uznane za substancje działające szkodliwie na rozrodczość i tym 

samym sklasyfikowane jako substancje działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 2. 

 

(11) W odniesieniu do DINP, DIDP i DNOP albo brak jest informacji naukowych albo są one 

sprzeczne, lecz nie można wykluczyć, że substancje te stanowią potencjalne ryzyko, jeżeli są 

stosowane w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, które z definicji są 

produkowane dla dzieci. 

 

(12) Niejasności w ocenie narażenia na działanie tych ftalanów, takie jak czas, przez jaki dzieci 

trzymają artykuły w ustach oraz narażenie na działanie emisji pochodzących z innych źródeł, 

wymagają rozważenia podjęcia środków ostrożności. Dlatego też powinno się wprowadzić 

ograniczenia w stosowaniu tych ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla 

dzieci oraz we wprowadzaniu takich artykułów do obrotu. Niemniej jednak, w celu 

zachowania proporcjonalności, ograniczenia w odniesieniu do DINP, DIDP i DNOP powinny 

być mniej surowe niż te wnioskowane w odniesieniu do DEHP, DBP i BBP. 

 

(13) Zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zasady ostrożności środki stosowane na 

podstawie tej zasady powinny podlegać przeglądowi w świetle nowych informacji 

naukowych. 

 

(14) Komisja we współpracy z organami Państw Członkowskich odpowiedzialnymi za nadzór nad 

rynkiem zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci oraz po zasięgnięciu opinii 

właściwych organizacji producentów i importerów powinna monitorować stosowanie 

ftalanów i innych substancji jako plastyfikatorów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych 

dla dzieci. 

                                                 
1  Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/73/WE 

(Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1). 
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(15) Do celów dyrektywy 76/769/EWG należy zdefiniować pojęcie „artykułów pielęgnacyjnych 

dla dzieci”. 

 

(16) Rada, zgodnie z pkt. 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego 

stanowienia prawa1, powinna zachęcać Państwa Członkowskie do sporządzania, dla ich 

własnych celów i w interesie Wspólnoty, własnych tabel, które w możliwie najszerszym 

zakresie odzwierciedlają korelacje pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji 

oraz do udostępniania  ich upowszechniania. 

 

(17) Komisja dokona przeglądu stosowania ftalanów wymienionych w załączniku do dyrektywy 

76/769/EWG w innych produktach, gdy zostanie zakończone przeprowadzanie oceny ryzyka 

zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny 

i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje2. 

 

(18) Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla prawodawstwa wspólnotowego 

ustanawiającego minimalne wymagania dla ochrony pracowników zawarte w dyrektywie 

Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu 

poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy3 oraz w poszczególnych, 

opartych na niej dyrektywach, w szczególności w dyrektywie Rady 90/394/EWG z dnia 28 

czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia 

na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy4 i dyrektywie Rady 98/24/WE z dnia 

7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed 

ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy5. 

 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

                                                 
1 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1. 
2 Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str.1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). 
3 Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003. 
4 Dz.U. L 196 z 26.7.1990, str. 1. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2004/37/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 50). 
5 Dz.U. L 131 z 5.5.1998, str. 11. 
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Artykuł 1 

 

W dyrektywie 76/769/EWG wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W art.1 ust. 3 dodaje się lit. c) w brzmieniu: 

 

„c) „artykuły pielęgnacyjne dla dzieci” oznaczają wszelkie produkty przeznaczone do ułatwienia 

snu, odpoczynku, karmienia dzieci lub ssania przez nie”. 

 

2. W załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. 

 

Artykuł 2 

 

Najpóźniej do ...∗ Komisja podda ponownej ocenie środki przewidziane w dyrektywie 76/769/EWG 

zmienionej niniejszą dyrektywą w świetle nowych informacji naukowych dotyczących substancji 

wymienionych w załączniku do niniejszej dyrektywy i ich substytutów, oraz, jeżeli będzie to 

uzasadnione, środki te zostaną odpowiednio zmienione. 

 

Artykuł 3 

 

1. Do …∗∗ Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym 

Komisję. 

 

Państwa Członkowskie stosują te przepisy od …∗∗∗. 

 

                                                 
∗ Cztery lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
∗∗ Sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
∗∗∗ Dwanaście miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub 

odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania 

określane są przez Państwa Członkowskie. 

 

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego 

przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. 

 

Artykuł 4 

 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

Artykuł 5 

 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. 

 

Sporządzono w Brukseli, 

 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

 Przewodniczący Przewodniczący 

 

_________________ 
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ZAŁĄCZNIK 

 

Do załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG dodaje się następujące punkty: 

„ 

„[XX.] Następujące ftalany (lub z 
innymi numerami CAS i EINECS 
odpowiadającymi tym substancjom): 
 
- ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) 
nr CAS: 117-81-7 
nr EINECS: 204-211-0 
 
- ftalan dibutylu (DBP) 
nr CAS: 84-74-2 
nr EINECS: 201-557-4 
 
- ftalan benzylu-butylu (BBP) 
nr CAS: 85-68-7 
nr EINECS: 201-622-7 

nie będą stosowane jako substancje lub składniki 
preparatów w stężeniu większym niż 0,1% w 
stosunku do masy materiału z dodatkiem 
plastyfikatorów w zabawkach i artykułach 
pielęgnacyjnych dla dzieci. 
Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci 
zawierające te ftalany w stężeniu przekraczającym 
powyższy limit nie będą wprowadzane do obrotu. 

„[XXa.] Następujące ftalany (lub z 
innymi numerami CAS i EINECS 
odpowiadającymi tym substancjom): 
 
- ftalan diizononylu (DINP) 
nr CAS: 28553-12-0 i 68515-48-0 
nr EINECS: 249-079-5 i 271-090-9 
 
- ftalan diizodecylu (DIDP) 
nr CAS: 26761-40-0 i 68515-49-1 
nr EINECS: 247-977-1 i 271-091-4 
 
- ftalan dioktylu (DNOP) 
nr CAS: 117-84-0, 
nr EINECS: 204-214-7 

nie będą stosowane jako substancje lub składniki 
preparatów w stężeniu większym niż 0,1% w 
stosunku do masy materiału z dodatkiem 
plastyfikatorów w zabawkach i artykułach 
pielęgnacyjnych przeznaczonych dla dzieci poniżej 
lat trzech, które mogą być przez nie brane do ust. 
 
Takie zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci 
zawierające te ftalany w stężeniu przekraczającym 
powyższy limit nie będą wprowadzane do obrotu. 
 

” 
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I. Wstęp 

 

W dniu 24 listopada 1999 r. Komisja przedstawiła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu 

swój wniosek1 dotyczący zmiany po raz dwudziesty drugi dyrektywy Rady 76/769/EWG 

zgodnie z o art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.   

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał opinię2 w dniu 15 lutego 2000 r. 

Parlament Europejski zakończył pierwsze czytanie oraz wydał opinię3 w dniu 06 lipca 2000 r. 

W dniu 4 kwietnia 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko w wersji przedstawionej  

w dok. 5467/05. 

 

II. Cel 

 

Niniejszy projekt dyrektywy odnosi się do wprowadzania do obrotu i używania zabawek oraz 

artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci zawierających ftalany.  W swojej pierwotnej formie 

przewidywał on zakaz dotyczący zawartości sześciu różnych ftalanów w zabawkach  

i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci zawierających PVC i przeznaczonych do brania do ust 

przez dzieci do lat trzech.  

Podczas pierwszego czytania Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie ftalanów  

i bezpieczeństwa zabawek proponując kilka zmian we wniosku Komisji.  Oto główne zmiany: 

 

- W przypadku zabawek zawierających ftalany i przeznaczonych dla dzieci w wieku od lat 

trzech do sześciu, które to zabawki młodsze dzieci mogłyby brać do ust, ostrzeżenia 

muszą być umieszczone zarówno na opakowaniu jak i na samej zabawce.  

- Zakaz powinien się odnosić do wszystkich ftalanów, a nie tylko do tych sześciu, 

wymienionych we wniosku Komisji. 

- Zakaz powinien obejmować wszystkie zabawki, a nie tylko te, przeznaczone dla dzieci 

do lat trzech oraz te przeznaczone do brania do ust. Zabawki, które mogą być brane do 

ust mogą zawierać stężenie nie większe niż 0,1%, a nie 1%, jak przewiduje wniosek 

Komisji. 

                                                 
1 Dok. 13308/99 ENT 228 CODEC 721 
2 Dz.U. C nr 117 z 26.4.2000, str. 17. 
3 Dz.U. C nr 121 z 24.4.2001, str. 410. 
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- Substancji zapachowych nie można dodawać do zabawek, które zawierają ftalany, a które 

dziecko może brać do ust.  

 

W dniu 25 maja 2000 r. Rada zbadała odnośny dokument, nie była jednak w stanie osiągnąć 

porozumienia w sprawie wspólnego stanowiska.  

 

Tymczasem udostępniono wyniki nowych ocen ryzyka i uznano, że pożądanym jest 

zaostrzenie pierwotnych przepisów zgodne z ustaleniami Parlamentu Europejskiego. W dniu 

24 września 2004 r. Rada osiągnęła jednomyślnie polityczne porozumienie co do projektu 

dyrektywy, zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w wersji 

przedstawionej w załączniku I do dokumentu12469/04. 

 

III. Analiza wspólnego stanowiska, w wersji przedstawionej w dok. 5467/05. 

 

1. Przepisy ogólne 

Nie uwzględniając wszystkich zmian proponowanych przez Parlament Europejski, 

wspólne stanowisko rozszerza jednak znacznie zakres zakazu, zastępując oznaczanie 

bezpośrednim zakazem oraz zapewnia pewność prawną poprzez precyzyjną definicję 

artykułów podlegających zakazowi (dodano definicję artykułu pielęgnacyjnego dla 

dzieci, identyczną z definicją zawartą w Dyrektywie o zabawkach4). 

 

Zmiany 1, 3, 4, 6 i 8 zostały przyjęte zasadniczo, wprowadzono jednak poprawki 

redakcyjne.  

Zmian 18, 2, 5, 11, 24, 7, 17/rev., 16 i 9 nie uznano za możliwe do przyjęcia.  

 

2. Nowe elementy zawarte we wspólnym stanowisku w porównaniu z wnioskiem 

Komisji 

Motywy 3, 4 i 7 nieznacznie przeredagowano, głównie pod względem prawnym. 

Dodano nowy motyw 6 oraz motywy 9-15 w celu wskazania, że tymczasowy zakaz 

wszedł już w życie jak również celem wyjaśnienia związku między ftalanami, które 

mają być objęte zakazem, zasadą ostrożności a procedurami oceny ryzyka. 

                                                 
4 Dz.U. L nr 315 z 9.12.1999, str. 46. 
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Wprowadzono definicję ,,artykułu pielęgnacyjnego dla dzieci” w nowym art.1 ust.1. 

Art. 2 został przeredagowany tak, aby zobowiązać Komisję do dokonania przeglądu 

tych środków w ciągu czterech lat od ich wejścia w życie. 

Art. 3 został przeredagowany tak, aby był zgodny z wytycznymi tworzenia projektów 

tekstów prawnych i aby dodatkowo zobowiązać Państwa Członkowskie do 

informowania Komisji o środkach transpozycji. 

W Załączniku wyjaśniono zakres zakazu rozszerzając go w odniesieniu do DEHP, DBP 

i BBP na wszystkie zabawki oraz artykuły pielęgnacyjne dla dzieci; w odniesieniu do 

DINP, DIDP i DNOP zakaz obejmie zabawki oraz artykuły pielęgnacyjne dla dzieci 

przeznaczone dla dzieci do lat trzech, które mogą być brane przez nie do ust.  W obu 

przypadkach wyjaśniono, że ograniczenie stężenia wynoszące 0,1% w stosunku do 

masy odnosi się do materiałów z dodatkiem plastyfikatorów, tak więc w przypadku 

przedmiotów zawierających zarówno materiały z dodatkiem plastyfikatorów jak i inne 

składniki, ograniczenie to odnosi się w pełni tylko do tej części, w której występują 

materiały z dodatkiem plastyfikatorów. 

 

IV. Wniosek 

 

W swoim wspólnym stanowisku Rada pragnie pójść w tym samym kierunku, co Parlament 

Europejski, znacznie rozszerzając zakres zakazu i zastępując oznaczanie bezpośrednim 

zakazem. Rada uważa, że stanowisko to w dużej mierze przyczyni się do przyjęcia stałego 

zakazu podlegającego ciągłemu przeglądowi i doprowadzi do dalszego rozszerzenia zakazu, 

gdyby po jego wejściu w życie, pojawiły się nowe dowody naukowe. 
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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. 

 

     

 



 

PL    PL 

 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 

Bruksela, dnia 12.4.2005 
COM(2005) 143 końcowy 

1999/0238 (COD) 

  

KOMUNIKAT KOMISJI  
DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE  

 
dotyczący 

wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG dotyczącą 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu oraz 

stosowaniu niektórych niebezpiecznych substancji i preparatów (ftalany w zabawkach i 
artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) 



 

PL 2   PL 

1999/0238 (COD) 

KOMUNIKAT KOMISJI  
DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE  

 
dotyczący 

wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG dotyczącą 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu oraz 

stosowaniu niektórych niebezpiecznych substancji i preparatów (ftalany w zabawkach i 
artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) 

1. TŁO 

Data przekazania wniosku do PE i Rady (dokument 
COM(1999) 577 wersja ostateczna – 1999/0238 COD): 

10 listopada 
1999 r. 

Data wydania opinii przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny: 1 marca 2000 r. 

Data wydania opinii przez Parlament Europejski w pierwszym 
czytaniu: 

6 lipca 2000 r. 

data przyjęcia wspólnego stanowiska: 4 kwietnia 2005 r. 

2. PRZEDMIOT WNIOSKU KOMISJI 

W dniu 10 listopada 1999 r. (COM (1999) 577/wersja ostateczna) Komisja po raz pierwszy 
wystąpiła z wnioskiem o zmienienie dyrektywy 76/769/EWG w celu wprowadzenia zakazu 
na stosowanie sześciu ftalanów w produkcji zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, 
które mogą być wkładane do ust przez dzieci poniżej trzeciego roku życia. 

W trakcie późniejszych dyskusji, Rada zadecydowała, aby poczekać na wyniki serii 
całościowych ocen ryzyka przeprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (EWG) 793/93 
w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje, które zostały 
rozpoczęte w międzyczasie. Na podstawie tychże ocen ryzyka, nowe dane naukowe są 
obecnie dostępne. 

Oprócz wniosku o wprowadzenie stałego ograniczenia, w 1999 r. Komisja przyjęła 
tymczasowe środki na mocy decyzji Komisji 1999/815/WE na podstawie art. 9 dyrektywy 
Rady 92/59/EWG zakazującego stosowania 6 ftalanów w produkcji zabawek i artykułów 
pielęgnacyjnych dla dzieci, które mogą być wkładane do ust przez dzieci poniżej trzeciego 
roku życia. Komisja odnawiała tymczasowy zakaz poprzez regularne przedłużanie okresu 
obowiązywania decyzji 1999/815/WE co 3/6 miesiące. Także Państwa Członkowskie przyjęły 
różne ograniczenia odnośnie do stosowania ftalanów w produkcji zabawek i artykułów 
pielęgnacyjnych dla dzieci.  
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Brak ustabilizowanej sytuacji prawnej oraz podział rynku wewnętrznego stwarzają trudności 
dla wszystkich zaangażowanych stron, w tym dla producentów. Należy zatem jak najszybciej 
ustabilizować sytuację prawną. 

3. UWAGI DO WSPÓLNEGO STANOWISKA 

W oparciu o bieżące informacje naukowe oraz uwzględniając opinię Parlamentu 
Europejskiego w pierwszym czytaniu, nowy wniosek zawarty we wspólnym stanowisku Rady 
ma na celu podjęcie niezbędnych środków, zgodnie z zasadą ostrożności, przy jednoczesnym 
zróżnicowaniu ftalanów pod względem potencjału każdego z nich do stwarzania ryzyka dla 
dzieci.  

Wspólne stanowisko Rady ponownie podejmuje tę kwestię po kilku latach zastoju i dlatego 
nie odnosi się do każdej z zaproponowanych w pierwszym czytaniu poprawek Parlamentu 
Europejskiego. Jeśli chodzi o grupę ftalanów, które zostały zaklasyfikowane jako substancje 
rakotwórcze, mutagenne i toksyczne z punktu widzenia rozrodczości (CMR - carcinogen, 
mutagen, reprotoxic), wniosek Komisji posuwa się dalej niż poprawki Parlamentu 
Europejskiego zabraniając wykorzystanie tych substancji w produkcji zabawek bez względu 
na grupę wiekową. W przypadku pozostałej grupy ftalanów, wspólne stanowisko jest zgodne 
z zaproponowanymi poprawkami. Zgodnie z sugestią Parlament Europejskiego do wniosku 
dołączono klauzulę przeglądu.  

Poprawki dotyczące etykietowania zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci oraz 
zakaz stosowania substancji zapachowych nie zostały uwzględnione, ponieważ biorąc pod 
uwagę wyniki oceny ryzyka oraz szerszy zasięg proponowanych ograniczeń w porównaniu do 
tych, początkowo proponowanych, uznano, że środki te nie są proporcjonalne. 

3.1. DEHP, DBP and BBP 

W ramach oceny ryzyka, uznano iż DEHP1, DBP2 oraz BBP3 są toksyczne z punktu widzenia 
rozrodczości. W związku z tym, zostały one zaklasyfikowane jako substancje CMR, kategorii 
2. 

Istnieje szereg ustaleń, które ze względów ostrożności, uzasadniają całkowity zakaz 
stosowania tych substancji w takich produktach jak zabawki, które, z definicji, są 
przeznaczone dla dzieci.  

• Dzieci – to rozwijające się organizmy i z tego względu są szczególnie podatne na 
działanie chemikaliów zawierających omawiane właściwości (substancje 
toksyczne z punktu widzenia rozrodczości i/lub powodujące zaburzenia 
hormonalne). Z tego powodu, należy objąć dzieci maksymalną ochroną w 
przypadku narażenia ich na działanie substancji z możliwych do uniknięcia 
źródeł. 

• Można uniknąć narażenia na działanie DEHP, DBP oraz BBP zawartych w 
zabawkach, ponadto, w przypadku dzieci, nie istnieje żadna wyraźna potrzeba i 
nie płynie żadna wyraźna korzyść z ich stosowania przy produkcji zabawek. 

                                                 
1 ftalan di(2-etyloheksylu) 
2 ftalan dibutylu 
3 ftalan butylobenzylu 
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• Narażenie na działanie DEHP, DBP oraz BBP zawartych w zabawkach stanowi 
prawdopodobnie największy ułamek całościowego narażenia dzieci na działanie 
tych chemikaliów ze wszystkich znanych źródeł (środowiska naturalnego, 
powietrza w pomieszczeniach, pożywienia, itd.), które mogą być kontrolowane 
poprzez zastosowanie konkretnych środków. 

• Istnieje szereg niepewności w kwestii narażania dzieci na działanie ftalanów 
zawartych w zabawkach (okres trzymania zabawki w ustach i bezpośrednie 
wchłanianie z ust) oraz z innych źródeł (wykorzystanie chemikaliów zastępczych 
w celu obliczenia narażania na działanie chemikaliów w powietrzu, w 
pomieszczeniach i na zewnątrz, itd.), które mogą dodatkowo nasilić ogólne 
narażenie i zwiększyć ryzyko. Z powodu tych niepewności, kwantyfikacja ryzyka 
(na mocy rozporządzenia Rady 793/93/EWG czy też w ramach Komitetu 
Naukowego ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska (SCTEE)) została 
określona przez ekspertów technicznych zaledwie w przybliżeniu i orientacyjnie. 

W związku z powyższym stosowanie DEHP, DBP i BBP w produkcji wszystkich zabawek i 
artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci powinno być zakazane. 

3.2. DINP, DIDP i DNOP 

W odniesieniu do DINP4 istnieją rozbieżności między oceną ryzyka przeprowadzoną na mocy 
rozporządzenia Rady (EWG) 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez 
istniejące substancje z jednej strony, a opinią SCTEE z drugiej. Rozbieżności te dotyczą 
interpretacji skutków (spongiosis hepatis) zaobserwowanych w komórkach wątroby u 
zwierząt doświadczalnych podczas badań na toksyczność przeprowadzonych z 
wykorzystaniem DINP. Komitet SCTEE stwierdził, że istnieje potrzeba ograniczenia ryzyka i 
podzielił poglądy Chronic Hazard Advisory Panel on DINP amerykańskiej Komisji ds. 
bezpieczeństwa produktów konsumenckich w kwestii interpretacji danych odnośnie. Według 
oceny ryzyka, będącej rezultatem spotkania technicznego i przeprowadzonej na mocy 
rozporządzenia 793/93/EWG, nie ma obecnie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji 
i/lub przeprowadzenia dalszych testów, jak również podjęcia środków mających na celu 
obniżenie ryzyka innych niż te, które już zostały zastosowane.  

Rozbieżności w poglądach w pewnym stopniu wynikają z nieprzewidywalnego zachowania u 
dzieci, oraz wiążącymi się z tym trudnościami przy określeniu dziennego poziomu absorpcji 
danej substancji. UE musi dążyć do wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
swoich obywateli, a w szczególności dzieci. Słuszne jest uwzględnienie tego czynnika w 
trakcie decydowania o podjęciu środków mających na celu zmniejszenie ryzyka dla dzieci. Ze 
względów ostrożności oraz biorąc również pod uwagę wymóg proporcjonalności określony w 
komunikacie w sprawie zasady ostrożności, proponuje się wprowadzenie zakazu stosowania 
DINP w produkcji zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, które mogą być wkładane 
do ust przez dzieci z najbardziej narażonej grupy wiekowej, tj. do trzeciego roku życia, do 
momentu uzyskania bliższych informacji naukowych.  

W przypadku DIDP5 sytuacja jest podobna do tej, z jaką mamy do czynienia przy DINP. 
Ocena ryzyka przeprowadzona na mocy rozporządzenia 793/93/EWG stwierdza, że gdyby 

                                                 
4 ftalan di-izononylu 
5 ftalan di-izodecylu 
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stosowano DIDP przy produkcji miękkich zabawek z PVC w takim samym stopniu, w jakim 
obecnie stosuje się DINP i DEHP (35-45%), mogłyby zaistnieć poważne obawy. W ramach 
analizy oceny ryzyka przeprowadzonej na mocy rozporządzenia 793/93/EWG Komitet 
SCTEE stwierdził, że nie ma powodów do obaw, jednak nie dlatego, że nie zgadza się z 
hipotezą oceny ryzyka, lecz z powodu braku faktycznych dowodów pochodzących z rynku, że 
DIDP jest stosowany w takich ilościach. Poza tym, w swojej pierwotnej opinii z 1998 r. 
Komitet Naukowy zaznaczył, że w przypadku stosowania DIDP (oraz innych ftalanów) w 
ilościach porównywalnych do tych, w jakich stosuje się DINP i DEHP, mogłyby powstać 
powody do obaw.  

Z tego względu, Komitet SC Co więcej, niepewności (czas przetrzymywania w ustach, 
narażenie na działanie substancji pochodzących z innych źródeł, itd.) oraz inne wyżej 
wymienione środki ostrożności dotyczące DEHP, DBP i BBP są bardzo istotne przy 
przyjmowaniu odpowiednich środków zarządzania ryzykiem.  

Jeśli chodzi o DNOP6, dla którego nie przeprowadzono unijnej oceny ryzyka, ponieważ nie 
jest on umyślnie stosowany przy produkcji zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, 
Komitet SCTEE wypowiedział się już na ten temat w 1998 r., oświadczając, że jeśli DNOP 
byłby stosowany w podobnych ilościach jak DEHP i DNP, mielibyśmy do czynienia z 
uwalnianiem większej ilości substancji z zabawek oraz niższym marginesem bezpieczeństwa. 
Stwierdzono, że DNOP wywołał zmiany w wątrobie i tarczycy. Komitet SCTEE uznał, że „ 
[były] niepewności w odniesieniu do faktycznego poziomu narażania na działanie (…) 
ponieważ w przeprowadzonych badaniach występują znaczne różnice odnośnie do 
zmierzonych ilości. Ponadto, Komitet SCTEE zaznaczył, że „w dziecięcych zabawkach może 
występować więcej niż jeden ftalan, bądź może dojść do dodatkowego narażenia na działanie 
tych ftalanów poprzez pożywienie, powietrze czy kontakt skórny.  

W związku z powyższym Komisja jest zdania, że ze względu na konieczność zachowania 
ostrożności, związaną z brakiem danych oraz z powodu istniejących niepewności, DNOP 
powinien podlegać takim samym ograniczeniom jak DINP i DIDP. 

3.3. Dostępność i profil bezpieczeństwa substancji alternatywnych, które mogą być 
stosowane jako plastyfikatory w produkcji miękkich zabawek z PVC. 

Poza ftalanami, w produkcji miękkich zabawek z PVC można używać jako plastyfikatory 
szereg innych substancji. 

W świetle dyskusji na temat alternatywnych plastyfikatorów, Komisja zwróciła się z prośbą 
do Komitetu SCTEE o dokonanie oceny dostępnych informacji na temat niektórych 
plastyfikatorów, a w szczególności cytrynianów i adypinianów. W swojej pierwotnej opinii z 
28 września 1999 r., Komitet SCTEE stwierdził, że były znaczne luki w informacjach na 
temat potencjalnych zastępników, które należało wypełnić, zanim ich stosowanie przy 
produkcji zabawek z PVC i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci będzie mogło zostać 
odpowiednio ocenione. 

W odpowiedzi producenci cytrynianów przeprowadzili szereg badań (z dorosłymi 
ochotnikami) nad bezpieczeństwem stosowania i wpływem na organizm ludzki cytrynianu 
acetylotributylu (ATCB), które następnie zostały przekazane do oceny Komitetowi SCTEE. 

                                                 
6 ftalan dioktylu 
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W nowej opinii z 8 stycznia 2004 r., SCTEE stwierdził, że luki w danych zostały 
odpowiednio wypełnione nowymi danymi oraz, że nie ma obaw związanych z 
bezpieczeństwem przy stosowaniu ATBC jako plastyfikatora w produkcji zabawek z PVC i 
artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, wkładanych do ust przez małe dzieci.  

3.4. Inne istotne elementy: Badania nad wkładaniem przedmiotów do ust przez 
dzieci  

Jako że, decyzją Komisji 1999/815/WE, wprowadzono środki zakazujące stosowania sześciu 
ftalanów w produkcji miękkich zabawek z PVC i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, 
przeprowadzono szereg badań w celu oceny konsekwencji wkładania przedmiotów do ust 
przez dzieci. 

Wyniki tychże badań różnią się w zależności od modelu produktu, a w szczególności od czasu 
obserwacji dzieci, w zależności od tego, czy uwzględniono zabawki, które mogą być 
wkładane do ust, czasu przetrzymywania przedmiotów w ustach (średnia, 95 percentyl lub 
skrajnie niekorzystny przypadek), w zależności od tego, czy czas przetrzymywania 
przedmiotów w ustach jest przyjmowany jako czas łączny czy jednostkowy, oraz od 
kategoryzacji przedmiotów wkładanych przez dzieci do ust. W rezultacie, zgodnie z 
protokołem z obserwacyjnego badania dzieci, dzieci przetrzymywały przedmioty w ustach od 
kilku minut (US CPSC) do ponad sześciu godzin (UK DTI, raporty japońskie), umacniając 
niepewność odnośnie „faktycznego” skrajnie niekorzystnego czasu przetrzymywania 
przedmiotów w ustach oraz potrzebę zachowania odpowiedniej dozy ostrożności podczas 
formułowania hipotez odnośnie do skutków działania ftalanów zawartych w zabawkach. 

3.5. Dodatkowe wskazówki 

Dnia 24 września 2004 r., na spotkaniu Rady ds. Konkurencyjności, Komisja oświadczyła, że 
zamierza przygotować dokument zwierający wytyczne, które usprawnią wdrożenie dyrektywy 
(patrz Załącznik). Dokument ten skoncentruje się na przepisach dotyczących ograniczeń w 
odniesieniu do niektórych substancji zawartych w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych 
dla dzieci przeznaczonych dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, w zakresie, w jakim 
przepisy te dotyczą warunku „które mogą być przez dzieci wkładane do ust” zgodnie z 
Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. 

4. WNIOSKI 

Komisja popiera wspólne stanowisko, ponieważ jest ono oparte na środkach ostrożności 
wymaganych w celu ochrony dzieci, mając również na uwadze znaczną niepewność naukową 
w kwestii tego, czy pewne ftalany mogą stwarzać ryzyko dla dzieci. Ponadto Komisja popiera 
przepisy określone we wspólnym stanowisku dotyczące dokonania przeglądu rozwoju 
naukowego w dziedzinie ftalanów oraz ich potencjalnych zastępników po upływie czterech 
lat. 
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Oświadczenie Komisji 

Z chwilą przyjęcia dyrektywy w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i 
stosowaniu ftalanów w produkcji zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci (22 
poprawka do dyrektywy Rady 76/769/EWG dotycząca ograniczeń we wprowadzaniu do 
obrotu oraz stosowaniu niektórych niebezpiecznych preparatów), Komisja, w porozumieniu z 
ekspertami Państw Członkowskich odpowiedzialnymi za wdrożenie dyrektywy 76/769/EWG 
i zainteresowanymi stronami, przygotuje dokument zawierający wytyczne w celu 
usprawnienia procesu wdrażania dyrektywy. Dokument ten skoncentruje się na przepisach 
dotyczących ograniczeń w stosowaniu niektórych substancji w zabawkach i artykułach 
pielęgnacyjnych dla dzieci, przeznaczonych dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, w 
zakresie, w jakim przepisy te dotyczą warunku „które mogą być przez dzieci wkładane do 
ust” zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. 

W ramach tych prac zostanie zbadana kwestia "dostępnych" plastykowanych materiałów oraz 
zabawek przeznaczonych „do trzymania w ręku”. 




