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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 11
PÕHJENDUS 3

(3) Teatud ftalaatide kasutamine 
plastifitseeritud materjalist valmistatud või 
plastifitseeritud materjalist valmistatud 
komponente sisaldavates mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites peaks olema 
keelatud, kuna teatud ftalaadid on või võivad 
olla ohtlikud laste tervisele.

(3) Teatud ftalaatide kasutamine 
plastifitseeritud materjalist valmistatud või 
plastifitseeritud materjalist valmistatud 
komponente sisaldavates mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites peaks olema 
keelatud, kuna teatud ftalaadid on või võivad 
olla ohtlikud laste tervisele. Tuleb märkida, 
et ftalaadid võivad imenduda lapse kehasse 
mitte üksnes siis, kui plastifitseeritud 
materjal pannakse suhu, vaid ka juhul, kui 
selline materjal satub ulatuslikku kontakti 
lapse nahaga. Ohte peetakse suuremaks, 
kui lapse on alla kolme aasta vanune.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 12
PÕHJENDUS 3 A (uus)

(3 a) Ftalaatide kasutamise keeldu tuleks 
laiendada teistele toodetele, nagu näiteks 
toidupakendite ning suplus- ja 
ujumisaksessuaaride juures kasutatavad 
plastid.

Or. pl

Justification

To protect the health of future generations.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 13
PÕHJENDUS 3 A (uus)

(3 a) DINP, DIDP ja DBP riskianalüüs 
olemasolevate ainete ohtude hindamist ja 
kontrolli käsitleva nõukogu 23. märtsi 
1993. aasta määruse (EMÜ) nr 793/93 
alusel on teostatud ja avaldatud.

Or. en

Justification

New amendment to bring the Common Position into line with new scientific facts from the 
European Commission’s Joint Research Centre that have arisen since the Parliament’s first 
reading in 2000.

As confirmed by the European Commission, the EU risk assessments for the three substances 
DINP, DIDP & DBP have been completed and should provide the basis for any risk 
management decisions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 14
PÕHJENDUS 4 a (uus)
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(4 a) On olemas alternatiivsed 
plastifikaatorid nagu näiteks 
atsetüültributüültsitraat ATBC, mille osas 
toetab toksilisuse, ökotoksilisuse ja 
keskkonna teaduskomitee (SCTEE) 
arvamus seisukohta, et selle kasutamine 
väikelaste poolt suhu pandavate 
mänguasjade plastifikaatorina ei tekita 
ohtu. 

Or. el

Justification

Account should be taken of new scientific data and the new opinion of the SCTEE of 8 
January 2004 which, following consultation with the Commission on ATBC, concluded that 
the data gaps were properly covered by the new data and that there is no safety concern with 
its use as a plasticiser for PVC toys mouthed by small children. See also Amendment 18 from 
Parliament's first reading.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 15
PÕHJENDUS 4 A (uus)

(4 a) Komitee peaks selliseid arvamusi 
põhjendama ka komisjoni rahastatud ja 
Taani tarbijate organisatsiooni 
Forbrugerradeti teostatud uurimisprojekti 
tulemustega, mis sisaldavad proove 
kahjulike ainete, sealhulgas ftalaatide, 
sisaldumise kohta mänguasjades. Need 
ained võivad kahjustada 
hormonaalsüsteemi, põhjustada kasvajaid 
või nurisünnitusi, katkestada 
soojätkamissüsteemi normaalse toimimise 
ning kuhjuda organismi ja keskkonda.

Or. pl

Justification

To include a reference to the findings of ongoing studies, thus marking the document more 
valuable.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 16
PÕHJENDUS 4 A (uus)

(4 a) Toksilisuse, ökotoksilisuse ja 
keskkonna teaduskomitee (SCTEE) võttis 
oma 41. täiskogu istungil 8. jaanuaril 2004.
aastal vastu arvamuse 
atsetüültributüültsitraatplastifikaatori 
(ATCB) mänguasjades kasutamise riski 
hindamise kohta, tehes järelduse, et 
plastifikaatorina ATCB-d sisaldavate PVC-
mänguasjade panemine suhu ei sea 
väikelapsi ohtu.

Or. en

Justification

It is important to emphasise that alternative plasticizer for PVC as the citrate ATBC can be 
used safely in the toy applications and are already available on the market.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 17
PÕHJENDUS 7

(7) Teatud liikmesriikide poolt juba vastu 
võetud piirangud mänguasjade ja 
lapsehooldusvahendite turuleviimise kohta 
nende ftalaadisisalduse tõttu mõjutavad 
otseselt siseturu väljakujunemist ja 
toimimist. Seetõttu on vajalik ühtlustada 
liikmesriikide õigusaktid kõnealuses 
valdkonnas ja sellest tulenevalt muuta 
direktiivi 76/769/EMÜ I lisa. 

(7) Teatud liikmesriikide poolt juba vastu 
võetud piirangud mänguasjade ja 
lapsehooldusvahendite turuleviimise kohta 
nende ftalaadisisalduse tõttu mõjutavad 
otseselt siseturu väljakujunemist ja 
toimimist. Seetõttu on vajalik ühtlustada 
liikmesriikide õigusaktid kõnealuses 
valdkonnas ja sellest tulenevalt muuta 
direktiivi 76/769/EMÜ I lisa. Nimetatud 
direktiiv ei takista liikmesriikidel 
hästipõhjendatud epidemioloogiliste, 
keskkonnaalaste või majanduslike 
kaalutluste olemasolul rakendada 
ülalnimetatud toodete ftalaadisisalduse 
tasemete osas rangemaid nõudeid.

Or. pl
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Justification

To protect the health of future generations.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 18
PÕHJENDUS 8

(8) Seal, kus teaduslik hindamine ei 
võimalda ohtu piisava täpsusega määrata, 
tuleks rakendada ettevaatuspõhimõtet, et 
kindlustada tervisekaitse kõrge tase, 
eelkõige laste suhtes.

(8) On hädavajalik, et seal, kus teaduslik 
hindamine ei võimalda ohtu piisava 
täpsusega määrata, tuleks ajutiselt 
rakendada ettevaatuspõhimõtet, et 
kindlustada tervisekaitse kõrgeim tase, 
eelkõige laste suhtes.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 19
PÕHJENDUS 9

(9) Laste arenevad organismid on eriti 
vastuvõtlikud reproduktiivtoksilistele 
ainetele.  Sel põhjusel tuleks vähendada nii 
palju kui võimalik laste kokkupuudet 
kõikide reaalselt välditavate allikatega, 
millest eritub neid aineid, eelkõige 
toodetega, mida lapsed panevad suhu.

(9) Laste arenevad organismid on eriti 
vastuvõtlikud reproduktiivtoksilistele 
ainetele.  Sel põhjusel tuleks vähendada nii 
palju kui võimalik laste kokkupuudet 
kõikide reaalselt välditavate allikatega, 
millest eritub neid aineid, sealhulgas lastele 
mõeldud toodete või 
lapsehooldusvahenditega ja eelkõige 
toodetega, mida lapsed võivad panna suhu.

Or. en

Justification

New amendment modifying a new recital in the common position.

Improving of the wording. The three reprotoxic PVC softeners are to be prohibited in all toys, 
irrespective of whether they are put into the mouth by children or not, as articles intended for 
children or for childcare should not contain such substances. It is therefore more appropriate 
to refer firstly to articles intended for children or childcare  in general with regard to the 
need to reduce avoidable exposure as much as possible, and then to stress the possibility of 
these being put into the mouth by children.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 20
PÕHJENDUS 10 A (uus)

(10 a) PCV-st valmistatud mänguasjade 
kohta läbiviidud uuringud näitavad, et 
mõned neist ei sisalda ortoftalaathappe 
estreid, samal ajal sisaldavad tavapärased 
PCV-tooted DEPH-d isegi 30 
massiprotsenti. Vastuseks tarbijate 
ootustele teatavad tootjad ja jaekaupmehed 
ftalaadivabade igapäevakaupade – eriti 
kosmeetikatoodete – üha suurenevast 
müügist. Veelgi tähtsam on, et tervisealased 
kaalutlused oleksid otsustavaks faktoriks 
mänguasjade ja lapsehooldusvahendite 
turustamise puhul.

Or. pl

Justification

Public health-oriented behaviour by producers and importers should be strongly supported.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 21
PÕHJENDUS 10 B (uus)

(10 b) DEHP, DBP ja BBP kahjulik toime 
alla kolme aasta vanuste laste tulevasele 
soojätkamisvõimele pole kaugeltki ainuke 
viis, kuidas ftalaadid inimesele 
patoloogiliselt mõjuvad. Leidub üha enam 
teaduslikke tõendeid, et kui nende ainete 
sisaldus laste magamistubade tolmus on 
suur, aitab see märkimisväärselt kaasa 
bronhiaalastma (DEHP) ning allergilise 
nohu ja ekseemi (BBP) väljakujunemisele.

Or. pl
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Justification

The first epidemiologic study conducted into children between three and eight years of age 
showed there to be a strong link between phthalates and asthma and other allergies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 22
PÕHJENDUS 11

(11) Teaduslikud andmed DINP, DIDP ja 
DNOP kohta on kas puudulikud või 
vastuolulised, kuid ei saa välistada, et need 
kujutavad võimalikku ohtu, kui neid 
kasutada mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites, mida määratluse 
kohaselt toodetakse laste jaoks.

(11) Teaduslikud andmed DINP, DIDP ja 
DNOP kohta näitavad, et neil on kahjulik 
mõju muuhulgas ka maksale. Kuna 
plastifikaatorina toimimiseks peab 
ftalaatide sisaldus olema kõrge ja kuna on 
teada, et plastifitseeritud tootest eraldub 
plastifikaatorit, eriti siis, kui tootele 
avaldatakse survet, näiteks kui laps paneb 
plastifitseeritud mänguasja või 
lapsehooldusvahendi omale suhu, ei saa 
välistada, et need kujutavad võimalikku 
ohtu, kui neid kasutada mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites, mida määratluse 
kohaselt toodetakse laste jaoks. Nii palju kui 
võimalik tuleks vähendada laste 
kokkupuudet kõikide praktiliselt välditavate 
allikatega, millest neid aineid eritub, 
eelkõige toodetega, mida lapsed võivad 
panna suhu.

Or. en

Justification

New amendment modifying a new recital in the common position.

While there is conflictual scientific information as to the level of toxicity of these three 
phthalates, there is no disagreement that these substances have critical adverse effects inter 
alia on the liver.  Given the harmfulness of the substances, the high concentration with which 
they are to be used to soften PVC, the inevitable release of them from soft PVC, and the 
availability of substitutes, they represent an unnecessary risk.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 23
PÕHJENDUS 11

(11) Teaduslikud andmed DINP, DIDP ja 
DNOP kohta on kas puudulikud või 
vastuolulised, kuid ei saa välistada, et need 
kujutavad võimalikku ohtu, kui neid 
kasutada mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites, mida määratluse 
kohaselt toodetakse laste jaoks.

(11) Teaduslikud andmed DINP, DIDP ja 
DNOP kohta on kas puudulikud või 
vastuolulised, kuid ei saa välistada, et need 
kujutavad võimalikku ohtu, kui neid 
kasutada mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites, mida määratluse 
kohaselt toodetakse laste jaoks. Sellisel 
juhul on mõistlik rakendada 
ettevaatusprintsiipi.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes
Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 24
PÕHJENDUS 11

(11) Teaduslikud andmed DINP, DIDP ja
DNOP kohta on kas puudulikud või 
vastuolulised, kuid ei saa välistada, et need
kujutavad võimalikku ohtu, kui neid 
kasutada mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites, mida määratluse 
kohaselt toodetakse laste jaoks.

(11) Teaduslikud andmed DNOP kohta on 
puudulikud, kuid ei saa välistada, et see aine 
võib kujutada võimalikku ohtu, kui seda 
hakataks kunagi valmistama ja seejärel 
kasutama mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites, mida määratluse 
kohaselt toodetakse laste jaoks.

Or. en

Justification

New amendment to bring the Common Position into line with new scientific facts from the 
European Commission’s Joint Research Centre, which have arisen since the Parliament’s 
first reading in 2000.

A five year long process to conduct EU risk assessments under the Existing Substances 
Regulation for the substances DINP and DIDP has been completed and should provide the 
basis for any risk management decisions. Given this fact, a distinction needs to be made 
between these substances and DNOP.

DNOP has not been used or produced commercially in Europe for at least ten years and 
therefore scientific information concerning this product is currently lacking. However, it can 
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not be ruled out that should this substance ever be produced again it could theoretically pose 
a risk to children should it be used in children toys.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 25
PÕHJENDUS 11 A (uus)

(11 a) Nõukogu määruse (EMÜ) nr 
793/93alusel teostatud DINP ja DIDP 
riskianalüüs sedastab, et kõnesolevate 
ainete kasutamine mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites ei sea tarbijaid 
ohtu.

Or. en

Justification

Amendment to bring the Common Position into line with new scientific facts from the 
European Commission’s Joint Research Centre, which have arisen since the Parliament’s 
first reading in 2000.

A five year long process to conduct EU risk assessments for the substances DINP and DIDP 
has been completed and should provide the basis for any risk management decisions.

For both DIDP and DINP technical experts at the Joint Research Centre came to the 
conclusion that there was no risk to children from the substance’s use in toys or any other 
application. These risk assessments already base their conclusions on wide margins of safety 
and reasonable worse case exposure scenarios.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 26
PÕHJENDUS 12

(12) Kõnealuste ftalaatidega kokkupuute 
hindamise ebamäärasus, näiteks suhupaneku 
kordade arv ja kokkupuude heitainetega, 
mis pärinevad teistest allikatest, nõuab, et 
tuleb arvesse võtta ettevaatusabinõusid. 
Seetõttu tuleks nende ftalaatide kasutamisele 
mänguasjades ja lapsehooldusvahendites ja 

(12) Kõnealuste ftalaatidega kokkupuute 
hindamise ebamäärasus, näiteks suhupaneku 
kordade arv, nõuab, et tuleb arvesse võtta 
ettevaatusabinõusid. Seetõttu tuleks nende 
ftalaatide kasutamisele mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites ja selliste toodete 
turuleviimisele kehtestada piirangud. Siiski, 
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selliste toodete turuleviimisele kehtestada 
piirangud. Siiski peaks proportsionaalsuse 
põhimõtte tõttu olema piirangud DINP, 
DIDP ja DNOP suhtes kergemad kui DEHP, 
DBP ja BBP suhtes kavandatavad piirangud. 

võttes arvesse nõukogu määruse (EMÜ) nr 
793/93 alusel teostatud riskianalüüsi 
tulemusi, peaks proportsionaalsuse 
põhimõtte tõttu olema piirangud DINP, 
DIDP ja DNOP suhtes kergemad kui DEHP, 
DBP ja BBP suhtes kavandatavad piirangud.

Or. en

Justification

New amendment to bring the Common Position into line with new scientific facts from the 
European Commission’s Joint Research Centre, which have arisen since the Parliament’s 
first reading in 2000.

For both DIDP and DINP technical experts at the Joint Research Centre came to the 
conclusion that there was no risk to children from the substances’ use in toys or any other 
application. Exposure from other sources was fully taken into account by these experts in 
their conclusions.

Given these risk assessment conclusions, the Council’s approach already affords a high level 
of protection for the consumer. As laid out by the Treaty and the Commission Communication 
on the precautionary principle (COM(2001)0001) both the principles of precaution and 
proportionality should be respected.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 27
PÕHJENDUS 12 a (uus)

(12 a) Komisjon vaatab üle inimestele ohtu 
kujutada võivate plastifitseeritud 
materjalist valmistatud või plastifitseeritud 
materjalist valmistatud komponente 
sisaldavate toodete muu kasutamise, 
eelkõige nende kasutamise tervishoius.

Or. el

Justification

Although the use of certain phthalates (e.g. DEHP) covers a very wide range of needs in the 
health sector, there is a need to review the medical appliances which are made of plasticised 
material or contain parts made of plasticised material and which may expose people to risks.
Restrictions on the use and availability of such articles are considered necessary in cases 
where there are safer alternative solutions and where the restrictions do not have an adverse 
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impact on medical treatment. Reinstatement of Amendment 5 from Parliament's first reading.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 28
Põhjendus 13

(13) Vastavalt komisjoni 
ettevaatuspõhimõtte teatisele tuleks 
kõnealusele põhimõttele tuginevad meetmed 
üle vaadata, võttes arvesse uusi teaduslikke 
andmeid. 

(13) Vastavalt komisjoni 
ettevaatuspõhimõtte teatisele tuleks 
kõnealusele põhimõttele tuginevad meetmed 
loomulikult üle vaadata, võttes arvesse uusi 
teaduslikke andmeid. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 29
PÕHJENDUS 17

(17) Komisjon vaatab üle direktiivi 
76/769/EMÜ I lisas loetletud ftalaatide 
kasutamise muudes toodetes, kui nõukogu 
23. märtsi 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 
793/93 (olemasolevate ainete ohtlikkuse 
hindamise ja kontrolli kohta) alusel on 
lõpule viidud ohu hindamine.

(17) Komisjon vaatab üle direktiivi 
76/769/EMÜ I lisas loetletud ftalaatide 
kasutamise muudes toodetes kahe aasta 
jooksul kõnesoleva direktiivi 
vastuvõtmisest, arvestades teaduslikult 
põhjendatud teadmisi ja nõukogu 23. märtsi 
1993. aasta määruse (EMÜ) nr 793/93 
(olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise 
ja kontrolli kohta) alusel teostatud 
riskianalüüsi. Eelkõige vaatab komisjon 
üle ftalaatidest tuleneva ohu toodete osas, 
mida kasutatakse tervishoius, 
põrandakatetena, toidupakenditena ja mis 
on valmistatud plastifitseeritud materjalist 
või sisaldavad plastifitseeritud materjalist 
valmistatud komponente, ning ümbritsevast 
õhust ja vajadusel teostab komisjon 
uuringu, et teha kindlaks kõnealuse ohu 
suuruse.

Or. en

Justification

Modified reintroduction of amendments 4 and 5 from first reading.
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The review of the use of phthalates in toys and childcare articles should be distinguished from 
the need to review other uses of phthalates. The Commission rightly foresees a review of the 
use of phthalates in other products, and this should be maintained. In line with the 
amendments from first reading, that should be done within two years and should address in 
particular, but not be limited to, certain applications that are most likely to constitute an 
unnecessary risk.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 30
PÕHJENDUS 18 A (uus)

(18 a) Tuleb kehtestada 
kontrollimenetlused ja inspekteerimise 
vahemik hooldustoodetele ja 
mänguasjadele, mis sisaldavad ftalaate ja 
mis on mõeldud imikutele ning alla kolme 
aasta vanustele lastele. Praeguste teadmiste 
kohaselt kujutavad ftalaadid võimalikku 
ohtu tervisele ja keskkonnale. 
Maksimaalseks kontrollimise vahemikuks 
tuleb kehtestada kaks aastat. Tuleb astuda 
samme, et kaasata sellistesse katsetesse 
muud keemiliste ainete rühmad, nagu 
raskmetallid, allergeenid ja ärritajad, mida 
peetakse kahjulikuks laste tervisele, eriti 
imikute tundlikele organismidele.

Or. pl

Justification

Our growing knowledge of the toxoligical threats to which we are exposed points to the need 
for periodic reviews to be made of the list of harmful substances. Furthermore, technical 
progress is contributing to us being surrounded by an environment containing chemical 
substances with an often harmful effect on our organisms, particularly those of children.
Hence, in accordance with the precautionary principle, the safety of children's products 
placed on the market should be monitored. Two years is an appropriate interval between 
checks on the situation as regards the effectiveness of the directive and the verification of 
toxocological data. Concern for the health of children is dictated by concern for the health of 
future generations.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 31
PÕHJENDUS 18 B (uus)

(18 b) Tuleb kehtestada kohustus varustada 
tarbijad teabega ftalaatide sisalduse kohta 
mänguasjades ja isikliku hügieeni toodetes, 
sealhulgas kosmeetikatoodetes.

Or. pl

Justification

To enable consumers to choose the safest toys and personal care products and to prevent the 
presence of phthalates from being concealed under the name of the 'fragrance composition' or 
under a number quoted in place of the name of the cosmetic ingredient.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Artikli 1 lõike 3 punkt c (direktiiv 76/769/EÜ)

“c) “lapsehooldusvahend” on laste uinumise, 
rahustamise, toitmise ja imemise 
hõlbustamiseks ettenähtud toode.” 

“c) “lapsehooldusvahend” on laste uinumise, 
rahustamise, toitmise, arstimite 
manustamise, hambumise ja imemise 
hõlbustamiseks ettenähtud toode.” 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 33
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Artikli 1 lõike 3 punkt c (direktiiv 76/769/EÜ)

“c) “lapsehooldusvahend” on laste uinumise, 
rahustamise, toitmise ja imemise 
hõlbustamiseks ettenähtud toode.” 

“c) “lapsehooldusvahend” on laste uinumise, 
rahustamise, hügieeni, toitmise ja imemise 
hõlbustamiseks ettenähtud toode.” 

Or. en
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Justification

The aim of the amendment is to ensure that the new definition of childcare articles introduced 
in the Council common position is slightly extended in order to cover such products as 
changing tables and mats that are placed on changing tables.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 34
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Artikli 1 lõike 3 punkt c (direktiiv 76/769/EÜ)

“c) “lapsehooldusvahend” on laste uinumise, 
rahustamise, toitmise ja imemise 
hõlbustamiseks ettenähtud toode.” 

“c) “lapsehooldusvahend” on kuni 
kolmeaastaste laste jaoks uinumise, 
rahustamise, toitmise ja imemise 
hõlbustamiseks ettenähtud toode.” 

Or. pl

Justification

For children over the age of three, such products are known as cosmetics, not childcare 
articles.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 35
ARTIKKEL 1 A (uus)

Komisjon jälgib liikmesriigi mänguasjade 
ja lapsehooldusvahendite turu järelevalve 
ja kaitsmise eest vastutavate asutustega 
koostöös ning tootjate ja importijate 
vastavate organisatsioonidega 
konsulteerides ftalaatide ning teiste 
plastifikaatorainete kasutamist 
mänguasjades ja lapsehooldusvahendites. 
Hiljemalt ...* avaldab komisjon raporti 
ftalaatide ja teiste plastifikaatorite 
kasutamise kohta. Selle raporti põhjal, 
arvestades uusimaid teaduslikke andmeid 
avastatud ainete kohta, ja kui see on 
põhjendatud, esitab komisjon kooskõlas 
asutamislepingu artikliga 251 vastavad 
õigusloomealased ettepanekud, et piirata 
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kõnealuste ftalaatide ning plastifikaatorite 
kasutamist mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites.
* 4 aasta jooksul alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest

Or. en

Justification

New amendment building on the new recital 14 of the common position.

The monitoring requirements mentioned in recital 14 should also be included in the enacting 
terms of the directive. There are many more phthalates than the six addressed in this 
directive, and there are also plasticisers other than phthalates. Many of these may lead to 
harmful effects. To avoid the replacement of the six harmful phthalates with other harmful 
substances, Member States and the Commission should closely monitor the replacement of 
phthalates, and if necessary, the Commission should propose further legislative action.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 36
ARTIKKEL 1 a (uus)

IV lisa (direktiiv 88/378/ΕMU)

(1 a) Märgisel on kujutatud järgmine 
piltkirjamärk:

0-3
Kui märgis osutub väiksemaks või suuremaks, 
tuleb ülaltoodud piltkirjamärgi proportsioonid 
vastavalt säilitada.

Or. el
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Justification

Simplification of the labelling to make it easily legible on toys.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 37
ARTIKKEL 2

Komisjon hindab hiljemalt…* ümber
direktiivis 76/769/EMÜ, nii nagu seda on 
muudetud käesoleva direktiiviga, sätestatud 
meetmed, võttes arvesse uusi teaduslikke 
andmeid käesoleva direktiivi lisas 
kirjeldatud ainete ning nende asendajate 
kohta, ja kui see on põhjendatud, tuleb 
kõnealuseid meetmeid vastavalt muuta.

Komisjon hindab hiljemalt…* käesoleva 
direktiivi lisas loetletud ftalaatide 
kasutamist teistes toodetes, võttes arvesse 
uusi teaduslikke andmeid, ja kui see on 
põhjendatud, esitab kooskõlas 
asutamislepingu artikliga 251 vastavad 
õigusloomealased ettepanekud, et piirata 
kõnealuste ainete kasutamist.

* 4 aasta jooksul alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

* 2 aasta jooksul alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

Or. en

Justification

New amendment modifying a new article in the common position.

Phthalates are used to plasticise a wide range of soft PVC products, which might pose similar 
risks as soft PVC toys. The Commission should evaluate these products to see whether further 
action is necessary.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 38
LISA

I lisa punktid [XX] ja [XXa] (direktiiv 76/769/EMÜ)

Nõukogu ühine seisukoht

[XX.] Järgmised ftalaadid (või muud CASi 
ja EINECSi numbritega ained, mis hõlmavad 
vastavat ainet):

bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP)CASi nr 
117-81-7EINECSi nr 204-211-0

Mänguasjades ja lapsehooldusvahendites ei 
tohi kasutada ainena või valmistise 
koostisainena rohkem kui 0,1% 
plastifitseeritud materjali massist. 
Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles 
loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab 
eelnimetatud piirväärtuse, ei tohi turule viia.
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dibutüülftalaat (DBP)CASi nr 84-74-
2EINECSi nr 201-557-4

bensüülbutüülftalaat (BBP)CASi nr 85-68-
7EINECSi nr 201-622-7
[XXa.] Järgmised ftalaadid (või muud CASi 
ja EINECSi numbritega ained, mis hõlmavad 
vastavat ainet):

diisononüülftalaat (DINP)CASi nr 28553-
12-0 ja 68515-48-0
EINECSi nr 249-079-5 ja 271-090-9

diisodetsüülftalaat (DIDP)CASi nr 26761-
40-0 ja 68515-49-1
EINECSi nr 247-977-1 ja 271-091-4

di(-n-)oktüülftalaat (DNOP)CASi nr 117-84-
0EINECSi nr 204-214-7

Alla kolmeaastastele lastele ettenähtud
mänguasjades ja lapsehooldusvahendites, 
mida nad võivad suhu panna, ei tohi 
kasutada ainena või valmistise koostisainena 
rohkem kui 0,1% plastifitseeritud materjali 
massist. 

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles 
loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab 
eelnimetatud piirväärtuse, ei tohi turule viia.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

[XX.] Järgmised ftalaadid (või muud CASi 
ja EINECSi numbritega ained, mis 
hõlmavad vastavat ainet):

bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP)CASi nr 
117-81-7EINECSi nr 204-211-0

dibutüülftalaat (DBP)CASi nr 84-74-
2EINECSi nr 201-557-4

bensüülbutüülftalaat (BBP)CASi nr 85-68-
7EINECSi nr 201-622-7

1 a) Mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites ei tohi punktis XX 
loetletud ftalaate kasutada ainena või 
valmistise koostisainena rohkem kui 0,1%
plastifitseeritud materjali massist. 
1 b) Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, 
milles loetletud ftalaatide kontsentratsioon 
ületab lõikes 1 a nimetatud piirväärtuse, ei 
tohi turule viia.

[XXa.] Järgmised ftalaadid (või muud 
CASi ja EINECSi numbritega ained, mis 
hõlmavad vastavat ainet):

diisononüülftalaat (DINP)CASi nr 28553-
12-0 ja 68515-48-0
EINECSi nr 249-079-5 ja 271-090-9

diisodetsüülftalaat (DIDP)CASi nr 26761-
40-0 ja 68515-49-1
EINECSi nr 247-977-1 ja 271-091-4

di(-n-)oktüülftalaat (DNOP)CASi nr 117-

1 c) Mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites, mida lapsed
võivad suhu panna, ei tohi kasutada 
punktis XXa loetletud ftalaate ainena või 
valmistise koostisainena rohkem kui 0,1% 
plastifitseeritud materjali massist.

1 d) Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, 
milles loetletud ftalaatide kontsentratsioon 
ületab lõikes 1 c nimetatud piirväärtuse, ei 
tohi turule viia.
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84-0EINECSi nr 204-214-7

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment 16 from the PPE-DE of first reading.

It is not appropriate to limit the restriction of DINP, DIDP and DNOP to toys for children 
under three. Putting toys into the mouth is not limited to a particular age. Even if it were, an 
arbitrary age limit ignores the reality of families with more than one child, where younger 
children will want to play with the toys of their elder siblings. These substances have been 
found to be harmful. They are used in high concentrations in toys, they are released from 
them, especially when put into the mouth, and alternative toys without harmful plasticisers 
are available. They should therefore be prohibited in all toys that can be put into the mouth.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 39
LISA

I lisa punkt [XXa] (direktiiv 76/769/EMÜ)

Nõukogu ühine seisukoht

[XXa.] Järgmised ftalaadid (või muud CASi 
ja EINECSi numbritega ained, mis hõlmavad 
vastavat ainet):

diisononüülftalaat (DINP)CASi nr 28553-
12-0 ja 68515-48-0
EINECSi nr 249-079-5 ja 271-090-9
diisodetsüülftalaat (DIDP)CASi nr 26761-
40-0 ja 68515-49-1
EINECSi nr 247-977-1 ja 271-091-4

di(-n-)oktüülftalaat (DNOP)CASi nr 117-84-
0EINECSi nr 204-214-7

Alla kolmeaastastele lastele ettenähtud 
mänguasjades ja lapsehooldusvahendites, 
mida nad võivad suhu panna, ei tohi 
kasutada ainena või valmistise koostisainena 
rohkem kui 0,1% plastifitseeritud materjali 
massist. 
Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles 
loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab 
eelnimetatud piirväärtuse, ei tohi turule viia.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

[XXa.] Järgmised ftalaadid (või muud CASi 
ja EINECSi numbritega ained, mis hõlmavad 
vastavat ainet):
diisononüülftalaat (DINP)CASi nr 28553-
12-0 ja 68515-48-0
EINECSi nr 249-079-5 ja 271-090-9

Suhupanemiseks ettenähtud mänguasjade ja 
lapsehooldusvahendite komponentides või
mänguasjades ja lapsehooldusvahendites, 
mida lapsed võivad suhu panna, ei tohi 
kasutada ainena või valmistise koostisainena 
rohkem kui 0,1% plastifitseeritud materjali 
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diisodetsüülftalaat (DIDP)CASi nr 26761-
40-0 ja 68515-49-1
EINECSi nr 247-977-1 ja 271-091-4
di(-n-)oktüülftalaat (DNOP)CASi nr 117-84-
0EINECSi nr 204-214-7

massist.
Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles 
loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab 
eelnimetatud piirväärtuse, ei tohi turule viia.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 40
LISA

I lisa punktid [XX] ja [XXa] (direktiiv 76/769/EMÜ)

Nõukogu ühine seisukoht

[XX.] Järgmised ftalaadid (või muud CASi 
ja EINECSi numbritega ained, mis hõlmavad 
vastavat ainet):
bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP)CASi nr 
117-81-7EINECSi nr 204-211-0
dibutüülftalaat (DBP)CASi nr 84-74-
2EINECSi nr 201-557-4
bensüülbutüülftalaat (BBP)CASi nr 85-68-
7EINECSi nr 201-622-7

Mänguasjades ja lapsehooldusvahendites ei 
tohi kasutada ainena või valmistise 
koostisainena rohkem kui 0,1% 
plastifitseeritud materjali massist. 

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles 
loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab 
eelnimetatud piirväärtuse, ei tohi turule viia.

[XXa.] Järgmised ftalaadid (või muud CASi 
ja EINECSi numbritega ained, mis hõlmavad 
vastavat ainet):

diisononüülftalaat (DINP)CASi nr 28553-
12-0 ja 68515-48-0
EINECSi nr 249-079-5 ja 271-090-9
diisodetsüülftalaat (DIDP)CASi nr 26761-
40-0 ja 68515-49-1
EINECSi nr 247-977-1 ja 271-091-4

di(-n-)oktüülftalaat (DNOP)CASi nr 117-84-
0EINECSi nr 204-214-7

Alla kolmeaastastele lastele ettenähtud
mänguasjades ja lapsehooldusvahendites, 
mida nad võivad suhu panna, ei tohi 
kasutada ainena või valmistise koostisainena 
rohkem kui 0,1% plastifitseeritud materjali 
massist. 

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles 
loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab 
eelnimetatud piirväärtuse, ei tohi turule viia.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

[XX.] Järgmised ftalaadid (või muud CASi 
ja EINECSi numbritega ained, mis 
hõlmavad vastavat ainet):

1 a) Mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites ei tohi punktis XX 
loetletud ftalaate kasutada ainena või 
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bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP)CASi nr 
117-81-7EINECSi nr 204-211-0

dibutüülftalaat (DBP)CASi nr 84-74-
2EINECSi nr 201-557-4

bensüülbutüülftalaat (BBP)CASi nr 85-68-
7EINECSi nr 201-622-7

valmistise koostisainena rohkem kui 0,1%
plastifitseeritud materjali massist. 

1 b) Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, 
milles loetletud ftalaatide kontsentratsioon 
ületab lõikes 1 a nimetatud piirväärtuse, ei 
tohi turule viia.

[XXa.] Järgmised ftalaadid (või muud 
CASi ja EINECSi numbritega ained, mis 
hõlmavad vastavat ainet):
diisononüülftalaat (DINP)CASi nr 28553-
12-0 ja 68515-48-0
EINECSi nr 249-079-5 ja 271-090-9

diisodetsüülftalaat (DIDP)CASi nr 26761-
40-0 ja 68515-49-1
EINECSi nr 247-977-1 ja 271-091-4
di(-n-)oktüülftalaat (DNOP)CASi nr 117-
84-0EINECSi nr 204-214-7

1 c) Mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites, mida lapsed
võivad suhu panna, ei tohi kasutada 
punktis XXa loetletud ftalaate ainena või 
valmistise koostisainena rohkem kui 0,1% 
plastifitseeritud materjali massist. 

1 d) Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, 
milles loetletud ftalaatide kontsentratsioon 
ületab lõikes 1 c nimetatud piirväärtuse, ei 
tohi turule viia.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment 16 of first reading.

Substances that are toxic to reproduction such as DEHP, DBP and BBP are rightly suggested 
to be banned in all toys. However, it is not appropriate to limit the restriction of DINP, DIDP 
and DNOP to toys for children under three. Putting toys into the mouth is not limited to 
children under three. These substances have been shown to have toxic effects and are 
therefore dangerous for children of any age. They should therefore be prohibited in all toys 
that can be put into the mouth.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 41
LISA

I lisa punkt [XXa] (direktiiv 76/769/EMÜ)

Nõukogu ühine seisukoht

[XXa.] Järgmised ftalaadid (või muud 
CASi ja EINECSi numbritega ained,
mis hõlmavad vastavat ainet):
diisononüülftalaat (DINP)CASi 

Alla kolmeaastastele lastele ettenähtud 
mänguasjades ja lapsehooldusvahendites, mida nad 
võivad suhu panna, ei tohi kasutada ainena või 
valmistise koostisainena rohkem kui 0,1%
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nr 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECSi nr 249-079-5 ja 271-090-9

diisodetsüülftalaat (DIDP)CASi 
nr 26761-40-0 ja 68515-49-1
EINECSi nr 247-977-1 ja 271-091-4
di(-n-)oktüülftalaat (DNOP)CASi nr 
117-84-0EINECSi nr 204-214-7

plastifitseeritud materjali massist. 

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles 
loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab 
eelnimetatud piirväärtuse, ei tohi turule viia.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

[XXa.] Järgmised ftalaadid (või muud 
CASi ja EINECSi numbritega ained,
mis hõlmavad vastavat ainet):
diisononüülftalaat (DINP)CASi 
nr 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECSi nr 249-079-5 ja 271-090-9

diisodetsüülftalaat (DIDP)CASi 
nr 26761-40-0 ja 68515-49-1
EINECSi nr 247-977-1 ja 271-091-4
di(-n-)oktüülftalaat (DNOP)CASi nr 
117-84-0EINECSi nr 204-214-7

Lastele ettenähtud mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites, mida nad võivad suhu 
panna või mis võib sattuda ulatuslikku kontakti 
nende nahaga, ei tohi kasutada ainena või 
valmistise koostisainena rohkem kui 0,1% 
plastifitseeritud materjali massist.

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles 
loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab 
eelnimetatud piirväärtuse, ei tohi turule viia.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 42
LISA

I lisa punkti [XXa] loetelu (direktiiv 76/769/EMÜ)

Nõukogu ühine seisukoht

[XXa.] Järgmised ftalaadid (või muud 
CASi ja EINECSi numbritega ained,
mis hõlmavad vastavat ainet): 

diisononüülftalaat (DINP)
CASi nr 28553-12-0 ja 68515-48-0

EINECSi nr 249-079-5 ja 271-090-9

diisodetsüülftalaat (DIDP)

Alla kolmeaastastele lastele ettenähtud 
mänguasjades ja lapsehooldusvahendites, mida võib 
lastele suhu panna, ei tohi kasutada ainena või 
valmistise koostisainena rohkem kui 0,1%
plastifitseeritud materjali massist.

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles 
loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab 
eelnimetatud piirväärtuse, ei tohi turule viia.
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CASi nr 26761-40-0 ja 68515-49-1

EINECSi nr 247-977-1 ja 271-091-4

di(-n-)oktüülftalaat (DNOP)
CASi nr 117-84-0
EINECSi nr 204-214-7

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

[XXa.] Järgmised ftalaadid (või muud 
CASi ja EINECSi numbritega ained,
mis hõlmavad vastavat ainet): 

diisononüülftalaat (DINP)
CASi nr 28553-12-0 ja 68515-48-0

EINECSi nr 249-079-5 ja 271-090-9

diisodetsüülftalaat (DIDP)
CASi nr 26761-40-0 ja 68515-49-1

EINECSi nr 247-977-1 ja 271-091-4

di(-n-)oktüülftalaat (DNOP)
CASi nr 117-84-0
EINECSi nr 204-214-7

Alla kolmeaastastele lastele ettenähtud mänguasjades ja 
lapsehooldusvahendites, mida võib lastele suhu panna, ei tohi 
kasutada ainena või valmistise koostisainena rohkem kui 
0,01% plastifitseeritud materjali massist.

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles 
loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab 
eelnimetatud piirväärtuse, ei tohi turule viia.

Or. pl

Justification

Phthalates which have a strong anti-androgenic effect and which play an adjuvant role in 
triggering allergic reactions should be almost entirely removed from circulation, particularly 
where they are a threat to the health of the most vulnerable section of the consumer 
population.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 43
LISA

I lisa punktide [XX] ja [XXa] loetelu (direktiiv 76/769/EMÜ)

(1 f) Märgisel on kujutatud järgmine 
piltkirjamärk:
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0-3
Kui märgis osutub väiksemaks või suuremaks, 
tuleb ülaltoodud piltkirjamärgi proportsioonid 
vastavalt säilitada.

Or. el

Justification

Simplification of the labelling to make it easily legible on all childcare articles.
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