
AM\569323EL.doc PE 359.891v03-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

1.6.2005 PE 359.891v03-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 11-43
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Αντώνιος Τρακατέλλης
Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας)

Κοινή θέση του Συμβουλίου (5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD) –
τροποποιητική πράξη)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Η χρήση ορισμένων φθαλικών ενώσεων 
σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας 
που είναι κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν 
μέρη κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό θα πρέπει να 
απαγορευθεί, δεδομένου ότι η παρουσία 
ορισμένων φθαλικών ενώσεων παρουσιάζει 
ή θα μπορούσε δυνητικά να παρουσιάσει 
κινδύνους για την υγεία των παιδιών.

(3) Η χρήση ορισμένων φθαλικών ενώσεων 
σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας 
που είναι κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν 
μέρη κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό θα πρέπει να 
απαγορευθεί, δεδομένου ότι η παρουσία 
ορισμένων φθαλικών ενώσεων παρουσιάζει 
ή θα μπορούσε δυνητικά να παρουσιάσει 
κινδύνους για την υγεία των παιδιών. 
Πρέπει να τονισθεί ότι οι φθαλικές ενώσεις 
μπορούν να απορροφηθούν από το σώμα 
το παιδιών όχι μόνο όταν αυτά βάλουν το 
πλαστικοποιημένο υλικό στο στόμα τους, 
αλλά και όταν το εν λόγω υλικό έρθει σε 
παρατεταμένη επαφή με το παιδικό δέρμα. 
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Οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι όταν το παιδί 
είναι κάτω των τριών ετών. 

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 12
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Α (νέα)

(3α) Πρέπει να επεκταθεί η χρήση των 
φθαλικών ενώσεων έτσι ώστε να καλύψει 
και άλλα προϊόντα όπως τα πλαστικά που 
χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες 
τροφίμων και στα αξεσουάρ μπάνιου και 
κολύμβησης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθεί η υγεία των μελλοντικών γενεών.

Τροπολογία: Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 13
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Α (νέα)

(3a) Έχουν ολοκληρωθεί και δημοσιευθεί 
οι αξιολογήσεις των κινδύνων των DINP, 
DIDP και DNOP οι οποίες διεξήχθησαν  
βάσει του κανονισμού του Συμβουλίου  
(ΕΟΚ) αριθ. 793/93 της 23ης Μαρτίου 
1993 για την αξιολόγηση και τον έλεγχο 
των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για νέα τροπολογία που θέλει να προσαρμόσει την κοινή θέση στα νέα επιστημονικά 
δεδομένα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής τα οποία έχουν προκύψει μετά την 
πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου το 2000.
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Όπως επιβεβαίωσε η Επιτροπή, οι κοινοτικές αξιολογήσεις των κινδύνων για τις τρεις ουσίες 
DINP, DIDP και DNOP έχουν ολοκληρωθεί και πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για 
οποιαδήποτε απόφαση διαχείρισης των κινδύνων. 

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 14
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 Α (νέα)

(4α) Είναι διαθέσιμοι εναλλακτικοί 
πλαστικοποιητές, όπως το κιτρικό άλας 
ATBC, για το οποίο η Επιστημονική 
Επιτροπή  για την Τοξικότητα, την 
Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον 
(ΕΕΤΟΠ) υποστήριξε με γνωμοδότησή της 
ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας όσον 
αφορά την ασφάλεια λόγω χρήσης του ως 
πλαστικοποιητή για παιχνίδια από PVC 
που μπαίνουν στο στόμα μικρών παιδιών. 

Or. el

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα καθώς και η νέα γνωμοδότηση της 
ΕΕΤΟΠ της 8 Ιανουαρίου 2004, η οποία μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή για το κιτρικό 
άλας ATBC, απεφάνθη ότι τα κενά όσον αφορά τα στοιχεία καλύπτονται επαρκώς με νέα 
στοιχεία και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας όσον αφορά την ασφάλεια λόγω χρήσης αυτού ως 
πλαστικοποιητή για παιχνίδια από PVC που μπαίνουν στο στόμα μικρών παιδιών. Βλ. επίσης 
και  τροπολογία 18 από την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 15
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 Α (νέα)

(4a) Η επιτροπή πρέπει επίσης να στηρίξει 
τέτοιες απόψεις στα ευρήματα της
χρηματοδοτούμενης από την Επιτροπή  
μελέτης που διεξάγεται τώρα  από τη 
Δανική Ένωση καταναλωτών 
Forbrugerradet  και η οποία προβλέπει 
τεστ σχετικά με την παρουσία επιβλαβών 
ουσιών, συμπεριλαμβανομένων και των 
φθαλικών ενώσεων, στα παιχνίδια. Οι εν 
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λόγω ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν 
βλάβη στο ορμονικό σύστημα, κακοήθεις 
όγκους ή αποβολές, διακοπή της 
φυσιολογικής λειτουργίας του 
αναπαραγωγικού συστήματος και 
συσσώρευση στον οργανισμό και το 
περιβάλλον. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Να περιληφθεί αναφορά στα ευρήματα των διεξαγόμενων μελετών, γιατί έτσι το έγγραφο 
καθίσταται πιο αξιόπιστο.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 16
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 Α (νέα)

(4a)  Η Επιστημονική Επιτροπή  για την 
Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το 
Περιβάλλον (ΕΕΤΟΠ) ενέκρινε κατά την 
41η συνεδρίαση της ολομέλειάς της στις 8 
Ιανουαρίου 2004 γνωμοδότηση σχετικά με 
την αξιολόγηση των κινδύνων του κιτρικού 
άλατος (ATBC), πλαστικοποιητή που
χρησιμοποιείται στα παιχνίδια ότι "δεν 
υπάρχει λόγος ανησυχίας όσον αφορά την 
ασφάλεια λόγω της χρήσης αυτού του  
πλαστικοποιητή για παιχνίδια από PVC 
που μπαίνουν στο στόμα μικρών παιδιών."

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να τονισθεί ότι ο εναλλακτικός πλαστικοποιητής για το PVC όπως το κιτρικό άλας 
ATBC μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε εφαρμογές παιχνιδιών και διατίθεται ήδη στην 
αγορά. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 17
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7
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(7) Οι περιορισμοί τους οποίους έχουν ήδη 
θεσπίσει ορισμένα κράτη μέλη, όσον αφορά 
τη διάθεση στην αγορά παιχνιδιών και ειδών 
παιδικής φροντίδας λόγω των φθαλικών 
ενώσεων που περιέχουν, επηρεάζουν άμεσα 
την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να γίνει προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών στο πεδίο 
αυτό και, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί το 
Παράρτημα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ.

(7) Οι περιορισμοί τους οποίους έχουν ήδη 
θεσπίσει ορισμένα κράτη μέλη, όσον αφορά 
τη διάθεση στην αγορά παιχνιδιών και ειδών 
παιδικής φροντίδας λόγω των φθαλικών 
ενώσεων που περιέχουν, επηρεάζουν άμεσα 
την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να γίνει προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών στο πεδίο 
αυτό και, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί το 
Παράρτημα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ. Η 
οδηγία αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την 
καθιέρωση από τα κράτη μέλη, σε 
περίπτωση αιτιολογημένης ανάγκης για 
επιδημιολογικούς, περιβαλλοντικούς ή 
οικονομικούς λόγους, αυστηρότερων ορίων 
περιεκτικότητας σε φθαλικές ενώσεις στα 
ανωτέρω αντικείμενα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθεί η υγεία των μελλοντικών γενεών.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 18
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Η αρχή της προφύλαξης θα πρέπει να 
εφαρμόζεται όταν η επιστημονική 
αξιολόγηση δεν επιτρέπει να καθοριστεί ο 
κίνδυνος με επαρκή βεβαιότητα ώστε να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας, ιδίως των παιδιών.

(8) Η αρχή της προφύλαξης θα πρέπει 
απαραιτήτως να εφαρμόζεται όταν η 
επιστημονική αξιολόγηση δεν επιτρέπει, επί 
του παρόντος, να καθοριστεί ο κίνδυνος με 
επαρκή βεβαιότητα ώστε να εξασφαλιστεί
υψηλότατο επίπεδο προστασίας της υγείας, 
ιδίως των παιδιών.

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 19
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9
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(9) Τα παιδιά, ως αναπτυσσόμενοι 
οργανισμοί, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε 
ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να μειωθεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο η έκθεση των παιδιών 
σε όλες τις πηγές εκπομπών των ουσιών 
αυτών οι οποίες είναι πρακτικώς δυνατόν να 
αποφευχθούν, ιδίως δε από αντικείμενα που 
έρχονται σε επαφή με το στόμα των παιδιών.

(9) Τα παιδιά, ως αναπτυσσόμενοι 
οργανισμοί, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε 
ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να μειωθεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο η έκθεση των παιδιών 
σε όλες τις πηγές εκπομπών των ουσιών 
αυτών οι οποίες είναι πρακτικώς δυνατόν να 
αποφευχθούν, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων από αντικείμενα που προορίζονται 
για παιδιά ή για τη φροντίδα τους, ιδίως δε 
από αντικείμενα που μπορεί να έλθουν σε 
επαφή με το στόμα των παιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα τροπολογία που τροποποιεί μια νέα αιτιολογική σκέψη στην κοινή θέση.

Βελτίωση της διατύπωσης. Οι τρεις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίεςPVC πρέπει να 
απαγορευθούν σε όλα τα παιχνίδια, άσχετα από το αν τα παιδιά τα βάζουν στο στόμα τους ή 
όχι, καθώς τα αντικείμενα που προορίζονται για παιδιά ή για την φροντίδα τους δεν πρέπει να 
περιέχουν τέτοιου είδους ουσίες. Είναι λοιπόν σκοπιμότερο να γίνει αναφορά κατά κύριο λόγο 
σε αντικείμενα που προορίζονται για παιδιά ή για την περιποίησή τους γενικότερα έχοντας κατά 
νου τη μείωση της αποφευκτέας έκθεσής τους κατά το δυνατόν στις ουσίες αυτές, και στη 
συνέχεια να τονισθεί το ενδεχόμενο ότι τα παιδιά μπορεί να τα βάλουν στο στόμα τους. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 20
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10 Α (νέα)

(10α) Μελέτες σε παιχνίδια από PVC
δείχνουν πως ορισμένα δεν περιέχουν 
φθαλικούς όξινους εστέρες, ενώ συνήθως η 
συγκέντρωσή τους στα προϊόντα από PVC  
είναι έως 30% της μάζας. Για να 
ανταποκριθούν στις προσδοκίες των 
καταναλωτών, οι τομείς της βιομηχανίας 
και του εμπορίου δηλώνουν όλο και 
περισσότερο ότι τα προϊόντα που 
πωλούνται για καθημερινή χρήση -
ιδιαίτερα καλλυντικά- δεν περιέχουν 
φθαλικές ενώσεις. Τα κριτήρια για την 
υγεία πρέπει να είναι ο αποφασιστικός 
παράγοντας για την κυκλοφορία στο 
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εμπόριο των παιχνιδιών και αντικειμένων 
παιδικής φροντίδας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η προσπάθεια των παραγωγών και εισαγωγέων εκείνων που φροντίζουν 
για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 21
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10 Β (νέα)

(10β) Τα επιβλαβή αποτελέσματα των 
DEHP, DBP και BBP στη μελλοντική 
αναπαραγωγική ικανότητα των παιδιών 
κάτω των τριών ετών δεν είναι όμως ο 
μόνος αντίκτυπος των φθαλικών ενώσεων 
στην ανθρώπινη παθολογία. Όλο και 
περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι οι 
ενώσεις αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην 
ανάπτυξη του χρόνιου άσθματος (DEHP) 
και της αλλεργικής ρινίτιδας και του 
εκζέματος (BBP) όταν η σκόνη στα 
υπνοδωμάτια των παιδιών περιέχει μεγάλη 
συγκέντρωση αυτών των ουσιών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η πρώτη επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη σε παιδιά από τριών έως οχτώ ετών έδειξε ότι 
υπάρχει σοβαρή σχέση ανάμεσα στις φθαλικές ενώσεις και το άσθμα και τις λοιπές αλλεργίες.

Τροπολογία: Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 22
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά τις 
ουσίες DINP, DIDP και DNOP είτε δεν 

(11) Επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά τις 
ουσίες DINP, DIDP και DNOP δείχνουν ότι 
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υπάρχουν είτε είναι αντιφατικά, αλλά δεν 
είναι δυνατόν να αποκλειστεί ότι συνιστούν 
δυνητικό κίνδυνο εάν χρησιμοποιηθούν σε 
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα 
οποία, εξ ορισμού, προορίζονται για παιδιά.

αυτές έχουν αρνητικές επιπτώσεις μεταξύ 
άλλων στο συκώτι. Καθώς οι φθαλικές 
ενώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε 
υψηλές συγκεντρώσεις προκειμένου να 
δράσουν ως πλαστικοποιητές, και ως 
πλαστικοποιητές γνωρίζουμε ότι 
ελευθερώνονται από το πλαστικοποιημένο 
αντικείμενο ιδιαίτερα όταν ασκείται πίεση 
επί του αντικειμένου, για παράδειγμα όταν 
ένα παιδί βάζει στο στόμα του ένα 
πλαστικοποιημένο παιχνίδι ή αντικείμενο 
παιδικής φροντίδας, δεν είναι δυνατόν να 
αποκλειστεί ότι συνιστούν δυνητικό κίνδυνο 
εάν χρησιμοποιηθούν σε παιχνίδια και είδη 
παιδικής φροντίδας τα οποία, εξ ορισμού, 
προορίζονται για παιδιά. Πρέπει λοιπόν να 
μειωθεί κατά το δυνατόν η έκθεση των 
παιδιών σε αποφευκτέες πηγές εκπομπής 
αυτών των ουσιών, ιδιαίτερα από 
αντικείμενα που μπορεί τα παιδιά να τα 
βάλουν στο στόμα τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα τροπολογία που τροποποιεί μια νέα αιτιολογική σκέψη στην κοινή θέση.

Ενώ υπάρχουν αντιφατικά επιστημονικά στοιχεία ως προς το επίπεδο τοξικότητας αυτών των 
τριών φθαλικών ενώσεων, δεν διαφωνεί κανείς πως οι ουσίες αυτές έχουν σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες μεταξύ άλλων στο συκώτι. Δεδομένου του επιβλαβή χαρακτήρα των ουσιών αυτών, 
της υψηλής συγκέντρωσής τους που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να μαλακώσει το PVC, της 
αναπόφευκτης ελευθέρωσή τους από το μαλακό PVC και της δυνατότητα χρησιμοποίησης 
υποκατάστατων, κρίνεται ότι οι ουσίες αυτές αποτελούν περιττό κίνδυνο.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 23
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά τις 
ουσίες DINP, DIDP και DNOP είτε δεν 
υπάρχουν είτε είναι αντιφατικά, αλλά δεν 
είναι δυνατόν να αποκλειστεί ότι συνιστούν 
δυνητικό κίνδυνο εάν χρησιμοποιηθούν σε 

(11) Επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά τις 
ουσίες DINP, DIDP και DNOP είτε δεν 
υπάρχουν είτε είναι αντιφατικά, αλλά δεν 
είναι δυνατόν να αποκλειστεί ότι συνιστούν 
δυνητικό κίνδυνο εάν χρησιμοποιηθούν σε 
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παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα 
οποία, εξ ορισμού, προορίζονται για παιδιά.

παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα 
οποία, εξ ορισμού, προορίζονται για παιδιά. 
Είναι σοφότερο να εφαρμοσθεί η αρχή της 
προφύλαξης στην περίπτωση αυτή.

Or. en

Τροπολογία: Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 24
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά τις 
ουσίες DINP, DIDP και DNOP είτε δεν 
υπάρχουν είτε είναι αντιφατικά, αλλά δεν 
είναι δυνατόν να αποκλειστεί ότι συνιστούν 
δυνητικό κίνδυνο εάν χρησιμοποιηθούν σε 
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα 
οποία, εξ ορισμού, προορίζονται για παιδιά.

(11) Επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά την 
ουσία DNOP δεν υπάρχουν, αλλά δεν είναι 
δυνατόν να αποκλειστεί ότι η ουσία αυτή 
μπορεί να συνιστά δυνητικό κίνδυνο εάν 
παραχθεί και στη συνέχεια χρησιμοποιηθεί 
σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα 
οποία, εξ ορισμού, προορίζονται για παιδιά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα τροπολογία για να προσαρμοσθεί η κοινή θέση στα νέα επιστημονικά δεδομένα από το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, τα οποία ανέκυψαν μετά την πρώτη ανάγνωση του 
Κοινοβουλίου το 2000.

Έχει ολοκληρωθεί μια πενταετής μακρά διαδικασία για τη διεξαγωγή κοινοτικών αξιολογήσεων 
των κινδύνων βάσει του  κανονισμού σχετικά με τις υπάρχουσες ουσίες για τις ουσίες DINP και 
DIDP, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε απόφαση διαχείρισης 
κινδύνων. Δεδομένου του γεγονότος αυτού, χρειάζεται να γίνει διάκριση ανάμεσα σ' αυτές τις 
ουσίες και την DNOP.

Η DNOP δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή παραχθεί εμπορικά στην Ευρώπη τουλάχιστον επί δέκα έτη 
και ως εκ τούτου σήμερα δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεί για το προϊόν αυτό. Παρά ταύτα, 
δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι αν η ουσία αυτή παραχθεί ξανά θα μπορούσε θεωρητικά να είναι 
επικίνδυνη για τα παιδιά εάν χρησιμοποιηθεί σε παιδικά παιχνίδια. 

Τροπολογία: Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 25
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11 Α (νέα)



PE 359.891v03-00 10/26 AM\569323EL.doc

EL

(11α) Οι αξιολογήσεις των κινδύνων των 
DINP, DIDP και DNOP οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν βάσει του κανονισμού του 
Συμβουλίου  (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 
αναφέρουν ότι οι καταναλωτές δεν 
διατρέχουν κανένα κίνδυνο από τη χρήση 
των ουσιών αυτών στα παιχνίδια και 
αντικείμενα για παιδιά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για να προσαρμοσθεί η κοινή θέση στα νέα επιστημονικά δεδομένα από το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, τα οποία ανέκυψαν μετά την πρώτη ανάγνωση του 
Κοινοβουλίου το 2000.

Έχει ολοκληρωθεί μια πενταετής μακρά διαδικασία για τη διεξαγωγή κοινοτικών αξιολογήσεων 
για τις ουσίες DINP και DIDP, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε 
απόφαση διαχείρισης κινδύνων.

Και για τις δύο ουσίες (DINP και DIDP) οι ειδικοί του Κοινού Κέντρου Ερευνών κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο από τη χρήση των ουσιών στα 
παιχνίδια και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Αυτές οι αξιολογήσεις των κινδύνων ήδη βασίζουν 
τα συμπεράσματά τους στα μεγάλα περιθώρια ασφάλειας και σε λογικά σενάρια περί έκθεσης 
στη χειρότερη περίπτωση.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 26
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Λόγω των αβεβαιοτήτων της 
αξιολόγησης της έκθεσης στις φθαλικές 
αυτές ουσίες, όπως της διάρκειας επαφής με 
το στόμα και της έκθεσης σε εκπομπές από 
άλλες πηγές, πρέπει να ληφθούν υπόψη 
θεωρήσεις προφυλακτικού χαρακτήρα. 
Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστούν 
περιορισμοί στη χρήση των φθαλικών αυτών 
ενώσεων στα παιχνίδια και τα είδη παιδικής 
φροντίδας καθώς και στη διάθεση των ειδών 
αυτών στην αγορά. Ωστόσο, για λόγους 
αναλογικότητας, οι περιορισμοί για τις 
ενώσεις DINP, DIDP και DNOP θα πρέπει 

(12) Λόγω των αβεβαιοτήτων της 
αξιολόγησης της έκθεσης στις φθαλικές 
αυτές ουσίες, όπως της διάρκειας επαφής με 
το στόμα και της έκθεσης σε εκπομπές από 
άλλες πηγές, πρέπει να ληφθούν υπόψη 
θεωρήσεις προφυλακτικού χαρακτήρα. 
Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστούν 
περιορισμοί στη χρήση των φθαλικών αυτών 
ενώσεων στα παιχνίδια και τα είδη παιδικής 
φροντίδας καθώς και στη διάθεση των ειδών 
αυτών στην αγορά. Ωστόσο, δεδομένων των 
αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων των 
κινδύνων που διεξήχθησαν βάσει του 
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να είναι λιγότερο αυστηροί από εκείνους 
που προτείνονται για τις ενώσεις DEHP, 
DBP και BBP.

κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 
793/93, για λόγους αναλογικότητας, οι 
περιορισμοί για τις ενώσεις DINP, DIDP και 
DNOP θα πρέπει να είναι λιγότερο αυστηροί 
από εκείνους που προτείνονται για τις 
ενώσεις DEHP, DBP και BBP.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα τροπολογία για να προσαρμοσθεί η κοινή θέση στα νέα επιστημονικά δεδομένα από το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, τα οποία ανέκυψαν μετά την πρώτη ανάγνωση του 
Κοινοβουλίου το 2000.

Και για τις δύο ουσίες (DINP και DIDP) οι τεχνικοί ειδικοί του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο από τη χρήση των 
ουσιών στα παιχνίδια και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Οι ειδικοί έλαβαν πλήρως υπόψη τους 
στα συμπεράσματά τους την έκθεση σε εκπομπές από άλλες πηγές.

Δεδομένων των συμπερασμάτων αυτών των αξιολογήσεων των κινδύνων, η προσέγγιση του 
Συμβουλίου ήδη παρέχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές. Όπως ορίζεται 
από τη Συνθήκη και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αρχή της προφύλαξης 
(COM(2001) 0001) πρέπει να γίνουν σεβαστές και οι δύο αρχές της προφύλαξης και της 
αναλογικότητας.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 27

(12α) Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις 
λοιπές εφαρμογές των προϊόντων που είναι 
κατασκευασμένα  από πλαστικοποιημένο 
υλικό ή περιλαμβάνουν μέρη 
κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο 
υλικό και ενδέχεται να εγκυμονούν 
κινδύνους για τον άνθρωπο, ιδίως αυτά 
που χρησιμοποιούνται στον τομέα της 
ιατρικής περίθαλψης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Αν και η χρήση ορισμένων φθαλικών ενώσεων (π.χ. DEHP) καλύπτει ευρύτατο φάσμα 
αναγκών στον τομέα της ιατρικής, επιβάλλεται η επανεξέταση των ιατρικών συσκευών που 
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είναι κατασκευασμένες  από πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν μέρη κατασκευασμένα 
από πλαστικοποιημένο υλικό και ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τον άνθρωπο. Ο 
περιορισμός στη  χρήση και στη διάθεση τέτοιων προϊόντων κρίνεται αναγκαίος στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις και όπου ο περιορισμός δεν έχει 
δυσμενή επίπτωση σε ιατρική αγωγή. Επαναφορά της τροπολογίας 5 της πρώτης ανάγνωσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 28
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης, τα 
μέτρα που βασίζονται στην εν λόγω αρχή θα 
πρέπει να αναθεωρούνται υπό το πρίσμα 
νέων επιστημονικών στοιχείων.

(13) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης, τα 
μέτρα που βασίζονται στην εν λόγω αρχή θα 
πρέπει φυσικά να αναθεωρούνται υπό το 
πρίσμα νέων επιστημονικών στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 29
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17

(17) Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη χρήση 
των φθαλικών ενώσεων που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της 
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ σε άλλα προϊόντα, 
όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κινδύνου 
στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
793/93 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 
1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο 
των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες.

(17) Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη χρήση 
των φθαλικών ενώσεων που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της 
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ σε άλλα προϊόντα
εντός  δύο ετών από την θέσπισή της, με 
βάση τις νέες επιστημονικές γνώσεις και 
την αξιολόγηση κινδύνου στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του 
Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για 
την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 
κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα λάβει επίσης υπόψη την 
έκθεση των παιδιών σε φθαλικές ενώσεις 
προερχόμενες από άλλες πηγές εκτός των 
παιχνιδιών (ιδίως από επιστρώσεις 
δαπέδων και συσκευασίες τροφίμων που 
είναι κατασκευασμένες από 
πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν 
μέρη κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό, καθώς και από 
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τον περιβάλλοντα αέρα) και θα αναθέσει 
ενδεχομένως μελέτες για την επιβεβαίωση 
των εκάστοτε τιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιημένη επαναφορά των τροπολογιών 4 και 5 από την πρώτη ανάγνωση.

Πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στην αναθεώρηση της χρήσης των φθαλικών ενώσεων στα 
παιχνίδια και τα αντικείμενα για παιδιά και την ανάγκη αναθεώρησης άλλων χρήσεων των 
φθαλικών ενώσεων. Σωστά η Επιτροπή προβλέπει την αναθεώρηση της χρήσης των φθαλικών 
ενώσεων σε άλλα προϊόντα, και αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Σύμφωνα με τις τροπολογίες από 
την πρώτη ανάγνωση, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει εντός δυο ετών και πρέπει να αφορά 
συγκεκριμένα, χωρίς να περιορίζεται μόνο σ' αυτό, ορισμένες εφαρμογές που ενδέχεται να 
συνιστούν περιττό κίνδυνο. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 30
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18 Α (νέα)

(18α) Πρέπει να θεσπισθούν οι διαδικασίες 
ελέγχου και κάθε πότε πρέπει να ελέγχονται  
τα προϊόντα φροντίδας και τα παιχνίδια 
που περιέχουν φθαλικές ενώσεις και 
προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 
τριών ετών. Βάσει των όσων γνωρίζουμε 
σήμερα θεωρείται ότι οι φθαλικές ενώσεις 
μπορούν να βλάψουν την υγεία και το 
περιβάλλον. Τα είδη αυτά πρέπει να 
ελέγχονται το πολύ με συχνότητα δυο ετών. 
Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
περιληφθούν σ' αυτά τα τεστ και άλλες 
ομάδες χημικών ουσιών που είναι γνωστό 
ότι βλάπτουν την υγεία των παιδιών, όπως 
τα βαρέα μέταλλα, και οι αλλεργιογόνες και 
ερεθιστικές ουσίες.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η γνώση μας για τις τοξολογικές απειλές στις οποίες εκτιθέμεθα αυξάνουν συνεχώς και  
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αποδεικνύουν ότι χρειάζεται να γίνεται τακτικός έλεγχος του καταλόγου των επιβλαβών ουσιών.  
Επί πλέον, η πρόοδος της τεχνολογίας συμβάλλει στο να περιβαλλόμαστε από χημικές ουσίες οι 
οποίες συχνά βλάπτουν τον οργανισμό μας και ιδιαίτερα των παιδιών. Για το λόγο αυτό, και 
σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, πρέπει να ελέγχεται η ασφάλεια των αντικειμένων που 
προορίζονται για τα παιδιά και κυκλοφορούν στην αγορά. Δυο χρόνια είναι μια καλή συχνότητα 
για να ελέγχεται η κατάσταση από πλευράς αποτελεσματικότητας της οδηγίας καθώς και 
ελέγχου των τοξικολογικών δεδομένων. Ενδιαφέρον για την υγεία των παιδιών σημαίνει 
ενδιαφέρον για την υγεία των επόμενων γενεών. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 31
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18 Β (νέα)

(18β) Πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση 
για ενημέρωση των καταναλωτών με 
στοιχεία σχετικά με την περιεκτικότητα σε 
φθαλικές ουσίες των παιχνιδιών και 
προϊόντων ατομικής φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
καλλυντικών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Με το μέτρο αυτό πρέπει να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν τα ασφαλέστερα παιχνίδια 
και  προϊόντα παιδικής φροντίδας και να μην καλύπτεται η παρουσία των φθαλικών ενώσεων 
υπό την ονομασία "αρωματικό συστατικό" ή με ένα αριθμό αντί για το όνομα της ουσίας που 
αποτελεί συστατικό του καλλυντικού προϊόντος. 

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 32
Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (γ) (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

(γ) «προϊόν παιδικής φροντίδας» σημαίνει 
κάθε προϊόν που προορίζεται να διευκολύνει 
τον ύπνο, τη χαλάρωση, το τάισμα των 
παιδιών ή το πιπίλισμα εκ μέρους των 
παιδιών.»,

(γ) «προϊόν παιδικής φροντίδας» σημαίνει 
κάθε προϊόν που προορίζεται να διευκολύνει 
τον ύπνο, τη χαλάρωση, το τάισμα των 
παιδιών, τη χορήγηση φαρμακευτικών 
προϊόντων, τη διευκόλυνση της 
οδοντοφυΐας ή το πιπίλισμα εκ μέρους των 
παιδιών.»,

Or. en
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Τροπολογία: Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 33
Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (γ) (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

(γ) «προϊόν παιδικής φροντίδας» σημαίνει 
κάθε προϊόν που προορίζεται να διευκολύνει 
τον ύπνο, τη χαλάρωση, το τάισμα των 
παιδιών ή το πιπίλισμα εκ μέρους των 
παιδιών.»,

(γ) «προϊόν παιδικής φροντίδας» σημαίνει 
κάθε προϊόν που προορίζεται να διευκολύνει 
τον ύπνο, τη χαλάρωση, υγιεινή, το τάισμα 
των παιδιών ή το πιπίλισμα εκ μέρους των 
παιδιών.»,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να εξασφαλισθεί ότι ο νέος ορισμός των αντικειμένων για τη 
φροντίδα των παιδιών που εισήχθη στην κοινή θέση του Συμβουλίου θα επεκταθεί ελαφρώς 
προκειμένου να καλύψει προϊόντα όπως τραπέζια-αλλάχτρες και τα προστατευτικά καλύμματα 
που τοποθετούνται πάνω σ' αυτά. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 34
Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (γ) (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

(γ) «προϊόν παιδικής φροντίδας» σημαίνει 
κάθε προϊόν που προορίζεται να διευκολύνει 
τον ύπνο, τη χαλάρωση, το τάισμα των 
παιδιών ή το πιπίλισμα εκ μέρους των 
παιδιών.»,

(γ) «προϊόν παιδικής φροντίδας» σημαίνει 
κάθε προϊόν που προορίζεται για παιδιά 
ηλικίας έως τριών ετών προκειμένου να 
διευκολύνει τον ύπνο, τη χαλάρωση, το 
τάισμα των παιδιών ή το πιπίλισμα εκ 
μέρους των παιδιών.»,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για τα παιδιά άνω των τριών ετών, γίνεται λόγος για καλλυντικά προϊόντα και όχι για 
αντικείμενα παιδικής φροντίδας.

Τροπολογία: Robert Evans, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 35
ΑΡΘΡΟ 1 Α (νέο)
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Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρχές 
των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για 
την επίβλεψη και ενίσχυση της αγοράς για 
τα παιχνίδια και τα αντικείμενα φροντίδας 
για τα παιδιά, και μετά από διαβούλευση 
με τις αντίστοιχες οργανώσεις παραγωγών 
και εισαγωγών, ελέγχει τη χρήση των 
φθαλικών ενώσεων και άλλων ουσιών που 
χρησιμοποιούνται ως πλαστικοποιητές στα 
παιχνίδια και τα αντικείμενα για τη 
φροντίδα των παιδιών. Το αργότερο έως 
τις ........................*, η Επιτροπή δημοσιεύει 
έκθεση σχετικά με τη χρήση των φθαλικών 
ενώσεων και άλλων πλαστικοποιητών. 
Βάσει αυτής της έκθεσης και υπό το 
πρίσμα των πιο πρόσφατων επιστημονικών 
στοιχείων για τις ανευρεθείσες ουσίες, και 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή 
υποβάλλει ενδεδειγμένες νομοθετικές 
προτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 251 της 
Συνθήκης προκειμένου να περιορισθεί η 
χρήση των φθαλικών ενώσεων και 
πλαστικοποιητών στα παιχνίδια και τα 
αντικείμενα για τη φροντίδα των παιδιών.
*Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της 
ισχύος της οδηγίας αυτής

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα τροπολογία που στηρίζεται στη νέα αιτιολογική σκέψη 14 της κοινής θέσης. 

Η απαιτήσεις ελέγχου που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 14 πρέπει επίσης να 
περιληφθούν στο διατακτικό της οδηγίας. Υπάρχουν και άλλες φθαλικές ενώσεις πέρα από τις 
έξι με τις οποίες ασχολείται η οδηγία αυτή, και υπάρχουν και άλλοι πλαστικοποιητές εκτός από 
τις φθαλικές ενώσεις. Πολλές από αυτές μπορεί να έχουν επιβλαβή αποτελέσματα. Για να 
αποφευχθεί η αντικατάσταση των έξι επιβλαβών φθαλικών ενώσεων από άλλες ουσίες, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να ελέγξουν ενδελεχώς την αντικατάσταση των φθαλικών 
ενώσεων, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει και άλλα νομοθετικά 
μέτρα.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 36
ΑΡΘΡΟ 1α (νέο) 
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Παράρτημα IV της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ

(1α) Η σήμανση περιλαμβάνει την ακόλουθη 
γραφική απεικόνιση:

0-3
Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της 
σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι 
αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω 
βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση.

Or. el

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση της σήμανσης ώστε να είναι ευανάγνωστη στα παιχνίδια.

Τροπολογία: Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 37
ΑΡΘΡΟ 2

Η Επιτροπή αξιολογεί εκ νέου, έως την ...*, 
τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία 
76/769/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιείται από 
την παρούσα οδηγία, υπό το πρίσμα νέων 
επιστημονικών στοιχείων για τις ουσίες που 
περιγράφονται στο Παράρτημα της 
παρούσας οδηγίας και τα υποκατάστατα 
αυτών και, εφόσον δικαιολογείται, τα μέτρα 
αυτά τροποποιούνται ανάλογα.

Η Επιτροπή αξιολογεί εκ νέου, το αργότερο 
έως την ...*,  τη χρήση των φθαλικών 
ενώσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα 
της οδηγίας αυτής σε άλλα προϊόντα, υπό 
το πρίσμα νέων επιστημονικών στοιχείων, 
και εφόσον δικαιολογείται, υποβάλλει 
ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 2541 της Συνθήκης 
προς περιορισμό της χρήσης των ουσιών 
αυτών.

* Τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

* Δύο έτη από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα τροπολογία που τροποποιεί ένα νέο άρθρο στην κοινή θέση. 

Οι φθαλικές ενώσεις χρησιμοποιούνται για την πλαστικοποίηση μιας μεγάλης σειράς μαλακών 
προϊόντων από PVC, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κινδύνους όμοιους προς αυτούς από 
τα μαλακά παιχνίδια από PVC. Η Επιτροπή οφείλει να αξιολογήσει τα προϊόντα αυτά για να 
διαπιστώσει κατά πόσο χρειάζονται περαιτέρω μέτρα. 

Τροπολογία: Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 38
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα I, σημεία [XX] και [XXα] (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

[XX.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):

Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας (DEHP)
αριθ. CAS 117-81-7
αριθ. EINECS 204-211-0

Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP)
αριθ. CAS 84-74-2
αριθ. EINECS 201-557-4

φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP)
αριθ. CAS 85-68-7
αριθ. EINECS 201-622-7

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, 
σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε 
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας.
Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 
προαναφερθέντος ορίου δεν επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά.

[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):

φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9

φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4

Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, 
σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε 
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα 
οποία προορίζονται για παιδιά ηλικίας 
κάτω των τριών ετών και τα οποία μπορούν 
να έλθουν σε επαφή με το στόμα.

Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 
προαναφερθέντος ορίου δεν επιτρέπεται να 
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αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7

διατίθενται στην αγορά.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

[XX.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):

Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας 
(DEHP)
αριθ. CAS 117-81-7
αριθ. EINECS 204-211-0

Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP)
αριθ. CAS 84-74-2
αριθ. EINECS 201-557-4

φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP)
αριθ. CAS 85-68-7
αριθ. EINECS 201-622-7

(1α) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
ως ουσίες ή ως συστατικά 
παρασκευασμάτων οι φθαλικές ενώσεις 
του σημείου ΧΧ, σε συγκεντρώσεις 
ανώτερες του 0,05% κατά μάζα του 
πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια 
και είδη παιδικής φροντίδας.
(1β) Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής 
φροντίδας που περιέχουν τις φθαλικές 
αυτές ενώσεις σε συγκεντρώσεις ανώτερες 
του ορίου της παραγράφου 1α δεν 
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):

φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9

φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4

Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7

(1γ) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
ως ουσίες ή ως συστατικά 
παρασκευασμάτων οι φθαλικές ενώσεις 
του σημείου ΧΧα, σε συγκεντρώσεις 
ανώτερες του 0,05% κατά μάζα του 
πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια 
και είδη παιδικής φροντίδας τα οποία 
προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 
τριών ετών και τα οποία μπορούν να 
έλθουν σε επαφή με το στόμα.

(1δ) Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής 
φροντίδας που περιέχουν τις φθαλικές 
αυτές ενώσεις σε συγκεντρώσεις ανώτερες 
του ορίου της παραγράφου 1γ δεν 
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 16 από την ΕΛΚ-ΕΔ της πρώτης ανάγνωσης.

Δεν είναι σωστό να περιορισθεί ο περιορισμός των DINP, DIDP και DNOP στα παιχνίδια για 
παιδιά κάτω των τριών ετών. Τα παιχνίδια δεν τα βάζουν στο στόμα παιδιά μόνο μιας 
συγκεκριμένης ηλικίας. Ακόμα κι αν ίσχυε κάτι τέτοιο, ένα αυθαίρετο όριο ηλικίας αγνοεί την 
πραγματικότητα των οικογενειών με περισσότερα από ένα παιδιά, όπου τα μικρότερα θέλουν να 
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παίζουν με τα παιχνίδια των μεγαλύτερων αδελφών. Έχει διαπιστωθεί ότι οι ουσίες αυτές είναι 
επιβλαβείς. Χρησιμοποιούνται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα παιχνίδια, ελευθερώνονται από 
αυτά, ιδιαίτερα όταν έλθουν σε επαφή με το στόμα, ενώ υπάρχουν εναλλακτικά παιχνίδια χωρίς 
επιβλαβείς πλαστικοποιητές. Για το λόγο αυτό, πρέπει να απαγορευθούν σε όλα τα παιχνίδια 
που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με το στόμα. 

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 39
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα I, σημείο [XXα] (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):

φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9

φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4

Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, 
σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε 
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα 
οποία προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω 
των τριών ετών και τα οποία μπορούν να 
έλθουν σε επαφή με το στόμα.

Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 
προαναφερθέντος ορίου δεν επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):

φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9

φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4

Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, 
σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε 
μέρη παιχνιδιών και είδη παιδικής 
φροντίδας τα οποία προορίζονται να έρθουν 
σε επαφή με το στόμα ή σε παιχνίδια και 
αντικείμενα παιδικής φροντίδας τα οποία 
μπορούν να έλθουν σε επαφή με το στόμα.

Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 
προαναφερθέντος ορίου δεν επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά.
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Or. en

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Frédérique Ries

Τροπολογία 40
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα I, σημεία [XX] και [XXα] (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

[XX.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):

Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας (DEHP)
αριθ. CAS 117-81-7
αριθ. EINECS 204-211-0

Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP)
αριθ. CAS 84-74-2
αριθ. EINECS 201-557-4

φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP)
αριθ. CAS 85-68-7
αριθ. EINECS 201-622-7

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, 
σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε 
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας.
Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 
προαναφερθέντος ορίου δεν επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά.

[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):

φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9

φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4

Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, 
σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε 
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα 
οποία προορίζονται για παιδιά ηλικίας 
κάτω των τριών ετών και τα οποία μπορούν 
να έλθουν σε επαφή με το στόμα.

Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 
προαναφερθέντος ορίου δεν επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

[XX.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):

(1α) Οι φθαλικές ενώσεις που 
αναφέρονται στο σημείο ΧΧ δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, 
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Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας 
(DEHP)
αριθ. CAS 117-81-7
αριθ. EINECS 204-211-0

Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP)
αριθ. CAS 84-74-2
αριθ. EINECS 201-557-4

φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP)
αριθ. CAS 85-68-7
αριθ. EINECS 201-622-7

σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε 
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας.

(1β) Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής 
φροντίδας που περιέχουν τις φθαλικές 
αυτές ενώσεις σε συγκεντρώσεις ανώτερες 
του ορίου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1α δεν επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά.

[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):

φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9

φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4

Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7

(1γ) Οι φθαλικές ενώσεις που 
αναφέρονται στο σημείο ΧΧ α δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, 
σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε 
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα 
οποία προορίζονται για παιδιά ηλικίας 
κάτω των τριών ετών και τα οποία 
μπορούν να έλθουν σε επαφή με το στόμα.

(1δ) Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής 
φροντίδας που περιέχουν τις φθαλικές 
αυτές ενώσεις σε συγκεντρώσεις ανώτερες 
του ορίου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1γ δεν επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 16 της πρώτης ανάγνωσης.

Ορθά προτείνεται να απαγορευθούν από όλα τα παιχνίδια ουσίες που είναι τοξικές για την 
αναπαραγωγή όπως οι DEHP, DBP και BBP. Ωστόσο, δεν είναι σκόπιμο να περιορισθεί ο 
περιορισμός των DINP, DODP και DNOP στα παιχνίδια για παιδιά κάτω των τριών ετών. Δεν 
βάζουν στο στόμα τα παιχνίδια μόνο τα παιδιά κάτω των τριών ετών. Έχει αποδειχθεί ότι οι 
ουσίες αυτές έχουν τοξικά αποτελέσματα και είναι επομένως επικίνδυνες για τα παιδιά κάθε 
ηλικίας. Για το λόγο αυτό, πρέπει να απαγορευθούν σε όλα τα παιχνίδια που μπορεί να έλθουν 
σε επαφή με το στόμα.
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Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 41
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα I, σημείο [XXα] (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):

φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9

φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4

Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, 
σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε 
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα 
οποία προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω 
των τριών ετών και τα οποία μπορούν να 
έλθουν σε επαφή με το στόμα.

Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 
προαναφερθέντος ορίου δεν επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):

φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9

φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4

Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, 
σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε 
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα 
οποία προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω 
των τριών ετών και τα οποία μπορούν να 
έλθουν σε επαφή με το στόμα ή μπορούν να 
έλθουν σε παρατεταμένη επαφή με το 
δέρμα τους.

Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 
προαναφερθέντος ορίου δεν επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά.

Or. en
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 42
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα I, σημείο [XXα] (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):

φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9

φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4

Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, 
σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε 
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα 
οποία προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω 
των τριών ετών και τα οποία μπορούν να 
έλθουν σε επαφή με το στόμα.

Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 
προαναφερθέντος ορίου δεν επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):

φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9

φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4

Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, 
σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε 
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα 
οποία προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω 
των τριών ετών και τα οποία μπορούν να 
έλθουν σε επαφή με το στόμα.

Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 
προαναφερθέντος ορίου δεν επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά.

Or. pl

Αιτιολόγηση
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Οι φθαλικές ενώσεις που έχουν έντονο αντι-ανδρογόνο αποτέλεσμα και οι οποίες 
διαδραματίζουν επικουρικό ρόλο στην πρόκληση αλλεργικών αντιδράσεων πρέπει να τεθούν 
εκτός κυκλοφορίας, ιδιαίτερα εκεί όπου αποτελούν απειλή για την υγεία των πιο ευάλωτων 
τμημάτων του πληθυσμού των καταναλωτών.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 43
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα Ι, σημεία[ΧΧ] και [ΧΧα], Πίνακας (οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

(1στ) Η σήμανση περιλαμβάνει την ακόλουθη 
γραφική απεικόνιση:

0-3
Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της 
σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι 
αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω 
βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση.

Or. el

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση της σήμανσης ώστε να είναι ευανάγνωστη σε όλα τα είδη παιδικής φροντίδας.
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