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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 11-43

Návrh doporučení pro druhé čtení (PE 357.758v02-00)
Antonios Trakatellis
Omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftalátů 
obsažených v hračkách a ve výrobcích pro péči o děti)

Společné stanovisko Rady (5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD) – pozměňující 
akt)

Společné stanovisko Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložilMarios Matsakis

Pozměňovací návrh 11
BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) Použití některých ftalátů v hračkách a 
výrobcích pro péči o děti vyrobených z 
umělé hmoty nebo obsahujících části 
vyrobené z umělé hmoty je třeba zakázat, 
protože přítomnost některých ftalátů 
představuje, nebo by mohla představovat 
nebezpečí pro zdraví dětí

(3) Použití některých ftalátů v hračkách a 
výrobcích pro péči o děti vyrobených z 
umělé hmoty nebo obsahujících části 
vyrobené z umělé hmoty je třeba zakázat, 
protože přítomnost některých ftalátů 
představuje nebo by mohla představovat 
nebezpečí pro zdraví dětí. Musí se vzít na 
vědomí, že se ftaláty mohou vstřebávat do 
těla dětí nejenom, když se umělohmotný 
materiál vloží do úst, ale také, když se tento 
materiál dostane do četného kontaktu 
s pokožkou dítěte. Má se za to, že rizika 
jsou vyšší, je-li dítě mladší tří let.

Orig. en
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Pozměňovací návrh, který předložilaUrszula Krupa

Pozměňovací návrh 12
BOD ODŮVODNĚNÍ 3A (nový)

(3a) Zákaz používání ftalátů by se měl 
rozšířit i na jiné výrobky, jako jsou 
například umělé hmoty používané v 
obalech potravin a doplňcích ke koupání a 
plavání.

Orig. pl

Odůvodnění

Chránit zdraví budoucích generací.

Pozměňovací návrh, který předložiliHolger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, 
Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 13
BOD ODŮVODNĚNÍ 3A (nový)

(3a) Posouzení rizika, které představují 
látky DINP, DIDP a DBP, provedené podle 
nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 
23. března 1993 o hodnocení a kontrole 
rizik existujících látek bylo dokončeno a 
zveřejněno.

Orig. en

Odůvodnění

Nový pozměňovací návrh, jehož smyslem je přizpůsobit Společný postoj novým vědeckým 
faktům ze Společného výzkumného střediska Evropské komise, které vyplynuly po prvním čtení 
v Parlamentu v roce 2000.

Jak potvrdila Evropská komise, posouzení rizika u všech tří látek DINP, DIDP & DBP bylo 
dokončeno a mělo by se stát základem pro další rozhodnutí v oblasti řízení rizika.
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Pozměňovací návrh, který předložilAntonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 14
BOD ODŮVODNĚNÍ 4a (nový)

(4a) K dispozici jsou alternativní 
plastifikátory, jako je například acetyl tri-
butyl citrát, ATBC, k němuž se Vědecký 
výbor pro toxicitu, ekotoxicitu a životní 
prostředí (SCTEE) vyjádřil a ve svém 
stanovisku podpořil názor, že jeho použití 
jakožto plastifikátoru pro hračky z PVC, 
které si malé děti dávají do úst, není 
důvodem k obavám o jejich bezpečnost.

Orig. el

Odůvodnění

Je zapotřebí vzít v úvahu nové vědecké údaje a nové stanovisko Vědeckého výboru pro 
toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí (SCTEE) ze dne 8. ledna 2004, který, po projednání 
s Komisí pro acetyl tri-butyl citrát (ATBC), dospěl k názoru, že neúplné údaje byly řádně 
doplněny novými údaji a že není důvod k bezpečnostním obavám z použití této látky jako 
plastifikátoru pro hračky z PVC, které si malé děti vkládají do úst. Viz také pozměňovací 
návrh 18 z prvního čtení Parlamentu.

Pozměňovací návrh, který předložilaUrszula Krupa

Pozměňovací návrh 15
BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

(4a) Výbor by měl tyto názory rovněž založit 
na zjištěních plynoucích ze studijního 
projektu financovaného Komisí, který 
provádí dánská organizace spotřebitelů
Forbrugerradet a jehož součástí jsou testy 
na přítomnost nebezpečných látek, včetně 
ftalátů, v hračkách. Tyto látky mohou 
teoreticky způsobovat poškození 
hormonálního systému, způsobovat nádory 
nebo potraty, narušovat normální 
fungování reprodukčního systému a mohou 
se hromadit v organismu a v životním 
prostředí.

Orig. pl
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Odůvodnění

Zařadit odkaz na závěry probíhajících studií, a díky tomu bude dokument označen za cennější.

Pozměňovací návrh, který předložilFrédérique Ries

Pozměňovací návrh 16
BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

(4a) Vědecký výbor pro toxicitu, ekotoxicitu 
a životní prostředí (SCTEE) přijal na svém 
41. plenárním zasedání dne 8. ledna 2004 
stanovisko k hodnocení rizika plastifikátoru 
acetyl tri-butyl citrátu (ATBC) používaného 
v hračkách, v němž dochází k závěru, že 
„není důvod k obavám o bezpečnost, když si 
malé děti dávají do úst hračky z PVC 
obsahující ATBC jako plastifikátor".

Orig. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že alternativní plastifikátor pro PVC, jako je citrát ATBC, může být 
bezpečně použit při výrobě hraček, které jsou již k dostání na trhu.

Pozměňovací návrh, který předložilaUrszula Krupa

Pozměňovací návrh 17
BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) Omezení týkající se uvádění na trh 
hraček a výrobků pro péči o děti kvůli 
obsahu ftalátů, která již schválily některé 
členské státy, mají přímý vliv na dotvoření a 
fungování vnitřního trhu. Je proto nezbytné 
sblížit právní předpisy členských států v této 
oblasti a následně pozměnit přílohu I 
směrnice 76/769/EHS. 

(7) Omezení týkající se uvádění na trh 
hraček a výrobcích pro péči o děti kvůli 
obsahu ftalátů, která již schválily některé 
členské státy, mají přímý vliv na dotvoření a 
fungování vnitřního trhu. Je proto nezbytné 
sblížit právní předpisy členských států v této 
oblasti a následně pozměnit přílohu I 
směrnice 76/769/EHS.Uvedená směrnice se 
nedotýká zavedení přísnější míry obsahu 
ftalátů u výše uvedených výrobků, pokud to 
vyžadují opodstatněné epidemiologické, 
environmentální nebo ekonomické důvody.

Orig. pl
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Odůvodnění

Chránit zdraví budoucích generací.

Pozměňovací návrh, který předložilMarios Matsakis

Pozměňovací návrh 18
BOD ODŮVODNĚNÍ 8

(8) Zásada prevence by se měla uplatňovat 
v případě, že vědecké hodnocení 
neumožňuje stanovení rizika s dostatečnou 
jistotou, aby se zajistila vysoká úroveň 
ochrany, zejména pro děti.

(8) Je naprosto nutné, aby se zásada 
prevence uplatňovala v případě, že vědecké 
hodnocení prozatím neumožňuje stanovení 
rizika s dostatečnou jistotou, aby se zajistila 
nejvyšší úroveň ochrany, zejména pro děti.

Orig. en

Pozměňovací návrh, který předložiliJillian Evans, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 19
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Dětský organismus se vyvíjí a je zvlášť 
citlivý na reprodukčně toxické látky. Proto 
by se vystavení dětí všem zdrojům 
vypouštění těchto látek, kterým je možné se 
ve skutečnosti vyhnout, zvláště pak 
z výrobků, které si děti dávají do úst, mělo 
co možná nejvíce omezit.

(9) Dětský organismus se vyvíjí a je zvlášť 
citlivý na reprodukčně toxické látky. Proto 
by se vystavení dětí všem zdrojům 
vypouštění těchto látek, kterým je možné se 
ve skutečnosti vyhnout, včetně látek 
z výrobků určených pro děti nebo pro péči o 
děti a zvláště pak z výrobků, které si děti 
mohou dávat do úst, mělo co možná nejvíce 
omezit.

Orig. en

Odůvodnění

Nový pozměňovací návrh, kterým se mění nový bod odůvodnění ve společném postoji.

Zlepšení stávajícího znění. Použití všech tří reprotoxických změkčovačů PVC má být zakázáno 
ve všech hračkách, bez ohledu na to, zda je děti vkládají do úst či nikoli, protože výrobky 
určené dětem nebo pro péči o děti by uvedené látky obsahovat neměly. Proto je vhodnější 
nejprve uvést výrobky určené dětem nebo pro péči o děti obecně, pokud jde požadavek co 
největšího snížení vyhnutelného působení těchto látek, a poté zdůraznit možnost vložení 
uvedených předmětů do úst samotnými dětmi.
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Pozměňovací návrh, který předložilaUrszula Krupa

Pozměňovací návrh 20
BOD ODŮVODNĚNÍ 10A (nový)

(10a) Studie týkající se hraček vyrobených 
z PCW ukazují, že některé jsou prosté 
esterů kyseliny ortoftalové, zatímco typické 
výrobky z PCW obsahují až 30 % DEHP 
hmotnostních. V reakci na očekávání 
spotřebitelů se ve výrobě a maloobchodě 
stále větší měrou prohlašují výrobky 
prodávané ke každodennímu použití –
zejména kosmetika – za prosté ftalátů. O to 
je důležitější, aby se kritérium zdraví stalo 
rozhodujícím faktorem při uvádění hraček 
a výrobků pro péči o děti na trh.

Orig. pl

Odůvodnění

Silná podpora by měla být vyjádřena chování výrobců a dovozců orientovanému na veřejné 
zdraví.

Pozměňovací návrh, který předložilaUrszula Krupa

Pozměňovací návrh 21
BOD ODŮVODNĚNÍ 10B (nový)

(10b) Škodlivý vliv DEHP, DBP a BBP na 
budoucí reprodukční schopnost dětí 
mladších tří let není zdaleka jediný způsob, 
jakým ftaláty ovlivňují patologii člověka. 
Existuje stále více vědeckých důkazů o tom, 
že významným způsobem přispívají 
k rozvinutí bronchiálního astmatu (DEHP) 
a alergické rýmy a ekzému (BBP), pokud 
prach v dětských ložnicích obsahuje 
vysokou koncentraci těchto látek.

Orig. pl
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Odůvodnění

První epidemiologická studie zaměřená na děti ve věku od tří do osmi let prokázala existenci 
těsné vazby mezi ftaláty a astmatem a jinými druhy alergií.

Pozměňovací návrh, který předložiliJillian Evans, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 22
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Vědecké informace týkající se DINP, 
DIDP a DNOP buď chybí, nebo jsou 
protichůdné, nelze však vyloučit, že 
představují potenciální riziko, jsou-li použity 
v hračkách nebo ve výrobcích pro péči o 
děti, které jsou z povahy věci vyrobeny pro 
děti.

(11) Vědecké informace týkající se DINP, 
DIDP a DNOP ukazují, že tyto látky mají 
nepříznivé účinky mimo jiné na játra. 
Vzhledem k tomu, že ftaláty se musejí 
používat ve vysokých koncentracích, aby 
působily jako plastifikátor, a vzhledem 
k tomu, že se o plastifikátorech ví, že se 
uvolňují z umělohmotného výrobku, zvláště 
když se na tento výrobek vyvíjí tlak, 
například když dítě dá umělohmotnou 
hračku nebo výrobek pro péči o děti do 
svých úst, nelze vyloučit, že představují 
potenciální riziko, jsou-li použity v hračkách 
nebo ve výrobcích pro péči o děti, které jsou 
z povahy věci vyrobeny pro děti. Vystavení 
dětí zdrojům vypouštění těchto látek, 
kterým se lze ve skutečnosti vyhnout, 
zvláště pak z výrobků, které si děti mohou 
dávat do úst, by se mělo co možná nejvíce 
omezit.

Orig. en

Odůvodnění

Nový pozměňovací návrh, kterým se mění nový bod odůvodnění ve společném postoji.

Zatímco vědecké údaje o míře toxicity těchto tří ftalátů jsou kontroverzní, absolutní shoda 
panuje v otázce závažných nepříznivých účinků těchto látek, mimo jiné, na játra. Vzhledem ke 
škodlivosti těchto látek, jejichž vysoké koncentrace mají být použity ke změkčení PVC, 
nevyhnutelnému uvolňování těchto látek z měkčeného PVC, a dostupnosti náhradních přísad, 
představují uvedené látky zbytečné riziko.
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Pozměňovací návrh, který předložilMarios Matsakis

Pozměňovací návrh 23
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Vědecké informace týkající se DINP, 
DIDP a DNOP buď chybí, nebo jsou 
protichůdné, nelze však vyloučit, že 
představují potenciální riziko, jsou-li použity 
v hračkách nebo ve výrobcích pro péči o 
děti, které jsou z povahy věci vyrobeny pro 
děti.

(11) Vědecké informace týkající se DINP, 
DIDP a DNOP buď chybí, nebo jsou 
protichůdné, avšak však vyloučit, že 
představují potenciální riziko, jsou-li použity 
v hračkách nebo ve výrobcích pro péči o 
děti, které jsou z povahy věci vyrobeny pro 
děti. V tomto případě je rozumné 
uplatňovat zásadu prevence.

Orig. en

Pozměňovací návrh, který předložiliHolger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, 
Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 24
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Vědecké informace týkající se DINP, 
DIDP a DNOP buď chybí, nebo jsou 
protichůdné, nelze však vyloučit, že 
představují potenciální riziko, jsou-li 
použity v hračkách nebo ve výrobcích pro 
péči o děti, které jsou z povahy věci 
vyrobeny pro děti.

(11) Vědecké informace týkající se DNOP 
chybí, nelze však vyloučit, že tato látka 
může představovat potenciální riziko, kdyby 
by se někdy měla vyrábět a poté používat
v hračkách a ve výrobcích pro péči o děti, 
které jsou z povahy věci vyrobeny pro děti.

Orig. en

Odůvodnění

Nový pozměňovací návrh, jehož smyslem je přizpůsobit Společný postoj novým vědeckým 
faktům ze Společného výzkumného střediska Evropské komise, které vyplynuly po prvním čtení 
v Parlamentu v roce 2000. 

Pět let trvající proces posuzování rizika látek DINP a DIDP, prováděný Evropskou unií na 
základě stávajícího nařízení o chemických látkách, byl dokončen a měl by se stát základem 
pro další rozhodnutí v oblasti řízení rizika. Vzhledem k této skutečnosti je nutno rozlišovat 
mezi těmito látkami a DNOP.

Látka DNOP nebyla v Evropě používána nebo vyráběna ke komerčním účelům po dobu 
nejméně deseti let, a proto v současné době vědecké informace o tomtu produktu chybějí. 
Nelze však vyloučit, že pokud by došlo k obnovení výroby této látky, došlo by také 
k teoretickému ohrožení zdraví dětí za předpokladu, že by byla použita k výrobě dětských 
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hraček.

Pozměňovací návrh, který předložiliHolger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, 
Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 25
BOD ODŮVODNĚNÍ 11A (nový)

(11a) V posouzení rizika DINP a DIDP 
dokončeného podle nařízení Rady (EHS) 
č. 793/93 se uvádí, že používání těchto látek 
v hračkách a ve výrobcích pro péči o děti 
nepředstavuje pro spotřebitele riziko.

Orig. en

Odůvodnění

Nový pozměňovací návrh, jehož smyslem je přizpůsobit Společný postoj novým vědeckým 
faktům ze Společného výzkumného střediska Evropské komise, které vyplynuly po prvním čtení 
v Parlamentu v roce 2000. 

Pět let trvající proces posuzování rizika látek DINP a DIDP, prováděný Evropskou unií na 
základě stávajícího nařízení o chemických látkách, byl dokončen a měl by se stát základem 
pro další rozhodnutí v oblasti řízení rizika.

Co se týče látek DIDP a DINP, techničtí experti Společného výzkumného střediska dospěli 
k závěru, že jejich použití v hračkách nebo jiných výrobcích nepředstavovalo pro zdraví dětí 
žádné riziko. Tato posouzení rizika se již ve svých závěrech opírají o široká rozpětí 
bezpečnosti a racionální scénáře případů vyšší míry expozice (vystavení působení).

Pozměňovací návrh, který předložiliHolger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, 
Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 26
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Nejasnosti v hodnocení vystavení dětí 
těmto ftalátům, jako je například doba 
setrvání v ústech a vystavení dětí emisím 
z jiných zdrojů, vyžadují, aby se v úvahu 
vzaly faktory prevence. Měla by se proto 
zavést omezení týkající se používání těchto 
ftalátů u hraček a výrobků pro péči o děti a 
při uvádění těchto výrobků na trh. Omezení 

(12) Nejasnosti v hodnocení vystavení dětí 
těmto ftalátům, jako je například doba 
setrvání v ústech, vyžadují, aby se v úvahu 
vzaly faktory prevence. Měla by se proto 
zavést omezení týkající se používání těchto 
ftalátů u hraček a výrobků pro péči o děti a 
při uvádění těchto výrobků na trh. Omezení 
pro DINP, DIDP a DNOP by však měla být 
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pro DINP, DIDP a DNOP by však měla být 
méně přísná než omezení navrhovaná pro 
DEHP, DBP a BBP, a to z důvodů 
poměrnosti.∙

méně přísná než omezení navrhovaná pro 
DEHP, DBP a BBP vzhledem k výsledkům 
hodnocením rizika provedeným podle 
nařízení Rady (EHS) č. 793/93.

Orig. en

Odůvodnění

Nový pozměňovací návrh, jehož smyslem je přizpůsobit Společný postoj novým vědeckým 
faktům ze Společného výzkumného střediska Evropské komise, které vyplynuly po prvním čtení 
v Parlamentu v roce 2000.

V případě obou látek, DIDP a DINP, techničtí experti Společného výzkumného střediska 
dospěli k závěru, že jejich použití v hračkách nebo jiných výrobcích nepředstavovalo pro 
zdraví dětí žádné riziko. Vystavení působení látek (expozice) z jiných zdrojů bylo v závěrech 
expertů plně zohledněno.

Vzhledem k závěrům uvedeného posuzování poskytuje přístup Rady již vysokou míry ochrany 
spotřebitele. Podle ustanovení Smlouvy a sdělení Komise o zásadě předběžné opatrnosti 
(KOM(2001)0001) by měly být respektovány zásady předběžné opatrnosti a proporcionality. 

Pozměňovací návrh, který předložilAntonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 27
BOD ODŮVODNĚNÍ 12a (nový)

(12a) Komise přezkoumá jiná použití 
výrobků vyrobených z umělohmotného 
materiálu nebo obsahujících části vyrobené 
z umělohmotného materiálu, které mohou 
vystavovat osoby rizikům, zvláště pak 
výrobky, které se používají v oblasti 
zdravotní péče.

Orig. el

Odůvodnění

Ačkoli je použitím některých ftalátů (např DEHP) kryto rozsáhlé množství potřeb v oblasti 
zdravotnictví, je nutné provést přezkum zdravotnických přístrojů, které jsou vyráběny 
z umělohmotných materiálů nebo obsahují části vyráběné z umělohmotných materiálů a 
mohou představovat riziko ohrožení zdraví osob. Omezení způsobů použití a dostupnosti 
uvedených výrobků je považováno za nezbytné v případech, kdy existují bezpečnější 
alternativní řešení a kdy uvedená omezení nemají nepříznivý dopad na léčbu.  Opětovné 
zavedení pozměňovacího návrhu 5 z prvního parlamentního čtení. 
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Pozměňovací návrh, který předložilMarios Matsakis

Pozměňovací návrh 28
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Ve shodě se sdělením Komise o zásadě 
prevence by opatření na základě této zásady 
měla podléhat přezkoumání ve světle 
nových vědeckých informací.

(13) Ve shodě se sdělením Komise o zásadě 
prevence by opatření na základě této zásady 
měla samozřejmě podléhat přezkoumání ve 
světle nových vědeckých informací.

Orig. en

Pozměňovací návrh, který předložiliJillian Evans, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 29
BOD ODŮVODNĚNÍ 17

(17) Komise přezkoumá použití ftalátů 
vyjmenovaných v příloze I 
směrnice 76/769/EHS v jiných výrobcích, 
jakmile bude dokončeno hodnocení rizika 
podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 
23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik 
existujících látek.

(17) Komise přezkoumá použití ftalátů 
vyjmenovaných v příloze I 
směrnice 76/769/EHS v jiných výrobcích do 
dvou let od přijetí této směrnice ve světle 
dalších vědeckých poznatků a hodnocení 
rizika podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93 
ze dne 23. března 1993 o hodnocení a 
kontrole rizik existujících látek. Přezkoumá 
zejména vystavení osob flalátům z výrobků 
používaných v oblasti zdravotní péče, 
podlahových krytin, potravinových obalů 
vyrobených z umělohmotných materiálů 
nebo obsahujících části vyrobené 
z umělohmotných materiálů a z ovzduší a, 
bude-li to na místě, zadá výzkum ke zjištění 
dotyčných hodnot.

Orig. en

Odůvodnění

Upravená verze opětovného zavedení pozměňovacích návrhů 4 a 5 z prvního čtení. 

Přezkum použití ftalátů v hračkách a výrobcích určených k péči o děti by měl být odlišen od 
požadavku na přezkoumání jiných druhů použití ftalátů. Komise právem předpokládá 
uskutečnění přezkumu použití ftalátů v jiných výrobcích. A tento předpoklad by měl být 
dodržen. Ve shodě s pozměňovacími návrhy z prvního čtení by k uvedenému přezkumu mělo 
dojít během dvou let. Revize by se měla zaměřit zejména, ale nikoli pouze, na některé způsoby 
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použití, které s největší pravděpodobností představují zbytečné riziko.

Pozměňovací návrh, který předložilUrszula Krupa

Pozměňovací návrh 30
BOD ODŮVODNĚNÍ 18A (nový)

(18a) Pro výrobky k péči a hračky, které 
obsahují ftaláty a jsou určeny pro kojence a 
děti mladší tří let, by se měly stanovit 
kontrolní postupy a časová rozpětí mezi 
inspekcemi. Podle aktuálních poznatků 
jsou ftaláty považovány za potenciálně 
škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Mělo
by se stanovit maximální časové rozpětí pro 
kontrolu v délce dvou let. Měly by se učinit 
takové kroky, aby se do těchto testů 
zahrnuly další skupiny chemických látek, u 
nichž byla zjištěna škodlivost pro zdraví 
dětí, zejména pro citlivé organismy 
kojenců, jako jsou například těžké kovy, 
alergeny a dráždidla, 

Orig. pl

Odůvodnění

Naše rostoucí znalosti o toxikologickém ohrožení, kterému jsme vystaveni, v nás vyvolávají 
potřebu pravidelných přezkumů látek, které jsou uvedeny na seznamu látek zdraví škodlivých. 
Kromě toho, technický pokrok přispívá k tomu, že jsme obklopeni životním prostředím 
obsahujícím chemické látky, které mají často škodlivý účinek na náš organismus, zvláště 
dětský. Proto by v souladu se zásadou předběžné opatrnosti měla být monitorována 
bezpečnost výrobků pro děti, které jsou uváděny na trh. Vhodný interval mezi kontrolami 
situace, co se týče účinnosti směrnice a ověřování toxikologických údajů, jsou dva roky.  
Obava o zdraví dětí je diktována obavou o zdraví budoucích generací.

Pozměňovací návrh, který předložilaUrszula Krupa

Pozměňovací návrh 31
BOD ODŮVODNĚNÍ 18B (nový)

(18b) Měla by se zavést povinnost 
poskytovat spotřebiteli údaj o obsahu 
ftalátů v hračkách a výrobcích osobní péče 
včetně kosmetiky.
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Orig. pl

Odůvodnění

Umožnit spotřebitelům vybrat si nejbezpečnější hračku a výrobky osobní péče a zabránit 
utajování obsahu ftalátů pod názvem ,,vonné přísady“ nebo pod číselným údajem uváděným 
namísto názvu kosmetické přísady.

Pozměňovací návrh, který předložilMarios Matsakis

Pozměňovací návrh 32
ČL. 1 BOD 1

čl. 1 odst. 3 písm. c) (směrnice 76/769/EHS)

„(c) „výrobkem pro péči o děti“ se rozumí 
jakýkoli výrobek určený k usnadnění 
spánku, odpočinku, krmení dětí nebo sání ze 
strany dětí.“

„(c) „výrobkem pro péči o děti“ se rozumí 
jakýkoli výrobek určený k usnadnění 
spánku, odpočinku, krmení dětí, podávání 
léčivých výrobků, prořezávání prvních 
zoubků nebo sání ze strany dětí.“

Orig. en

Pozměňovací návrh, který předložilJonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 33
ČL. 1 BOD 1

čl. 1 odst. 3 písm. c) (směrnice 76/769/EHS)

„(c) „výrobkem pro péči o děti“ se rozumí 
jakýkoli výrobek určený k usnadnění 
spánku, odpočinku, krmení dětí nebo sání ze 
strany dětí.“

„(c) „výrobkem pro péči o děti“ se rozumí 
jakýkoli výrobek určený k usnadnění 
spánku, odpočinku, hygieny, krmení dětí 
nebo sání ze strany dětí.“

Orig. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit, aby nová definice výrobků pro péči o děti zavedená 
ve společném postoji Rady byla mírně rozšířena i na výrobky, jako jsou přebalovací pulty a 
podložky, které se na přebalovací pulty kladou.
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Pozměňovací návrh, který předložilaUrszula Krupa

Pozměňovací návrh 34
ČL. 1 BOD 1

čl. 1 odst. 3 písm. c) (směrnice 76/769/EHS)

„(c) „výrobkem pro péči o děti“ se rozumí 
jakýkoli výrobek určený k usnadnění 
spánku, odpočinku, krmení dětí nebo sání ze 
strany dětí.“

„(c) „výrobkem pro péči o děti“ se rozumí 
jakýkoli výrobek pro děti do věku tří let,
určený k usnadnění spánku, odpočinku, 
krmení dětí nebo sání ze strany dětí.“

Orig. pl

Odůvodnění

Pro děti starší tří let se uvedené výrobky označují jako kosmetické, nikoli jako výrobky pro 
péči o děti.

Pozměňovací návrh, který předložiliJillian Evans, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 35
ČLÁNEK 1A (nový)

Komise ve spolupráci s orgány členských 
států odpovědnými za tržní dohled a 
uplatňování předpisů pro hračky a výrobky 
pro péči o děti a po poradě s příslušnými 
organizacemi výrobců a dovozců sleduje 
používání ftalátů a jiných látek jakožto 
plastifikátorů v hračkách a ve výrobcích 
pro péči o děti. Komise nejpozději do ...* 
zveřejní zprávu o používání ftalátů a jiných 
plastifikátorů. Komise na základě této 
zprávy a ve světle nejnovějších vědeckých 
informací o zjištěných látkách, je-li to 
odůvodněné, předloží příslušné legislativní 
návrhy v souladu s článkem 251 Smlouvy, 
aby omezila používání těchto ftalátů a 
plastifikátorů v hračkách a ve výrobcích 
pro péči o děti.
* Čtyři roky po vstupu této směrnice 
v platnost.

Orig. en
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Odůvodnění

Nový pozměňovací návrh vycházející z nového bodu odůvodnění 14 společného postoje.

Požadavky na monitorování zmiňované v bodu odůvodnění 14 by měly být zahrnuty také 
v zákonných podmínkách směrnice. Počet ftalátů je mnohem vyšší než šest, jak uvádí  
směrnice, a existují také jiné plastifikátory než jsou ftaláty.  Mnohé z nich mohou vyvolávat 
škodlivé účinky. Aby nedošlo k nahrazení uvedených šesti ftalátů jinými škodlivými látkami, 
členské státy a Komise by měly nahrazování ftalátů důkladně monitorovat, a Komise by 
v případě potřeby měla navrhnout další legislativní opatření.

Pozměňovací návrh, který předložilAntonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 36
ČLÁNEK 1a (nový) 

příloha IV (směrnice 88/378/ΕHS)

(1a) Na etiketě je uveden tento piktogram:

0-3
V případě, že je etiketa menší nebo větší, 
rozměry výše uvedeného piktogramu by se 
podle toho měly zachovat. 

Orig. el

Odůvodnění

Zjednodušené označení z důvodu snadné čitelnosti na hračkách.

Pozměňovací návrh, který předložiliJillian Evans, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 37
ČLÁNEK 2
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Komise přehodnotí nejpozději do … * 
opatření stanovená ve 
směrnici 76/769/EHS ve znění této 
směrnice ve světle nových vědeckých 
poznatků o látkách popsaných v příloze této 
směrnice a jejich náhražkách a 
v odůvodněných případech se tato opatření 
přiměřeně pozmění.
*Čtyři roky po vstupu této směrnice 
v platnost.

Komise vyhodnotí nejpozději do … * 
používání ftalátů vyjmenovaných v příloze 
této směrnice v jiných produktech ve světle 
nových vědeckých poznatků a 
v odůvodněných případech předloží 
příslušné legislativní návrhy v souladu 
s článkem 251 Smlouvy, aby omezila 
používání těchto látek.
*Dva roky po vstupu této směrnice 
v platnost.

Orig. en

Odůvodnění

Nový pozměňovací návrh, kterým se mění nový článek ve společném postoji. 

Ftaláty se používají k plastifikaci širokého sortimentu měkkých výrobků z PVC, které mohou 
představovat podobná rizika jako měkké hračky z PVC. Komise by měla tyto výrobky 
zhodnotit a zvážit, zda jsou nezbytná další opatření.

Pozměňovací návrh, který předložiliJillian Evans, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 38
PŘÍLOHA

Příloha I body [XX] a [XXa] (směrnice 76/769/EHS)

Společné stanovisko Rady

[XX.] Tyto ftaláty (nebo jiná čísla CAS- a 
EINECS zahrnující látku):

bis (2-etylhexyl) ftalát (DEHP)
CAS číslo 117-81-7
EINECS číslo 204-211-0

dibutylftalát (DBP)
CAS číslo 84-74-2
EINECS číslo 201-557-4

benzylbutylftalát (BBP)
CAS číslo 85-68-7
EINECS číslo 201-622-7

Nepoužijí se jako látky nebo složky 
přípravků v koncentracích vyšších než 0,1 % 
hmotnostních v umělohmotném materiálu v 
hračkách a výrobcích pro péči o děti. 
Hračky a výrobky pro péči o děti obsahující 
tyto ftaláty v koncentraci vyšší, než je limit 
uvedený výše, se neuvedou na trh.

[XXa.] Tyto ftaláty (nebo jiná čísla CAS- a 
EINECS zahrnující látku):

Nepoužijí se jako látky nebo složky 
přípravků při koncentracích vyšších než 
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di- „izononyl“ ftalát (DINP)
CAS číslo 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS číslo 249-079-5 a 271-090-9

di-„izodecyl“ ftalát (DIDP)
CAS číslo 26761-40-0 a 68515-49-1
EINECS číslo 247-977-1 a 271-091-4

di-n-oktyl ftalát (DNOP)
CAS číslo 117-84-0
EINECS číslo 204-214-7

0,1 % hmotnostních v umělohmotném 
materiálu, v hračkách a výrobcích pro péči o 
děti určených pro děti mladší tří let, které 
tyto děti mohou dávat do úst.

Hračky a výrobky pro péči o děti obsahující 
tyto ftaláty v koncentraci vyšší, než je limit 
uvedený výše, se neuvedou na trh.

Pozměňovací návrh Parlamentu

[XX.] Tyto ftaláty (nebo jiná čásla CAS- a 
EINECS zahrnující látku):

bis (2-etylhexyl) ftalát (DEHP)
CAS číslo 117-81-7
EINECS číslo 204-211-0

dibutylftalát (DBP)
CAS číslo 84-74-2
EINECS číslo 201-557-4

benzylbutylftalát (BBP)
CAS číslo 85-68-7
EINECS číslo 201-622-7

(1a) Ftaláty vyjmenované v bodě XX se 
nepoužijí jako látky nebo složky přípravků, 
při koncentracích vyšších než 0,1 % 
hmotnostních v umělohmotném materiálu, 
v hračkách a výrobcích pro péči o děti. 
(1b) Hračky a výrobky pro péči o děti 
obsahující tyto ftaláty v koncentraci vyšší, 
než je limit uvedený v odstavci 1a, se 
neuvedou na trh

[XXa.] Tyto ftaláty (nebo jiná čísla CAS- a 
EINECS zahrnující látku):

di-„izononyl“ ftalát (DINP)
CAS čísla 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS číslo 249-079-5 a 271-090-9

di-„izodecyl“ ftalát (DIDP)
CAS číslo 26761-40-0 a 68515-49-1
EINECS číslo 247-977-1 a 271-091-4

di-n-oktyl ftalát (DNOP)
CAS číslo 117-84-0
EINECS číslo 204-214-7

(1c) Ftaláty vyjmenované v bodě XXa se 
nepoužijí jako látky nebo složky přípravků, 
při koncentracích vyšších než 0,1 %
hmotnostních v umělohmotném materiálu, 
v hračkách a výrobcích pro péči o děti, 
které si děti mohou dávat do úst.

(1d) Hračky a výrobky pro péči o děti 
obsahující tyto ftaláty v koncentraci vyšší, 
než je maximální množství uvedené v 
odstavci 1c, se neuvedou na trh.

Orig. en
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Odůvodnění

Opětovné zavedení pozměňovacího návrhu 16 z PPE-DE z prvního čtení.

Není vhodné stanovit hranici pro omezení DINP, DIDP a DNOP na hračky pro děti mladší tří 
let. Vkládání hraček do úst není omezeno určitou věkovou hranicí. I kdyby tomu tak bylo, 
žádná stanovená věková hranice nebere v úvahu případy rodin s více dětmi, kdy si mladší děti 
chtějí hrát s hračkami svých starších sourozenců. Bylo prokázáno, že tyto látky jsou škodlivé. 
Jsou v hračkách používány ve vysokých koncentracích, uvolňují se z nich, zejména jsou-li 
vloženy do úst, a alternativní hračky, v nichž se škodlivé plastifikátory nevyskytují, jsou na 
trhu k dostání. Uvedené látky by proto měly být zakázány ve všech hračkách, které je možno 
vložit do úst. 

Pozměňovací návrh, který předložilDan Jørgensen

Pozměňovací návrh 39
PŘÍLOHA

Příloha I bod [XXa] (směrnice 76/769/EHS)

Společné stanovisko Rady

[XXa.] Tyto ftaláty (nebo jiná čísla CAS- a 
EINECS zahrnující látku):

di- „izononyl“ ftalát (DINP)
CAS číslo 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS číslo 249-079-5 a 271-090-9

di-„izodecyl“ ftalát (DIDP)
CAS číslo 26761-40-0 a 68515-49-1
EINECS číslo 247-977-1 a 271-091-4

di-n-oktyl ftalát (DNOP)
CAS číslo 117-84-0
EINECS číslo 204-214-7

Nepoužijí se jako látky nebo složky 
přípravků při koncentracích vyšších než 
0,1 % hmotnostních v umělohmotném 
materiálu, v hračkách a výrobcích pro péči o 
děti, které jsou určeny pro děti mladší tří let
a které si tyto děti mohou dávat do úst.

Hračky a výrobky pro péči o děti obsahující 
tyto ftaláty v koncentraci vyšší, než je limit 
uvedený výše, se neuvedou na trh.

Pozměňovací návrh Parlamentu

[XXa.] Tyto ftaláty (nebo jiná čísla CAS- a 
EINECS zahrnující látku):

di- „izononyl“ ftalát (DINP)
CAS číslo 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS číslo 249-079-5 a 271-090-9

di-„izodecyl“ ftalát (DIDP)

Nepoužijí se jako látky nebo složky 
přípravků při koncentracích vyšších než 
0,1 % hmotnostních v plastifikovaném 
materiálu, v částech hraček a výrobcích pro 
péči o děti, které jsou určeny k vkládání do 
úst, nebo v hračkách a výrobcích pro péči o 
děti, které si děti mohou dávat do úst.
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CAS číslo 26761-40-0 a 68515-49-1
EINECS číslo 247-977-1 a 271-091-4

di-n-oktyl ftalát (DNOP)
CAS číslo 117-84-0
EINECS číslo 204-214-7

Hračky a výrobky pro péči o děti obsahující 
tyto ftaláty v koncentraci vyšší, než je limit 
uvedený výše, se neuvedou na trh.

Orig. en

Pozměňovací návrh, který předložiliRia Oomen-Ruijten, Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 40
PŘÍLOHA

Příloha I body [XX] a [XXa] (směrnice 76/769/EHS)

Společné stanovisko Rady

[XX.] Tyto ftaláty (nebo jiná čísla CAS- a 
EINECS zahrnující látku):

bis (2-etylhexyl) ftalát (DEHP)
CAS číslo 117-81-7
EINECS číslo 204-211-0

dibutylftalát (DBP)
CAS číslo 84-74-2
EINECS číslo 201-557-4

benzylbutylftalát (BBP)
CAS číslo 85-68-7
EINECS číslo 201-622-7

Nepoužijí se jako látky nebo složky 
přípravků v koncentracích vyšších než 0,1 % 
hmotnostních v umělohmotném materiálu v 
hračkách a výrobcích pro péči o děti. 

Hračky a výrobky pro péči o děti obsahující 
tyto ftaláty v koncentraci vyšší, než je limit 
uvedený výše, se neuvedou na trh.

[XXa.] Tyto ftaláty (nebo jiná čísla CAS- a 
EINECS zahrnující látku):

di- „izononyl“ ftalát (DINP)
CAS číslo 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS číslo 249-079-5 a 271-090-9

di-„izodecyl“ ftalát (DIDP)
CAS číslo 26761-40-0 a 68515-49-1
EINECS číslo 247-977-1 a 271-091-4

di-n-oktyl ftalát (DNOP)
CAS číslo 117-84-0
EINECS číslo 204-214-7

Nepoužijí se jako látky nebo složky 
přípravků při koncentracích vyšších než 
0,1 % hmotnostních v umělohmotném 
materiálu, v hračkách a výrobcích pro péči o 
děti, které jsou určeny pro děti mladší tří let
a které si tyto děti mohou dávat do úst.

Hračky a výrobky pro péči o děti obsahující 
tyto ftaláty v koncentraci vyšší, než je limit 
uvedený výše, se neuvedou na trh.
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Pozměňovací návrh Parlamentu

[XX.] Tyto ftaláty (nebo jiná čísla CAS- a 
EINECS zahrnující látku):

bis (2-etylhexyl) ftalát (DEHP)
CAS číslo 117-81-7
EINECS číslo 204-211-0

dibutylftalát (DBP)
CAS číslo 84-74-2
EINECS číslo 201-557-4

benzylbutylftalát (BBP)
CAS číslo 85-68-7
EINECS číslo 201-622-7

(1a) Ftaláty vyjmenované v bodě XX se 
nepoužijí jako látky nebo složky přípravků, 
při koncentracích vyšších než 0,1 % 
hmotnostních v umělohmotném materiálu, 
v hračkách a výrobcích pro péči o děti. 

(1b) Hračky a výrobky pro péči o děti 
obsahující tyto ftaláty v koncentraci vyšší, 
než je limit uvedený v odstavci 1a, se 
neuvedou na trh.

[XXa.] Tyto ftaláty (nebo jiná čísla CAS- a 
EINECS vztahující se k látce):

di-„izononyl“ ftalát (DINP)
CAS čísla 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS číslo 249-079-5 a 271-090-9

di-„izodecyl“ ftalát (DIDP)
CAS číslo 26761-40-0 a 68515-49-1
EINECS číslo 247-977-1 a 271-091-4

di-n-oktyl ftalát (DNOP)
CAS číslo 117-84-0
EINECS číslo 204-214-7

(1c) Ftaláty vyjmenované v bodě XXa se 
nepoužijí jako látky nebo složky přípravků, 
při koncentracích vyšších než 0,1 %
hmotnostních v umělohmotném materiálu, 
v hračkách a výrobcích pro péči o děti, 
které si děti mohou dávat do úst.

(1d) Hračky a výrobky pro péči o děti 
obsahující tyto ftaláty v koncentraci vyšší, 
než je limit uvedený v odstavci 1c, se 
neuvedou na trh.

Orig. en

Odůvodnění

Opětovné zavedení pozměňovacího návrhu 16 z prvního čtení. 

Látky, které jsou reprodukčně toxické, jako je DEHP, DBP a BBP, jsou právem navrženy na 
zákaz ve všech hračkách. Není, však, vhodné stanovit hranici pro omezení DINP, DIDP a 
DNOP na hračky pro děti mladší tří let. Vkládání hraček do úst není omezeno věkovou 
hranicí tří let. Škodlivý účinek těchto látek byl prokázán, a proto jsou nebezpečné pro děti 
každého věku. Měly by proto být zakázány ve všech hračkách, které je možno vkládat do úst.
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Pozměňovací návrh, který předložilMarios Matsakis

Pozměňovací návrh 41
PŘÍLOHA

příloha I bod [XXa] (směrnice 76/769/EHS)

Společné stanovisko Rady

[XXa.] Tyto ftaláty (nebo jiná čísla 
CAS- a EINECS zahrnující látku):

di- „izononyl“ ftalát (DINP)
CAS číslo 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS číslo 249-079-5 a 271-090-9

di-„izodecyl“ ftalát (DIDP)
CAS číslo 26761-40-0 a 68515-49-1
EINECS číslo 247-977-1 a 271-091-4

di-n-oktyl ftalát (DNOP)
CAS číslo 117-84-0
EINECS číslo 204-214-7

Nepoužijí se jako látky nebo složky přípravků při 
koncentracích vyšších než 0,1% hmotnostních 
v umělohmotném materiálu, v hračkách a výrobcích 
pro péči o děti, které jsou určeny pro děti mladší tří 
let a které si tyto děti mohou dávat do úst.

Hračky a výrobky pro péči o děti obsahující tyto 
ftaláty v koncentraci vyšší, než je limit uvedený 
výše, se neuvedou na trh.

Pozměňovací návrh Parlamentu

[XXa.] Tyto ftaláty (nebo jiná čísla 
CAS- a EINECS zahrnující látku):

di- „izononyl“ ftalát (DINP)
CAS číslo 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS číslo 249-079-5 a 271-090-9

di-„izodecyl“ ftalát (DIDP)
CAS číslo 26761-40-0 a 68515-49-1
EINECS číslo 247-977-1 a 271-091-4

di-n-oktyl ftalát (DNOP)
CAS číslo 117-84-0
EINECS číslo 204-214-7

Nepoužijí se jako látky nebo složky přípravků při 
koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních 
v umělohmotném materiálu, v hračkách a výrobcích 
pro péči o děti, které jsou určeny pro děti a které si 
tyto děti mohou dávat do úst nebo mohou přijít do 
četného kontaktu s jejich pokožkou.

Hračky a výrobky pro péči o děti obsahující tyto 
ftaláty v koncentraci vyšší, než je limit uvedený 
výše, se neuvedou na trh.

Orig. en
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Pozměňovací návrh, který předložilaUrszula Krupa

Pozměňovací návrh 42
PŘÍLOHA

Příloha I [XXa] seznam (směrnice 76/769/EHS)

Společné stanovisko Rady

[XXa.] Tyto ftaláty (nebo jiná čísla 
CAS- a EINECS zahrnující látku):

di- „izononyl“ ftalát (DINP)
CAS číslo 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS číslo 249-079-5 a 271-090-9

di-„izodecyl“ ftalát (DIDP)
CAS číslo 26761-40-0 a 68515-49-1
EINECS číslo 247-977-1 a 271-091-4

di-n-oktyl ftalát (DNOP)
CAS číslo 117-84-0
EINECS číslo 204-214-7

Nepoužijí se jako látky nebo složky přípravků při 
koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních 
v umělohmotném materiálu, v hračkách a výrobcích 
pro péči o děti, které jsou určeny pro děti mladší tří 
let a které si tyto děti mohou dávat do úst.

Hračky a výrobky pro péči o děti obsahující tyto 
ftaláty v koncentraci vyšší, než je limit uvedený 
výše, se neuvedou na trh.

Pozměňovací návrh Parlamentu

[XXa.] Tyto ftaláty (nebo jiná čísla 
CAS- a EINECS zahrnující látku):

di- „izononyl“ ftalát (DINP)
CAS číslo 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS číslo 249-079-5 a 271-090-9

di-„izodecyl“ ftalát (DIDP)
CAS číslo 26761-40-0 a 68515-49-1
EINECS číslo 247-977-1 a 271-091-4

di-n-oktyl ftalát (DNOP)
CAS číslo 117-84-0
EINECS číslo 204-214-7

Nepoužijí se jako látky nebo složky přípravků při 
koncentracích vyšších než 0,01 % hmotnostních 
v umělohmotném materiálu, v hračkách a výrobcích 
pro péči o děti, které jsou určeny pro děti mladší tří 
let a které si tyto děti mohou dávat do úst.

Hračky a výrobky pro péči o děti obsahující tyto 
ftaláty v koncentraci vyšší, než je limit uvedený 
výše, se neuvedou na trh.

Orig. pl

Odůvodnění

Ftaláty, které mají silně anti-androgenní účinek a které sehrávají úlohu adjuvantu 
spouštějícího alergické reakce, by měly být téměř zcela odstraněny z oběhu, zejména 
představují-li ohrožení zdraví nejzranitelnější části spotřebitelské populace.
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Pozměňovací návrh, který předložilAntonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 43
PŘÍLOHA

Příloha I body [ΧΧ] a [ΧΧa] seznam (směrnice 76/769/ΕΟΚ)

(1f) Na etiketě je uveden tento piktogram:

 0-3
V případě, že je etiketa menší nebo větší, 
rozměry výše uvedeného piktogramu by se 
podle toho měly zachovat.

Orig. el

Odůvodnění

Zjednodušené označení z důvodu snadné čitelnosti na všech výrobcích pro péči o děti.
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