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Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 11
BETRAGTNING 3

Anvendelsen af visse phthalater i legetøj og 
småbørnsartikler, som er fremstillet af 
blødgjort materiale, eller som indeholder 
dele, der er fremstillet af blødgjort materiale, 
bør forbydes, da forekomsten af visse 
phthalater udgør eller vil kunne udgøre en 
risiko for børns sundhed.

Anvendelsen af visse phthalater i legetøj og 
småbørnsartikler, som er fremstillet af 
blødgjort materiale, eller som indeholder 
dele, der er fremstillet af blødgjort materiale, 
bør forbydes, da forekomsten af visse 
phthalater udgør eller vil kunne udgøre en 
risiko for børns sundhed. Det skal 
bemærkes, at phthalater kan optages i 
børns kroppe ikke kun, når blødgjort 
materiale puttes i munden, men også hvis 
materiale af denne art kommer i tæt 
kontakt med et barns hud. Disse risici 
menes at være større, når barnet er under 
tre år. 
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Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 12
BETRAGTNING 3 A (ny)

(3a) Forbuddet mod anvendelse af 
phthalater bør udvides til at omfatte andre 
produkter såsom plastic anvendt i 
fødevareemballage og bade- og 
svømmeudstyr.

Or. pl

Begrundelse

Til beskyttelse af kommende generations sundhed.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 13
BETRAGTNING 3 A (ny)

(3a) Der er afsluttet og offentliggjort 
risikovurderinger af DINP, DIDP og DBP, 
der er blevet foretaget i henhold til Rådets 
forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 
1993 om vurdering af og kontrol med 
risikoen ved eksisterende stoffer.

Or. en

Begrundelse

Et nyt ændringsforslag, der skal bringe den fælles holdning i overensstemmelse med de 
videnskabelige resultater fra Kommissionen Fælles Forskningscenter, der er blevet forelagt 
efter Parlamentets førstebehandling i 2000.

Som bekræftet af Kommissionen er EU's risikovurderinger for de tre stoffer DINP, DIDP og 
DBP blevet afsluttet, og de bør danne grundlag for alle risikoforvaltningsbeslutninger.
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 14
BETRAGTNING 4A (ny)

(4α) Der findes andre blødgørere, f.eks. 
acetyltributylcitrat (ATBC), hvorom Den 
Videnskabelige Komité for Toksicitet, 
Økotoksicitet og Miljø (SCTEE)) i en 
udtalelse har støttet den opfattelse, at der 
ikke er nogen grund til 
sikkerhedsbekymringer for anvendelsen af 
dette stof som blødgører i PVC-legetøj, der 
puttes i munden af små børn.

Or. el

Begrundelse

Der bør tages højde for nye videnskabelige data og for den nye udtalelse fra SCTEE af 8. 
januar 2004, som efter en høring med Kommissionen om ATBC konkluderede, at de hidtidige 
datamangler var blevet tilfredsstillende afhjulpet med de nye data, og at der ikke er nogen 
grund til sikkerhedsbekymringer i forbindelse med anvendelsen heraf som blødgører i PVC-
legetøj, der puttes i munden af små børn. Se også ændringsforslag18 fra Parlamentets 
førstebehandling.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 15
BETRAGTNING 4 A (ny)

(4a) Komitéen bør også basere sådanne 
udtalelser på resultaterne af det af 
Kommissionen finansierede 
forskningsprojekt, der varetages af den 
danske forbrugerorganisation 
Forbrugerrådet, og som indbefatter test af 
forekomsten af farlige stoffer, herunder 
phthalater, i legetøj. Sådanne stoffer kan 
potentielt skade hormonsystemet, fremkalde 
kræft eller abort, forstyrre det reproduktive 
systems normale funktion og ophobes i 
organismen og miljøet.
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Or. pl

Begrundelse

Indføjelse af henvisning til resultater af igangværende undersøgelser, hvilket vil øge 
dokumentets værdi.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 16
BETRAGTNING 4 A (ny)

(4a) Den Videnskabelige Komité for 
Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (SCTEE) 
vedtog på sit 41. plenarmøde den 8. januar 
2004 en udtalelse om risikovurdering for 
acetyltributylcitrat (ATBC) som blødgører i 
legetøj, hvori det konkluderedes, at der ikke 
er nogen grund til sikkerhedsbekymringer, 
når små børn putter PVC-legetøj, der 
indeholder ATBC, som blødgører i 
munden.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at alternative blødgørere til PVC såsom citratet ATBC kan 
anvendes sikkert i legetøj og allerede findes på markedet.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 17
BETRAGTNING 7

(7) Nogle medlemsstater har allerede indført 
begrænsninger i markedsføringen af legetøj 
og småbørnsartikler på grund af indholdet af 
phthalater, hvilket direkte berører det indre 
markeds gennemførelse og funktion. Det er 
derfor nødvendigt at foretage en indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 
på dette område og dermed at ændre bilag I 
til direktiv 76/769/EØF.

(7) Nogle medlemsstater har allerede indført 
begrænsninger i markedsføringen af legetøj 
og småbørnsartikler på grund af indholdet af 
phthalater, hvilket direkte berører det indre 
markeds gennemførelse og funktion. Det er 
derfor nødvendigt at foretage en indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 
på dette område og dermed at ændre bilag I 
til direktiv 76/769/EØF. Uanset dette 
direktiv kan medlemsstaterne, hvis det er 
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begrundet i velfunderede epidemiologiske, 
miljømæssige eller økonomiske forhold, 
indføre strengere niveauer for indholdet af 
phthalater for de ovennævnte artikler.

Or. pl

Begrundelse

Til beskyttelse af kommende generations sundhed.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 18
BETRAGTNING 8

(8) Forsigtighedsprincippet bør finde 
anvendelse, når den videnskabelige 
evaluering ikke gør det muligt at fastslå 
risikoen med tilstrækkelig sikkerhed, så der 
sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, 
navnlig for børn.

(8) Det er afgørende, at 
forsigtighedsprincippet finder anvendelse, 
når den videnskabelige evaluering ikke i 
øjeblikket gør det muligt at fastslå risikoen 
med tilstrækkelig sikkerhed, så der sikres det 
højeste sundhedsbeskyttelsesniveau, navnlig 
for børn.

Or. en

Ændringsforslag af Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 19
BETRAGTNING 9

(9) Børn er som organismer under udvikling 
særligt sårbare over for 
reproduktionstoksiske stoffer. Derfor bør 
den eksponering af børn, som hidrører fra 
alle praktisk undgåelige kilder til emission af 
disse stoffer, navnlig artikler, som børn 
putter i munden, begrænses mest muligt.

(9) Børn er som organismer under udvikling 
særligt sårbare over for 
reproduktionstoksiske stoffer. Derfor bør 
den eksponering af børn, som hidrører fra 
alle praktisk undgåelige kilder til emission af 
disse stoffer, herunder legetøj eller 
småbørnsartikler og navnlig artikler, som 
børn kan putte i munden, begrænses mest 
muligt.

Or. en

Begrundelse

Nyt ændringsforslag til ændring af en ny betragtning i den fælles holdning. 



PE 359.891v01-00 6/25 AM\569323DA.doc

DA

Forbedrer ordlyden. De tre reproduktionstoksiske PVC-blødgørere bør forbydes i alt legetøj, 
uanset om de puttes i munden af børn eller ej, da legetøj og småbørnsartikler ikke bør 
indeholde sådanne stoffer. Det er mere passende først at henvise til legetøj eller 
småbørnsartikler generelt i forbindelse med behovet for at begrænse eksponeringen mest 
muligt og derefter understrege muligheden af, at børn putter disse ting i munden.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 20
BETRAGTNING 10 A (ny)

(10a) Undersøgelser af legetøj fremstillet af 
PVC viser, at nogle slet ikke indeholder 
phthalater, mens typiske PVC-produkter 
indeholder op til 3% DEHP udtrykt i 
masse. For at imødekomme forbrugernes 
forventninger oplyser industrien og 
handlen stadig oftere om produkter til 
daglig benyttelse - især kosmetik -, der er 
fri for phthalater. Sundhedshensyn bør 
derfor i højere grad være en afgørende 
faktor i forbindelse med markedsføring af 
legetøj og småbørnsartikler. 

Or. pl

Begrundelse

Der bør være kraftig støtte til en sundhedsansvarlig optræden blandt producenter og 
importører.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 21
BETRAGTNING 10 B (ny)

(10b) Den skadelige virkning af DEHP, 
DBP og BBP på den fremtidige 
reproduktionsevne for børn under tre år er 
langt fra den eneste måde, hvorpå 
phthalater påvirker menneskers sundhed. 
Der er stadig flere videnskabelige beviser 
for, at de i væsentlig grad bidrager til 
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udviklingen af bronkial astma (DEHP) og 
allergisk høfeber og eksem (BBP), når støv 
i børneværelser indeholder store 
koncentrationer af disse stoffer.

Or. pl

Begrundelse

Den første epidemiologiske undersøgelse af børn mellem tre og otte år viste, at der er en 
stærk forbindelse mellem phthalater og astma og andre allergier.

Ændringsforslag af Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 22
BETRAGTNING 11

(11) Med hensyn til DINP, DIDP og DNOP 
mangler der enten videnskabelige 
oplysninger, eller de foreliggende 
oplysninger er modstridende; det kan dog
ikke udelukkes, at disse stoffer udgør en 
potentiel risiko, hvis de anvendes i legetøj 
og småbørnsartikler, som pr. definition er 
beregnet til børn.

(11) Med hensyn til DINP, DIDP og DNOP 
viser videnskabelige oplysninger, at de bl.a. 
har skadelige virkninger på leveren. Da 
phthalater skal anvendes i store 
koncentrationer for at fungere som 
blødgører, og da det er velkendt, at 
blødgørere frigøres fra blødgjorte artikler, 
f.eks. når et barn putter blødgjort legetøj 
eller småbørnsartikler i munden, kan det 
ikke udelukkes, at disse stoffer udgør en 
potentiel risiko, hvis de anvendes i legetøj 
og småbørnsartikler, som pr. definition er 
beregnet til børn. Eksponering af børn for 
praktisk undgåelige kilder til emission af 
disse stoffer, navnlig artikler, som børn 
putter i munden, bør begrænses mest 
muligt. 

Or. en

Begrundelse

Nyt ændringsforslag til ændring af en ny betragtning i den fælles holdning. ´

Mens der er modstridende videnskabelige oplysninger om graden af toksitet for disse tre 
phthalater, er der ikke nogen uenighed om, at disse stoffer har kritiske skadelige virkninger 
bl.a. på leveren. I betragtning af stoffernes skadelighed, den høje koncentration, hvori de 
bruges for at blødgøre PVC, den uundgåelige frigivelse af dem fra blød PVC og forekomsten 
af erstatningsstoffer udgør de en unødvendig risiko.
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Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 23
BETRAGTNING 11

(11) Med hensyn til DINP, DIDP og DNOP 
mangler der enten videnskabelige 
oplysninger, eller de foreliggende 
oplysninger er modstridende; det kan dog 
ikke udelukkes, at disse stoffer udgør en 
potentiel risiko, hvis de anvendes i legetøj 
og småbørnsartikler, som pr. definition er 
beregnet til børn.

(11) Med hensyn til DINP, DIDP og DNOP 
mangler der enten videnskabelige 
oplysninger, eller de foreliggende 
oplysninger er modstridende; det kan dog 
ikke udelukkes, at disse stoffer udgør en 
potentiel risiko, hvis de anvendes i legetøj 
og småbørnsartikler, som pr. definition er 
beregnet til børn. Det er klogt at anvende 
forsigtighedsprincippet i dette tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 24
BETRAGTNING 11

(11) Med hensyn til DINP, DIDP og DNOP 
mangler der enten videnskabelige 
oplysninger, eller de foreliggende 
oplysninger er modstridende; det kan dog 
ikke udelukkes, at disse stoffer udgør en 
potentiel risiko, hvis de anvendes i legetøj 
og småbørnsartikler, som pr. definition er 
beregnet til børn.

(11) Med hensyn til DNOP mangler der 
videnskabelige oplysninger; det kan dog 
ikke udelukkes, at stoffet kan udgøre en 
potentiel risiko, hvis det blev produceret og 
anvendt i legetøj og småbørnsartikler, som 
pr. definition er beregnet til børn.

Or. en

Begrundelse

Et nyt ændringsforslag, der skal bringe den fælles holdning i overensstemmelse med de 
videnskabelige resultater fra Kommissionen Fælles Forskningscenter, der er blevet forelagt 
efter Parlamentets førstebehandling i 2000.

En proces med risikovurdering af stofferne DINP og DIDP, der har strakt sig over fem år, er 
blevet fuldført og bør danne grundlag for enhver risikoforvaltningsbeslutning. Som følge 
heraf bør der sondres mellem disse stoffer og DNOP.
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DNOP er ikke blevet anvendt eller produceret kommercielt i Europa i mindst 10 år, hvorfor 
der mangler videnskabelige oplysninger om dette produkt. Det kan imidlertid ikke udelukkes, 
at dette stof, hvis det nogen sinde skulle blive produceret igen, teoretisk set vil kunne udgøre 
en risiko for børn, hvis det bliver anvendt i legetøj.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 25
BETRAGTNING 11 A (ny)

(11a) De risikovurderinger af DINP og 
DIDP, der er blevet gennemført i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EØF) nr. 793/92, fastslår, at der ikke er 
nogen risiko for forbrugerne ved 
anvendelse af disse stoffer i legetøj og 
småbørnsartikler. 

Or. en

Begrundelse

Et ændringsforslag, der skal bringe den fælles holdning i overensstemmelse med de 
videnskabelige resultater fra Kommissionen Fælles Forskningscenter, der er blevet forelagt 
efter Parlamentets førstebehandling i 2000.

En proces med risikovurdering af stofferne DINP og DIDP, der har strakt sig over fem år, er 
blevet fuldført og bør danne grundlag for enhver risikoforvaltningsbeslutning. Som følge 
heraf bør der sondres mellem disse stoffer og DNOP.

For både DIDP's og DINP's vedkommende kom tekniske eksperter ved det Fælles 
Forskningscenter til den konklusion, at der ikke er nogen risiko for børn ved anvendelsen af 
disse stoffer i legetøj eller ved anden anvendelse. Konklusionerne på risikovurderingerne 
bygger allerede på en bred sikkerhedsmargen og scenarier for værst tænkelige 
eksponeringstilfælde. 

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 26
BETRAGTNING 12

(12) Usikkerhederne i forbindelse med 
evalueringen af eksponeringen for disse 

(12) Usikkerhederne i forbindelse med 
evalueringen af eksponeringen for disse 
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phthalater, såsom den tid, artiklen er i 
munden, samt eksponeringen for 
emissioner fra andre kilder, gør det 
nødvendigt at tage forsigtighedshensyn. Der 
bør derfor indføres begrænsninger i 
anvendelsen af disse phthalater til legetøj og 
småbørnsartikler samt i markedsføringen af 
sådanne artikler. Begrænsningerne
vedrørende DINP, DIDP og DNOP bør 
imidlertid af proportionalitetshensyn være 
mindre strenge end dem, der foreslås 
vedrørende DEHP, DBP og BBP.

phthalater, såsom den tid, artiklen er i 
munden, gør det nødvendigt at tage 
forsigtighedshensyn. Der bør derfor indføres 
begrænsninger i anvendelsen af disse 
phthalater til legetøj og småbørnsartikler 
samt i markedsføringen af sådanne artikler. 
Begrænsninger vedrørende DINP, DIDP og 
DNOP bør imidlertid som følge af 
resultaterne af de risikovurderinger, der er 
gennemført i overensstemmelse med Rådets  
forordning (EØF) nr. 793/93, af 
proportionalitetshensyn være mindre strenge 
end dem, der foreslås vedrørende DEHP, 
DBP og BBP.

Or. en

Begrundelse

Et nyt ændringsforslag, der skal bringe den fælles holdning i overensstemmelse med de 
videnskabelige resultater fra Kommissionen Fælles Forskningscenter, der er blevet forelagt 
efter Parlamentets førstebehandling i 2000.

For både DIDP's og DINP's vedkommende kom tekniske eksperter ved det Fælles 
Forskningscenter til den konklusion, at der ikke er nogen risiko for børn ved anvendelsen af 
disse stoffer i legetøj eller ved anden anvendelse. I deres konklusioner tog disse eksperter 
fuldt hensyn til eksponering for andre kilder. 

Som følge af konklusionerne på disse risikovurderinger sikrer Rådets strategi allerede 
forbrugerne et højt beskyttelsesniveau. Som fastsat i traktaten og i Kommissionens meddelelse
om forsigtighedsprincippet (KOM(2002)0001), skal både forsigtigheds- og 
proportionalitetsprincippet overholdes. 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 27
BETRAGTNING 12 A (ny)

(12α) Kommissionen vil foretage en 
gennemgang af andre anvendelsesområder 
for artikler, der er fremstillet af blødgjort 
materiale, eller hvori indgår dele, der er 
fremstillet af blødgjort materiale, og som 
kan udsætte mennesker for risiko, navnlig 
sådanne, der anvendes inden for 
sundhedspleje.
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Or. el

Begrundelse

Selv om anvendelsen af visse phthalater (f.eks. DEHP) dækker et meget bredt felt af behov i 
sundhedssektoren, er der behov for at gennemgå den medicinske anvendelse, der gøres af 
blødgjort materiale eller materiale, der indeholder dele, der er fremstillet af blødgjort 
materiale, og som kan udsætte mennesker for risiko. Begrænsninger for anvendelsen og 
adgangen til sådanne artikler betragtes som nødvendige i tilfælde, hvor der findes sikrere 
alternativer, og hvor begrænsningerne ikke har en negativ indvirkning på den medicinske 
behandling. Genfremsættelse af ændringsforslag 5 fra Parlamentets førstebehandling. 

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 28
BETRAGTNING 13

(13) I overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse om 
forsigtighedsprincippet bør foranstaltninger, 
der baseres på dette princip, revideres i lyset 
af nye videnskabelige oplysninger.

(13) I overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse om 
forsigtighedsprincippet bør foranstaltninger, 
der baseres på dette princip, naturligvis
revideres i lyset af nye videnskabelige 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag af Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 29
BETRAGTNING 17

(17) Kommissionen vil tage anvendelsen af 
de phthalater, der er opført i bilag I til 
direktiv 76/769/EØF, i andre produkter op til 
fornyet vurdering, når risikovurderingen i 
henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 
793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og 
kontrol med risikoen ved eksisterende 
stoffer er afsluttet.

(17) Kommissionen vil tage anvendelsen af 
de phthalater, der er opført i bilag I til 
direktiv 76/769/EØF, i andre produkter op til 
fornyet vurdering to år efter vedtagelsen af 
dette direktiv i lyset af yderligere 
videnskabelig viden og risikovurderingen i 
henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 
793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og 
kontrol med risikoen ved eksisterende 
stoffer. Navnlig vil Kommissionen tage 
eksponeringen for phthalater fra artikler, 
der anvendes inden for sundhedspleje,  
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gulvbelægninger, fødevareemballage, der 
er fremstillet af blødgjort materiale, eller 
som indeholder dele, der er fremstillet af 
blødgjort materiale, eller fra luften i 
rummet op til fornyet vurdering, og den 
sørger om nødvendigt for, at der foretages 
undersøgelser til fastslåelse af de 
pågældende værdier. 

Or. en

Begrundelse

Ændret genfremsættelse af ændringsforslag 4 og 5 fra førstebehandlingen.

Den fornyede vurdering af anvendelsen af phthalater i legetøj og småbørnsartikler bør holdes 
adskilt fra behovet for at underkaste andre anvendelser af phthalater fornyet vurdering. 
Kommissionen foreskriver med rette en fornyet vurdering af anvendelsen af phthalater i andre 
produkter, og dette bør fastholdes. I overensstemmelse med ændringsforslag fra 
førstebehandlingen bør dette ske senest to år efter direktivets vedtagelse og bør især, men 
ikke kun, omfatte de anvendelser, hvor der er størst sandsynlighed for, at de udgør en 
unødvendig risiko.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 30
BETRAGTNING 18 A (ny)

(18a) Der bør fastlægges kontrolprocedurer 
og inspektionsintervaller for 
sundhedsprodukter og legetøj, der 
indeholder phthalater, og som er beregnet 
for spædbørn og børn under tre år. Ifølge 
den nuværende viden er phthalater 
potentielt skadelige for sundheden og 
miljøet. Der bør fastsættes et maksimalt 
kontrolinterval på to år. Der bør tages 
skridt til i sådanne undersøgelser at indføje 
andre grupper af kemiske stoffer, der er 
kendt for at være skadelige for børns 
sundhed og navnlig for spædbørns 
følsomme organisme, f.eks. tungmetaller og 
allergi- og irritationsfremkaldende stoffer.

Or. pl
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Begrundelse

Den tiltagende viden om de toksikologiske farer, vi er udsat for, gør det nødvendigt med 
regelmæssige nyvurderinger af listen over skadelige stoffer. Desuden bidrager den 
teknologiske udvikling til, at vi omgives af et miljø, som indeholder kemiske stoffer, som ofte 
har en skadelig virkning på vores og navnlig børns organisme. I overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet bør det overvåges, at de produkter for børn, der markedsføres, er 
sikre. To år er et passende interval for kontrol af situationen, hvad angår direktivets 
effektivitet og kontrol af toksikologiske data. Bekymringerne for børns sundhed skyldes 
bekymringer for de kommende generationers sundhed.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 31
BETRAGTNING 18 B (ny)

(18b) Der bør indføres en pligt til at oplyse 
forbrugerne om indholdet af phthalater i 
legetøj og produkter til personlig 
sundhedspleje, herunder kosmetik. 

Or. pl

Begrundelse

Formålet er at give forbrugerne mulighed for at vælge det sikreste legetøj og de sikreste 
produkter til personlig pleje og at hindre, at indhold af phthalater skjules under betegnelsen 
"duftkomponenter" eller under et tal, der anføres i stedet for navnet på det kosmetiske 
indholdsstof.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, stk. 3, litra c (direktiv 76/769/EØF)

"(c) "småbørnsartikler": ethvert produkt, der 
har til formål at gøre det lettere for børn at 
sove eller slappe af, eller som børn kan spise 
med eller sutte på".

"(c)"småbørnsartikler": ethvert produkt, der 
har til formål at gøre det lettere for børn at 
sove eller slappe af, eller som børn kan spise 
med, eller som gør det lettere at indgive 
lægemidler, eller som lindrer 
tandgennembrud, eller som børn kan sutte 
på".
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Or. en

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 33
ARTIKEL 1, NR 1

Artikel 1, stk. 3, litra c (direktiv 76/769/EØF)

"(c) "småbørnsartikler": ethvert produkt, der 
har til formål at gøre det lettere for børn at 
sove eller slappe af, eller som børn kan spise 
med eller sutte på".

"(c) "småbørnsartikler": ethvert produkt, der 
har til formål at gøre det lettere for børn at 
sove eller slappe af, at sikre børns hygiejne, 
eller som børn kan spise med eller sutte på".

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er sikre, at den nye definition af småbørnsartikler, der 
indføres i Rådets fælles holdning, udvides lidt, således at den også kommer til at dække 
produkter som pusleborde og pusleunderlag.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 34
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 1, stk. 3, litra c (direktiv 76/769/EØF)

"c) "småbørnsartikler": ethvert produkt, der 
har til formål at gøre det lettere for børn at 
sove eller slappe af, eller som børn kan spise 
med eller sutte på."

"c) " småbørnsartikler": ethvert produkt for 
børn på op til tre år, der har til formål at 
gøre det lettere for børn at sove eller slappe 
af, eller som børn kan spise med eller sutte 
på."

Or. pl

Begrundelse

I forbindelse med børn på over tre år omtales disse produkter som kosmetiske produkter og 
ikke som småbørnsartikler.
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Ændringsforslag af Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 35
ARTICLE 1 A (ny)

Kommissionen overvåger i samarbejde med 
de myndigheder i medlemsstaterne, der er 
ansvarlige for markedstilsyn og 
håndhævelse i forbindelse med legetøj og 
småbørnsartikler, og i samråd med de 
relevante producent- og 
importørorganisationer anvendelsen af 
phthalater og andre stoffer som blødgørere 
i legetøj og småbørnsartikler. Senest den  
…* offentliggør Kommissionen en rapport 
om anvendelse af phthalater og andre 
blødgørere. På grundlag af denne rapport 
og i lyset af de seneste videnskabelige 
oplysninger om de fundne stoffer 
forelægger Kommissionen om fornødent 
passende lovgivningsforslag i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
251 for at begrænse anvendelsen af disse 
phthalater og blødgørere i legetøj og 
småbørnsartikler.
* Fire år efter dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Nyt ændringsforslag, der bygger på den nye betragtning 14 i den fælles holdning.

De overvågningskrav, der nævnes i betragtning 14, bør også indføjes i direktivets 
lovbestemmelser. Der findes mange flere phthalater end de seks, der omtales i dette direktiv, 
og der er også andre blødgørere end phthalater. Mange af disse kan afstedkomme 
skadevirkninger. For at undgå, at de seks skadelige phthalater erstattes af seks andre 
skadelige stoffer, bør medlemsstaterne og Kommissionen mere omhyggeligt overvåge, 
hvordan phthalater erstattes, og Kommissionen bør om nødvendigt foreslå yderligere 
lovforanstaltninger.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 36
ΑRTIKEL 1A (ny) 

Bilag IV (direktiv 88/378/ΕØF)
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(1a) Mærket skal indeholde følgende 
piktogram:

0-3
Uanset om mærket formindskes eller forstørres, 
skal størrelsesforholdene i ovenstående 
piktogram bevares .

Or. el

Begrundelse

Forenkling af mærkningen for at gøre den let at læse på legetøj.

Ændringsforslag af Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 37
ARTIKEL 2

Kommissionen tager senest den … de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
direktiv 76/769/EØF som ændret ved dette 
direktiv, op til fornyet vurdering i lyset af 
nye videnskabelige oplysninger om de i 
bilaget til dette direktiv beskrevne stoffer og 
deres substitutionsprodukter, og såfremt der 
er grundlag herfor, ændres disse 
foranstaltninger tilsvarende.

Kommissionen tager senest den … 
anvendelsen af de phthalater, der er opført 
i bilaget til dette direktiv, i andre produkter 
op til vurdering i lyset af nye videnskabelige 
oplysninger, og såfremt der er grundlag 
herfor, forelægger den et passende forslag 
til lovgivning i overensstemmelse med 
traktatens artikel 251 for at begrænse 
anvendelsen af disse stoffer.

*Fire år efter dette direktivs ikrafttræden. *To år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Nyt ændringsforslag til ændring af en ny artikel i den fælles holdning.
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Phthalater anvendes som blødgørere i en lang række bløde PVC-produkter, som kan rumme 
samme risiko som blødt PVC-legetøj. Kommissionen bør vurdere disse produkter for at se, om 
der er behov for yderligere foranstaltninger.

Ændringsforslag af Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 38
BILAG

Bilag I, punkt [XX] og [XXa] (direktiv 76/769/EØF)

Rådets fælles holdning

[XX.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
CAS nr. 117-81-7
EINECS nr. 204-211-0

dibutylphthalat (DBP)
CAS nr. 84-74-2
EINECS nr. 201-557-4

butylbenzylphthalat (BBP)
CAS nr. 85-68-7
EINECS nr. 201-622-7

Må ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i legetøj og småbørnsartikler.

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder 
disse phthalater i koncentrationer over 
ovennævnte grænse, må ikke markedsføres.

[XXa.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

diisononylphthalat (DINP)
CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0
EINECS nr. 249-079-5 og 271-090-9 

diisodecylphthalat (DIDP)
CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1
EINECS nr. 247-977-1 og 271-091-4 

di-n-octylphthalat (DNOP)
CAS nr. 117-84-0
EINECS nr. 204-214-7

Må ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i legetøj og småbørnsartikler til 
børn, der endnu ikke er fyldt tre år, og som 
disse vil kunne putte i munden.

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder 
disse phthalater i koncentrationer over 
ovennævnte grænse, må ikke markedsføres.

Parlamentets tekst
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[XX.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
CAS nr. 117-81-7
EINECS nr. 204-211-0

dibutylphthalat (DBP)
CAS nr. 84-74-2
EINECS nr. 201-557-4

butylbenzylphthalat (BBP)
CAS nr. 85-68-7
EINECS nr. 201-622-7

1a. De i punkt XX opførte phthalater må
ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i legetøj og småbørnsartikler.

1. Legetøj og småbørnsartikler, der 
indeholder disse phthalater i koncentrationer 
over den i 1a nævnte grænse, må ikke 
markedsføres.

[XXa.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

diisononylphthalat (DINP)
CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0
EINECS nr. 249-079-5 og 271-090-9 

diisodecylphthalat (DIDP)
CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1
EINECS nr. 247-977-1 og 271-091-4 

di-n-octylphthalat (DNOP)
CAS nr. 117-84-0
EINECS nr. 204-214-7

1c. De i punkt XX opførte phthalater må 
ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i legetøj og småbørnsartikler, som 
børn vil kunne putte i munden.

1d. Legetøj og småbørnsartikler, der 
indeholder disse phthalater i koncentrationer 
over den i 1c nævnte grænse, må ikke 
markedsføres.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 16 fra PPE-DE-Gruppen fra førstebehandlingen.

Restriktionerne for DINP, DIDP og DNOP bør ikke begrænses til legetøj til børn under tre 
år. Det er ikke kun børn under en bestemt alder, der putter legetøj i munden. Og selv om det 
var tilfældet, ses der med en vilkårlig aldersgrænse bort fra virkeligheden i familier med mere 
end et barn, hvor små børn ønsker at lege med deres ældre søskendes legetøj. Disse stoffer 
har vist sig at være skadelige. De anvendes i store koncentrationer i legetøj, de frigives fra 
dem, navnlig når legetøjet puttes i munden, og der findes alternativt legetøj uden skadelige 
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blødgørere. De bør derfor forbydes i alt legetøj, der kan puttes i munden.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 39
BILAG

Bilag I, punkt [XXa] (direktiv 76/769/EØF)

Rådets fælles holdning

[XXa.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

diisononylphthalat (DINP)
CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0
EINECS nr. 249-079-5 og 271-090-9 

diisodecylphthalat (DIDP)
CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1
EINECS nr. 247-977-1 og 271-091-4 

di-n-octylphthalat (DNOP)
CAS nr. 117-84-0
EINECS nr. 204-214-7

Må ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i legetøj og småbørnsartikler til 
børn, der endnu ikke er fyldt tre år, og som 
disse vil kunne putte i munden.

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder 
disse phthalater i koncentrationer over 
ovennævnte grænse, må ikke markedsføres.

Parlamentets tekst

[XXa.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

diisononylphthalat (DINP)
CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0
EINECS nr. 249-079-5 og 271-090-9 

diisodecylphthalat (DIDP)
CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1
EINECS nr. 247-977-1 og 271-091-4 

di-n-octylphthalat (DNOP)
CAS nr. 117-84-0
EINECS nr. 204-214-7

Må ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i dele af legetøj og 
småbørnsartikler til at putte i munden eller i 
legetøj eller småbørnsartikler, som børn vil 
kunne putte i munden.

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder 
disse phthalater i koncentrationer over 
ovennævnte grænse, må ikke markedsføres.
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Or. en

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Frédérique Ries

Ændringsforslag 40
BILAG 

Bilag I, punkt [XX] og [XXa] (direktiv 76/769/EØF)

Rådets fælles holdning

[XX.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
CAS nr. 117-81-7
EINECS nr. 204-211-0

dibutylphthalat (DBP)
CAS nr. 84-74-2
EINECS nr. 201-557-4

butylbenzylphthalat (BBP)
CAS nr. 85-68-7
EINECS nr. 201-622-7

Må ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i legetøj og småbørnsartikler.

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder 
disse phthalater i koncentrationer over 
ovennævnte grænse, må ikke markedsføres

[XXa.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

diisononylphthalat (DINP)
CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0
EINECS nr. 249-079-5 og 271-090-9 

diisodecylphthalat (DIDP)
CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1
EINECS nr. 247-977-1 og 271-091-4 

di-n-octylphthalat (DNOP)
CAS nr. 117-84-0
EINECS nr. 204-214-7

Må ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i legetøj og småbørnsartikler til 
børn, der endnu ikke er fyldt tre år, og som 
disse vil kunne putte i munden.

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder 
disse phthalater i koncentrationer over 
ovennævnte grænse, må ikke markedsføres.

Parlamentets tekst



AM\569323DA.doc 21/25 PE 359.891v01-00

DA

[XX.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
CAS nr. 117-81-7
EINECS nr. 204-211-0

dibutylphthalat (DBP)
CAS nr. 84-74-2
EINECS nr. 201-557-4

butylbenzylphthalat (BBP)
CAS nr. 85-68-7
EINECS nr. 201-622-7

1a. De i punkt XX opførte phthalater må 
ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i legetøj og småbørnsartikler.

1b. Legetøj og småbørnsartikler, der 
indeholder disse phthalater i koncentrationer
over den i punkt 1a nævnte grænse, må ikke 
markedsføres.

[XXa.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

diisononylphthalat (DINP)
CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0
EINECS nr. 249-079-5 og 271-090-9 

diisodecylphthalat (DIDP)
CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1
EINECS nr. 247-977-1 og 271-091-4 

di-n-octylphthalat (DNOP)
CAS nr. 117-84-0
EINECS nr. 204-214-7

1c. De i punkt XXa opførte phthalater må 
ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i legetøj og småbørnsartikler, som 
børn vil kunne putte i munden.

1d. Legetøj og småbørnsartikler, der 
indeholder disse phthalater i koncentrationer 
over den i punkt 1c nævnte grænse, må ikke 
markedsføres.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 16 fra førstebehandlingen. 

Det foreslås korrekt at forbyde stoffer, der er reproduktionstoksiske, såsom DEHP, DBF og 
BBP, i alt legetøj. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at begrænse forbuddet mod DINP, 
DIDP og DNOP til legetøj for børn under tre år. Det er ikke kun børn under tre år, der putter 
legetøj i munden. Disse stoffer har vist sig at have toksiske virkninger og er derfor farlige for 
børn i alle aldre. De bør derfor forbydes i alt legetøj, som kan puttes i munden.
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Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 41
BILAG 

Bilag I, punkt [XXa] (direktiv 76/769/EØF)

Rådets fælles holdning

[XXa.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

diisononylphthalat (DINP)
CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0
EINECS nr. 249-079-5 og 271-090-9 

diisodecylphthalat (DIDP)
CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1
EINECS nr. 247-977-1 og 271-091-4 

di-n-octylphthalat (DNOP)
CAS nr. 117-84-0
EINECS nr. 204-214-7

Må ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i legetøj og småbørnsartikler til 
børn, der endnu ikke er fyldt tre år, og som 
disse vil kunne putte i munden.

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder 
disse phthalater i koncentrationer over 
ovennævnte grænse, må ikke markedsføres.

Parlamentets tekst

[XXa.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

diisononylphthalat (DINP)
CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0
EINECS nr. 249-079-5 og 271-090-9 

diisodecylphthalat (DIDP)
CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1
EINECS nr. 247-977-1 og 271-091-4 

di-n-octylphthalat (DNOP)
CAS nr. 117-84-0
EINECS nr. 204-214-7

Må ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i legetøj og småbørnsartikler til 
børn, og som disse vil kunne putte i munden, 
eller som kan komme i tæt kontakt med 
deres hud.

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder 
disse phthalater i koncentrationer over 
ovennævnte grænse, må ikke markedsføres.
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Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 42
BILAG

Bilag [XXa], list (direktiv 76/769/EØF)

Rådets fælles holdning

[XXa.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

diisononylphthalat (DINP)
CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0
EINECS nr. 249-079-5 og 271-090-9 

diisodecylphthalat (DIDP)
CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1
EINECS nr. 247-977-1 og 271-091-4 

di-n-octylphthalat (DNOP)
CAS nr. 117-84-0
EINECS nr. 204-214-7

Må ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i legetøj og småbørnsartikler til 
børn, der endnu ikke er fyldt tre år, og som 
disse vil kunne putte i munden.

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder 
disse phthalater i koncentrationer over 
ovennævnte grænse, må ikke markedsføres.

Parlamentets tekst

[XXa.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

diisononylphthalat (DINP)
CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0
EINECS nr. 249-079-5 og 271-090-9 

diisodecylphthalat (DIDP)
CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1
EINECS nr. 247-977-1 og 271-091-4 

di-n-octylphthalat (DNOP)
CAS nr. 117-84-0

Må ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,01% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i legetøj og småbørnsartikler til 
børn, der endnu ikke er fyldt tre år, og som 
disse vil kunne putte i munden.

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder 
disse phthalater i koncentrationer over 
ovennævnte grænse, må ikke markedsføres.
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EINECS nr. 204-214-7

Or. pl

Begrundelse

Phthalater, som har en kraftig antiandrogen virkning, og som spiller en medvirkende rolle 
ved fremkaldelse af allergiske reaktioner bør så godt som fuldstændigt fjernes fra handlen, 
navnlig hvor de er en trussel mod sundheden for den mest sårbare forbrugergruppe.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 43
BILAG

Bilag I, punkt [XX] og [XXa] 76/769/ΕΟΚ)

1f. Mærket skal indeholde følgende piktogram:

0-3
Uanset om mærket formindskes eller forstørres, 
skal størrelsesforholdene i ovenstående 
piktogram bevares .

Or. el

Begrundelse

Forenkling af mærkningen for at gøre den let at læse på alle småbørnsartikler.
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