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tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja 
lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit)

Neuvoston yhteinen kanta (5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD) –
muutossäädös)

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

3) Tiettyjen ftalaattien käyttö leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka tai joiden osat 
on valmistettu pehmitetystä materiaalista, 
olisi kiellettävä, koska tietyt ftalaatit 
aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa lapsille 
terveysriskejä.

3) Tiettyjen ftalaattien käyttö leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka tai joiden osat 
on valmistettu pehmitetystä materiaalista, 
olisi kiellettävä, koska tietyt ftalaatit 
aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa lapsille 
terveysriskejä. On huomattava, että ftalaatit 
voivat imeytyä lasten kehoon, kun 
pehmitettyä materiaalia joutuu suuhun, 
mutta myös silloin, kun tällaista 
materiaalia on laajasti kosketuksessa 
lapsen ihon kanssa. Riskien katsotaan 
olevan vielä suurempia, kun lapsi on alle 
kolme vuotta vanha.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

3 a) Ftalaattien käyttökielto on 
laajennettava koskemaan muitakin 
tuotteita, esimerkiksi muovisia 
elintarvikepakkauksia sekä kylpy- ja 
uimatarvikkeita.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tulevien sukupolvien terveyden turvaamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

3 a) Maaliskuun 23 päivänä 1993 olemassa 
olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja 
valvonnasta annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 793/93 mukainen vaarojen 
arviointi Di-isonyyliftalaatista (DINP), di-
isodekyyliftalaatista (DIDP) ja 
dibutyyliftalaatista (DBP) on tehty ja 
julkaistu.

Or. en

Perustelu

Tällä uudella tarkistuksella saadaan neuvoston yhteinen kanta vastaamaan Euroopan 
komission yhteisen tutkimuskeskuksen antamia tieteellisiä tietoja, jotka ovat lisääntyneet 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn ajankohdasta vuonna 2000.

Kuten Euroopan komissio on vahvistanut, EU:n tekemä vaarojen arviointi kolmesta aineesta 
(DINP, DIDP ja DBP) on saatu valmiiksi ja sen pitäisi antaa pohja kaikille riskien hallintaa 
koskeville päätöksille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 14
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

4 a) Saatavilla on vaihtoehtoisia 
pehmittimiä kuten asetyylitributuulisitraatti 
(ATBC), josta myrkyllisyyttä, 
ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevä 
tiedekomitea (SCTEE) sanoi 
lausunnossaan, ettei sen käyttäminen 
pehmittimenä PVC-valmisteisissa leluissa, 
jotka joutuvat pienten lasten suuhun, anna 
aihetta tuntea huolta turvallisuudesta.

Or. el

Perustelu

Uudet tieteelliset tiedot ja SCTEE:n 8. tammikuuta 2004 antama uusi lausunto on otettava 
huomioon; kuultuaan komissiota asetyylitributuulisitraatista SCTEE lausui mielipiteenään, 
että uudet tiedot kattavat riittävässä määrin tiedoissa olleet aukot ja ettei ole syytä tuntea 
huolta turvallisuudesta tämän pehmittimen käytön vuoksi PVC-valmisteisissa leluissa, jotka 
joutuvat pienten lasten suuhun. Ks. myös Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn 
tarkistus 18.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 15
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

4 a) Tiedekomitean on käytettävä tällaisten 
lausuntojen perustana myös niitä tuloksia, 
joita on saatu komission rahoittaman ja 
hollantilaisen Forbrugerradet-
kuluttajajärjestön toteuttaman 
tutkimushankkeen kautta, jossa testattiin 
vaarallisten aineiden, mm. ftalaattien, 
esiintymistä leluissa. Nämä aineet voivat 
mahdollisesti vahingoittaa 
hormonijärjestelmää, aiheuttaa kasvaimia 
tai keskenmenoja, häiritä 
lisääntymisjärjestelmän normaalia 
toimintaa ja kerääntyä elimistöön ja 
ympäristöön.

Or. pl
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Perustelu

Tarkistuksella lisätään viittaus käynnissä olevien tutkimusten tuloksiin asiakirjan arvon 
kohottamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 16
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

4 a) Myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja 
ympäristöä käsittelevä tiedekomitea 
(SCTEE) hyväksyi 41. täysistunnossaan 
8 päivänä tammikuuta 2004 lausunnon 
asetyylitributyylisitraatin (ATBC) käytöstä 
pehmentimenä leluissa ja totesi, että 
turvallisuus ei vaarannu, kun pienet lapset 
panevat suuhun PVC-leluja, jotka 
sisältävät ATBC:tä pehmentimenä.

Or. en

Perustelu

On tärkeätä korostaa, että vaihtoehtoista pehmennintä PVC:lle, kuten sitraattista ATBC:tä, 
voidaan käyttää turvallisesti leluissa, joita on jo saatavina markkinoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 17
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

7) Ftalaatteja sisältävien lelujen ja 
lastenhoitotarvikkeiden markkinoille 
saattamista koskevat rajoitukset, joita eräät 
jäsenvaltiot ovat jo ottaneet käyttöön, 
vaikuttavat suoraan sisämarkkinoiden 
toteutumiseen ja toimintaan. Siksi on tarpeen 
lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä tällä 
alalla ja näin ollen muuttaa direktiivin 
76/769/ETY liitettä I.

7) Ftalaatteja sisältävien lelujen ja 
lastenhoitotarvikkeiden markkinoille 
saattamista koskevat rajoitukset, joita eräät 
jäsenvaltiot ovat jo ottaneet käyttöön, 
vaikuttavat suoraan sisämarkkinoiden 
toteutumiseen ja toimintaan. Siksi on tarpeen 
lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä tällä 
alalla ja näin ollen muuttaa direktiivin 
76/769/ETY liitettä I. Tämä direktiivi ei 
kuitenkaan rajoita jäsenvaltioita 
tiukempien rajoitusten asettamisessa sille, 
minkä verran edellä mainitut tuotteet 
saavat sisältää ftalaatteja, jos tämä 
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tapahtuu hyvin perusteltujen 
epidemiologisten, ekologisten tai 
taloudellisten syiden nojalla.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tulevien sukupolvien terveyden turvaamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 18
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

8) Ennalta varautumisen periaatetta olisi 
sovellettava silloin, kun tieteellisellä 
arvioinnilla ei pystytä määrittelemään riskiä 
riittävän varmasti terveyden korkeatasoisen 
suojelun varmistamiseksi erityisesti lasten 
osalta.

8) On välttämätöntä, että ennalta
varautumisen periaatetta sovelletaan silloin, 
kun tieteellisellä arvioinnilla ei toistaiseksi 
pystytä määrittelemään riskiä riittävän 
varmasti terveyden mahdollisimman 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
erityisesti lasten osalta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 19
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

9) Lapset kehittyvine elimistöineen ovat 
erityisen herkkiä lisääntymiselle vaarallisille 
aineille. Tästä syystä olisi estettävä, sikäli 
kuin mahdollista, lasten altistuminen kaikille 
käytännössä vältettävissä oleville näiden 
aineiden päästölähteille, erityisesti 
tarvikkeista, joita lapset panevat suuhunsa.

9) Lapset kehittyvine elimistöineen ovat 
erityisen herkkiä lisääntymiselle vaarallisille 
aineille. Tästä syystä olisi estettävä, sikäli 
kuin mahdollista, lasten altistuminen kaikille 
käytännössä vältettävissä oleville näiden 
aineiden päästölähteille, mukaan lukien 
lapsille ja tai lastenhoitoon tarkoitetuista 
tarvikkeista ja erityisesti tarvikkeista, joita 
lapset voivat panna suuhunsa.

Or. en
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Perustelu

Tällä uudella tarkistuksella muutetaan uutta johdanto-osan kappaletta yhteisessä kannassa.

Tällä parannetaan sanamuotoa. Kolme lisääntymistoksista PVC-pehmennintä on kiellettävä 
kaikissa leluissa lukuun ottamatta panevatko lapset niitä suuhun vai ei, sillä lapsille tai 
lastenhoitoon tarkoitettujen tarvikkeiden ei pitäisi sisältää tällaisia aineita. Sen takia on 
asiallisempaa viitata ensisijaisesti lapsille ja lastenhoitoon tarkoitettuihin tarvikkeisiin 
yleisesti ottaen huomioon tarpeen vähentää vältettävissä olevaa altistumista mahdollisimman 
paljon ja sen jälkeen korostaa mahdollisuutta, että lapset panevat niitä suuhun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 20
JOHDANTO-OSAN 10 A KAPPALE (uusi)

10 a) PCW:stä valmistettuja leluja 
koskevien tutkimusten mukaan osa niistä ei 
sisällä ortoftaalihapon estereitä, vaikka 
tyypilliset PCW-tuotteet sisältävät niitä jopa 
30 painoprosenttia. Yhä useammin 
teollisuus ja kauppa, vastaten kuluttajien 
odotuksiin, ilmoittavat myyvänsä 
päivittäistuotteita, jotka eivät sisällä 
ftalaatteja, erityisesti kosmetiikkaa. 
Tuotteiden terveyslaadun on yhä 
suuremmassa määrin oltava ratkaiseva 
tekijä lelujen ja lastentarvikkeiden 
markkinoille tuomisessa.

Or. pl

Perustelu

Tuottajien ja maahantuojien terveyden kannalta suotuisaa käyttäytymistä on tuettava 
voimakkaammin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 21
JOHDANTO-OSAN 10 B KAPPALE (uusi)

10 b) DEHP:n, DBP:n ja BBP:n 
haitallinen vaikutus alle kolmivuotiaiden 
lasten tulevaan lisääntymiskykyyn on 
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kaikkea muuta kuin ainoa tapa, jolla 
ftalaatit vaikuttavat ihmisen patologiaan. 
On yhä enemmän tieteellisiä todisteita siitä, 
että ne myötävaikuttavat merkittävästi 
keuhkoastman kehittymiseen (DEHP) ja 
allergiseen nuhaan sekä ihottumaan 
(BBP), kun lasten makuuhuoneiden pöly 
sisältää suuren kertymän näitä aineita.

Or. pl

Perustelu

Ensimmäinen epidemiologinen tutkimus, joka tehtiin Ruotsissa 3–8-vuotiaille lapsille, osoitti, 
että ftalaattien ja astman sekä muiden allergioiden välillä on vahva yhteys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 22
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

11) Di-isonyyliftalaattia (DINP), di-
isodekyyliftalaattia (DIDP) ja di-n-
oktyyliftalaattia (DNOP) koskevia tietoja ei 
joko ole tai ne ovat ristiriitaisia; ei voida 
kuitenkaan sulkea pois sitä, että näiden 
aineiden käyttö leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka siis on 
valmistettu nimenomaan lapsia varten, voi 
olla vaaraksi.

11) Di-isonyyliftalaattia (DINP), di-
isodekyyliftalaattia (DIDP) ja di-n-
oktyyliftalaattia (DNOP) koskevat tiedot 
osoittavat, että niillä on kielteisiä 
vaikutuksia muun muassa maksaan. Koska 
ftalaatteja on käytettävä korkeina 
pitoisuuksina, jotta ne toimisivat 
pehmentiminä, ja koska ftalaattien 
tiedetään irtoavan pehmennetyistä 
tarvikkeista erityisesti, kun tarvikkeeseen 
kohdistuu painetta esimerkiksi lapsen 
pannessa pehmennetyn lelun tai 
lastenhoitotarvikkeen suuhunsa, ei voida 
kuitenkaan sulkea pois sitä, että näiden 
aineiden käyttö leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka siis on 
valmistettu nimenomaan lapsia varten, voi 
olla vaaraksi. Lasten altistumista 
käytännössä vältettäville näiden aineiden 
päästöjen lähteille, erityisesti tarvikkeista, 
joita lapset voivat panna suuhun, olisi 
vähennettävä mahdollisimman paljon.

Or. en
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Perustelu

Tämä on uusi tarkistus, jolla muutetaan yhteisen kannan uutta johdanto-osan kappaletta.

Vaikka on olemassa ristiriitaista tieteellistä tietoa kyseisten kolmen ftalaatin myrkyllisyydestä, 
ei ole erimielisyyttä siitä, että näillä aineilla on haitallisia vaikutuksia muun muassa 
maksaan. Aineet aiheuttavat tarpeetonta vaaraa, koska he ovat haitallisia, niitä on käytettävä 
korkeina pitoisuuksina PVC:n pehmentämiseksi, niitä vapautuu väistämättä pehmennetystä 
PVC:stä ja koska niitä korvaavia aineita on käytettävissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 23
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

11) Di-isonyyliftalaattia (DINP), di-
isodekyyliftalaattia (DIDP) ja di-n-
oktyyliftalaattia (DNOP) koskevia tietoja ei 
joko ole tai ne ovat ristiriitaisia; ei voida 
kuitenkaan sulkea pois sitä, että näiden 
aineiden käyttö leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka siis on 
valmistettu nimenomaan lapsia varten, voi 
olla vaaraksi.

11) Di-isonyyliftalaattia (DINP), di-
isodekyyliftalaattia (DIDP) ja di-n-
oktyyliftalaattia (DNOP) koskevia tietoja ei 
joko ole tai ne ovat ristiriitaisia; ei voida 
kuitenkaan sulkea pois sitä, että näiden 
aineiden käyttö leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka siis on 
valmistettu nimenomaan lapsia varten, voi 
olla vaaraksi. On viisasta noudattaa ennalta 
varautumisen periaatetta tässä tapauksessa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 24
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

11) Di-isonyyliftalaattia (DINP), di-
isodekyyliftalaattia (DIDP) ja di-n-
oktyyliftalaattia (DNOP) koskevia tietoja ei 
joko ole tai ne ovat ristiriitaisia; ei voida 
kuitenkaan sulkea pois sitä, että näiden 
aineiden käyttö leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka siis on 
valmistettu nimenomaan lapsia varten, voi
olla vaaraksi.

11) Di-n-oktyyliftalaattia (DNOP) koskevia 
tietoja ei ole; ei voida kuitenkaan sulkea pois 
sitä, että mikäli ainetta on joskus tuotettava 
ja käytettävä, sen käyttö leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka siis on 
valmistettu nimenomaan lapsia varten, voi 
olla vaaraksi.

Or. en
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Perustelu

Tällä uudella tarkistuksella saadaan neuvoston yhteinen kanta vastaamaan Euroopan 
komission yhteisen tutkimuskeskuksen antamia tieteellisiä tietoja, jotka ovat lisääntyneet 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn ajankohdasta vuonna 2000.

Viisi vuotta kestävä prosessi, jonka mukaisesti DINP:stä ja DIDP:stä tehdään EU:ssa 
vaarojen arviointi olemassa olevia aineita koskevan direktiivin mukaisesti, on saatu 
päätökseen, ja sen pitäisi toimia perustana kaikille riskienhallintaa koskeville päätöksille. 
Tämän tosiseikan vuoksi on tehtävä ero näiden aineiden ja DNOP:n välillä.

DNOP:tä on tuotettu tai käytetty Euroopassa kaupallisesti ainakin kymmenen vuotta ja siksi 
tätä tuotetta koskevat tieteelliset tiedot puuttuvat tällä hetkellä. Ei kuitenkaan voida sulkea 
pois, että jos tätä ainetta tuotettaisiin joskus uudestaan, se voisi aiheuttaa teoreettisen riskin 
lapsille, jos sitä käytettäisiin lasten leluissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 25
JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE (uusi)

11 a) Asetuksen (EY) N:o 793/93 
mukaisesti loppuun saatettu DINP:n ja 
DIDP:n vaarojen arviointi osoittaa, että 
kuluttajille ei ole vaaraa näiden aineiden 
käytöstä leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella saadaan neuvoston yhteinen kanta vastaamaan Euroopan komission yhteisen 
tutkimuskeskuksen antamia tieteellisiä tietoja, jotka ovat lisääntyneet parlamentin 
ensimmäisen käsittelyn ajankohdasta vuonna 2000.

Viisi vuotta kestävä prosessi, jonka mukaisesti DINP:stä ja DIDP:stä tehdään EU:ssa 
vaarojen arviointi, on saatu valmiiksi, ja sen pitäisi toimia perustana kaikille riskienhallintaa 
koskeville päätöksille.

Sekä DIDP:n että DINP:n tekniset asiantuntijat yhteisessä tutkimuskeskuksessa tulivat siihen 
johtopäätökseen, että aineiden käytöstä leluissa ja muissa sovellutuksissa ei aiheudu vaaraa 
lapsille. Vaarojen arvioinnit perustuvat jo nyt heidän tekemiinsä johtopäätöksiin laajoista 
turvamarginaaleista ja asianmukaisista suurinta altistumista koskevista skenaarioista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber ja Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 26
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

12) Koska näille ftalaateille altistumista, 
esimerkiksi suussapitämisaikaa ja 
altistumista päästöille muista lähteistä, ei 
voida luotettavasti arvioida, ennalta 
varautumiseen liittyvät seikat olisi otettava 
huomioon. Tämän takia olisi otettava 
käyttöön rajoituksia, jotka koskevat 
ftalaattien käyttöä leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa sekä näiden 
tuotteiden markkinoille saattamista. 
DINP:tä, DIDP:tä ja DNOP:tä koskevien 
rajoitusten olisi kuitenkin suhteellisuussyistä 
oltava lievempiä kuin DEHP:tä, DBP:tä ja 
BBP:tä koskevien rajoitusten.

12) Koska näille ftalaateille altistumista, 
esimerkiksi suussapitämisaikaa, ei voida 
luotettavasti arvioida, ennalta varautumiseen 
liittyvät seikat olisi otettava huomioon. 
Tämän takia olisi otettava käyttöön 
rajoituksia, jotka koskevat ftalaattien käyttöä 
leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa sekä 
näiden tuotteiden markkinoille saattamista. 
Ottaen huomioon neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 793/93 mukaisesti suoritettujen 
vaarojen arviointien tulokset DINP:tä, 
DIDP:tä ja DNOP:tä koskevien rajoitusten 
olisi kuitenkin suhteellisuussyistä oltava 
lievempiä kuin DEHP:tä, DBP:tä ja BBP:tä 
koskevien rajoitusten.

Or. en

Perustelu

Tällä uudella tarkistuksella saadaan neuvoston yhteinen kanta vastaamaan Euroopan 
komission yhteisen tutkimuskeskuksen antamia tieteellisiä tietoja, jotka ovat lisääntyneet 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn ajankohdasta vuonna 2000.

Sekä DIDP:n että DINP:n tekniset asiantuntijat yhteisessä tutkimuskeskuksessa tulivat siihen 
johtopäätökseen, että aineiden käytöstä leluissa ja muissa sovellutuksissa ei aiheudu vaaraa 
lapsille. Kyseiset asiantuntijat ottivat muista lähteistä johtuvan altistumisen täysimääräisesti 
huomioon johtopäätöksissään.

Ottaen huomioon vaarojen arviointia koskevat johtopäätökset neuvoston lähestymistavalla 
mahdollistetaan jo nyt korkeatasoinen kuluttajan suojeleminen. Kuten 
perustamissopimuksessa ja komission tiedonannossa ennalta varautumisen periaatteesta 
(KOM(2001)0001) sekä ennalta varautumisen periaatetta että suhteellisuusperiaatetta olisi 
noudatettava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 27
JOHDANTO-OSAN 12 A KAPPALE (uusi)

12 a) Komissio tarkastelee uudelleen niiden 
pehmitetystä materiaalista valmistettujen 
tai siitä valmistettuja osia sisältävien 
tuotteiden muita sovelluksia, jotka voivat 
aiheuttaa ihmiselle vaaraa, erityisesti niitä, 
joita käytetään sairaanhoidon alalla.

Or. el

Perustelu

Vaikkakin tiettyjen ftalaattien (esimerkiksi DEHP) käyttö tyydyttää hyvin laajan joukon 
erilaisia tarpeita sairaanhoidon alalla, on tarkasteltava uudelleen pehmitetystä materiaalista 
valmistettuja tai siitä valmistettuja osia sisältäviä lääketieteen välineitä, jotka voivat 
aiheuttaa ihmiselle vaaraa. Tällaisten tuotteiden käytön ja saatavuuden rajoittaminen 
katsotaan välttämättömäksi tapauksissa, joissa tarjolla on turvallisempia vaihtoehtoisia 
ratkaisuja ja joissa rajoitus ei vaikuta epäsuotuisasti lääkärinhoitoon. Esitetään uudelleen 
Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 5.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 28
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

13) Ennalta varautumisen periaatetta 
koskevan komission tiedonannon mukaisesti 
tähän periaatteeseen perustuvia toimenpiteitä 
olisi arvioitava uuden tieteellisen tiedon 
perusteella.

13) Ennalta varautumisen periaatetta 
koskevan komission tiedonannon mukaisesti 
tähän periaatteeseen perustuvia toimenpiteitä 
olisi luonnollisesti arvioitava uuden 
tieteellisen tiedon perusteella.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 29
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

17) Komissio tarkistaa direktiivin 
76/769/ETY liitteessä mainittujen ftalaattien 
käyttöä muissa tuotteissa, kun olemassa 

17) Komissio tarkistaa direktiivin 
76/769/ETY liitteessä mainittujen ftalaattien 
käyttöä muissa tuotteissa kahden vuoden 
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olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja 
valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 793/93 mukainen riskien arviointi on 
saatettu päätökseen.

kuluessa tämän direktiivin hyväksymisestä 
uuden tieteellisen tiedon pohjalta ja jos 
olemassa olevien aineiden vaarojen 
arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä 
maaliskuuta 1993 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukainen 
riskien arviointi on saatettu päätökseen. 
Erityisesti sen on tarkistettava 
terveydenhoidossa käytettävistä 
tarvikkeista, lattiapinnoitteista, 
pehmennetystä materiaalista tehdyistä 
elintarvikepakkauksista sekä ilmasta 
peräisin oleville ftalaateille altistumista ja 
tilattava tarvittaessa tutkimus 
varmistuakseen kyseisistä arvoista.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistusten 4 ja 5 uudelleen esittäminen muutettuina.

Ftalaattien käytön tarkistaminen leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa olisi erotettava tarpeesta 
tarkistaa muunlaista ftalaattien käyttöä. Komissio esittää asianmukaisesti muissa tuotteissa 
käytettävien ftalaattien tarkistamista, ja tämä seikka olisi säilytettävä. Ensimmäisen käsittelyn 
tarkistusten mukaisesti tämä olisi tehtävä kahden vuoden kuluessa ja siinä olisi käsiteltävä 
erityisesti, mutta ei ainoastaan, tiettyjä sovellutuksia, jotka mitä todennäköisimmin 
muodostavat tarpeettoman riskin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 30
JOHDANTO-OSAN 18 A KAPPALE (uusi)

18 a) On tarpeen perustaa vauvoille ja alle 
kolmivuotiaille lapsille tarkoitettuja 
lastentarvikkeita ja leluja koskevia 
tarkastusmenettelyitä sekä määrätä, 
millaisin aikavälein suoritetaan 
tutkimuksia siitä, mitä määriä ne sisältävät 
ftalaatteja, jotka saatavilla olevien tietojen 
mukaan ovat mahdollisesti terveydelle ja 
ympäristölle vahingollisia. Tarkastusten 
aikaväliksi olisi määrättävä korkeintaan 
kaksi vuotta. Olisi toteutettava toimia lasten 
terveydelle, erityisesti vauvojen herkille 
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elimistöille, vahingollisina pidettyjen 
muiden kemiallisten aineiden ryhmien, 
esimerkiksi raskasmetallit sekä allergeenit 
ja ärsyttävät aineet, sisällyttämiseksi 
tällaisiin tarkastuksiin.

Or. pl

Perustelu

Lisääntyvä tietämyksemme toksikologisista uhista, joille olemme alttiina, osoittaa, että 
haitallisten aineiden luettelo on tarpeen ajoittain tarkistaa. Lisäksi tekninen kehitys edistää 
joutumistamme ympäristöön, joka sisältää kemiallisia aineita, joilla on usein vahingollinen 
vaikutus elimistöömme, erityisesti lasten elimistöön. Näin ollen markkinoille tuotavien 
lastentarvikkeiden turvallisuutta olisi valvottava varovaisuusperiaatteen pohjalta. Kaksi 
vuotta on sopiva aika tilanteen tarkastusten välillä, mitä tulee direktiivin tehokkuuteen ja 
toksikologisten tietojen todentamiseen. Lasten terveydestä on kannettava huolta, mikäli 
kannamme huolta tulevien sukupuolten terveydestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 31
JOHDANTO-OSAN 18 B KAPPALE (uusi)

18 b) Olisi otettava käyttöön velvoite antaa 
kuluttajille tietoja ftalaattien määrästä 
leluissa ja lastentarvikkeissa, myös 
kosmetiikassa.

Or. pl

Perustelu

Tämä mahdollistaa kuluttajille mahdollisimman turvallisten lelujen ja lastentarvikkeiden 
valitsemisen sekä estää peittelemästä sitä, että tuote sisältää ftalaattia, ilmaisulla "hajuste" 
tai numerolla, joka korvaa kosmeettisen ainesosan nimen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 32
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1 artiklan 3 kohdan c alakohta (direktiivi 76/769/ETY)

"c) 'lastenhoitotarvikkeella' kaikkia sellaisia 
tuotteita, joiden tarkoitus on helpottaa lapsen 
nukkumista, rentoutumista ja syöttämistä tai 
auttaa lasta imemään."

"c) 'lastenhoitotarvikkeella' kaikkia sellaisia 
tuotteita, joiden tarkoitus on helpottaa lapsen 
nukkumista, rentoutumista ja syöttämistä, 
lääkkeiden käyttöä, hampaiden kasvamista
tai auttaa lasta imemään."

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jonas Sjöstedt

Tarkistus 33
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1 artiklan 3 kohdan c alakohta (direktiivi 76/769/ETY)

"c) 'lastenhoitotarvikkeella' kaikkia sellaisia 
tuotteita, joiden tarkoitus on helpottaa lapsen 
nukkumista, rentoutumista ja syöttämistä tai 
auttaa lasta imemään."

"c) 'lastenhoitotarvikkeella' kaikkia sellaisia 
tuotteita, joiden tarkoitus on helpottaa lapsen 
nukkumista, rentoutumista hygieniaa ja 
syöttämistä tai auttaa lasta imemään."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa, että neuvoston yhteiseen kantaan sisältyvää uutta 
määritelmää laajennetaan hieman, jotta katetaan sellaiset tuotteet kuten vaipanvaihtotasot ja 
niille sijoitettavat matot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 34
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1 artiklan 3 kohdan c alakohta (direktiivi 76/769/ETY)

"c) 'lastenhoitotarvikkeella' kaikkia sellaisia 
tuotteita, joiden tarkoitus on helpottaa lapsen 
nukkumista, rentoutumista ja syöttämistä tai 
auttaa lasta imemään."

"c) 'lastenhoitotarvikkeella' kaikkia sellaisia 
tuotteita, joiden tarkoitus on helpottaa alle 
kolmivuotiaan lapsen nukkumista, 
rentoutumista ja syöttämistä tai auttaa lasta 
imemään."
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Or. pl

Perustelu

Yli kolmivuotiaiden lasten kohdalla puhutaan kosmetiikasta eikä lastentarvikkeista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 35
1 A ARTIKLA (uusi)

Komission on yhteistyössä markkinoiden 
sekä lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden 
valvonnasta vastaavien jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja asianomaisia tuottajien ja 
maahantuojien organisaatioita kuullen 
valvottava ftalaattien ja muiden leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa pehmentiminä 
käytettävien aineiden käyttöä. Viimeistään 
...* mennessä komission on julkaistava
kertomus ftalaattien ja muiden 
pehmentimien käytöstä. Tämän 
kertomuksen pohjalta ja uuden löydettyjä 
aineita koskevan tieteellisen tiedon 
perusteella komissio tekee 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukaisesti tarvittaessa asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia rajoittaakseen 
näiden ftalaattien ja pehmentimien käyttöä 
leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa.
* Neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Uusi tarkistus, joka perustuu yhteisen kannan uuteen johdanto-osan 14 kappaleeseen.

Johdanto-osan 14 kappaleessa mainittujen valvontavaatimusten olisi myös sisällyttävä 
direktiivin artiklaosaan. On olemassa useita muita ftalaatteja kuin tässä direktiivissä 
käsitellyt, ja on myös olemassa muita pehmentimiä kuin ftalaatit. Useat näistä aiheuttavat 
haitallisia vaikutuksia. Jotta vältetään kuuden haitallisen ftalaatin korvaaminen muilla 
haitallisilla aineilla, jäsenvaltioiden ja komission olisi tiiviisti seurattava ftalaattien 
korvaamista ja tarvittaessa komission olisi ehdotettava lisää lainsäädännöllisiä toimia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 36
1 A ARTIKLA (uusi)

Liite 4, direktiivi 88/378/ETY

(1a) Merkintä sisältää seuraavan graafisen 
kuvan: 

0-3
Merkintää pienennettäessä tai 
suurennettaessa on säilytettävä yllä olevan 
graafisen kuvan mittojen väliset suhteet.

Or. el

Perustelu

Merkinnän yksinkertaistaminen, jotta se on helposti luettavissa leluissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 37
2 ARTIKLA

Komissio arvioi viimeistään …* uudelleen
direktiivissä 76/769/ETY, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, säädettyjä 
toimenpiteitä tämän direktiivin liitteessä 
kuvattuja aineita ja niiden korvikeaineita
koskevan uuden tieteellisen tiedon 
perusteella, ja näitä toimenpiteitä 
muutetaan tarvittaessa vastaavasti.

Komissio arvioi viimeistään …* tämän 
direktiivin liitteessä lueteltujen ftalaattien 
käyttöä muissa tuotteissa uuden tieteellisen 
tiedon perusteella, ja tekee 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
perusteella asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia rajoittaakseen 
näiden aineiden käyttöä.

* Neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

* Kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.
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Or. en

Perustelu

Uusi tarkistus, jolla muutetaan yhteisen kannan uutta artiklaan.

Ftalaatteja käytetään pehmentiminä useissa pehmeissä PVC-tuotteissa, jotka saattavat 
aiheuttaa samanlaisia riskejä kuin pehmeät PVC-tuotteet. Komission olisi arvioitava näitä 
tuotteita nähdäkseen ovatko jatkotoimet tarpeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 38
LIITE

Liite I, kohta [XX] ja [XXa] (direktiivi 76/769/ETY)

Neuvoston yhteinen kanta

[XX] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):
di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)
CAS-nro 117-81-7
EINECS nro-204-211-0
dibutyyliftalaatti (DBP)
CAS-nro 84-74-2
EINECS-nro 201-557-4
butyylibentsyyliftalaatti (BBP)
CAS-nro 85-68-7
EINECS-nro 201-622-7

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa.
Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun
konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):

di-isononyyliftalaatti (DINP)
CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

di-isodekyyliftalaatti (DIDP)
CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1 
EINECS-nrot 247-977-1 ja 271-091-4

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-nro 117-84-0
EINECS-nro 204-214-7

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka on tarkoitettu 
alle kolmivuotiaille ja jotka nämä voivat 
panna suuhun.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun
konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.
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Parlamentin tarkistukset

[XX] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):
di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)
CAS-nro 117-81-7
EINECS nro-204-211-0
dibutyyliftalaatti (DBP)
CAS-nro 84-74-2
EINECS-nro 201-557-4
butyylibentsyyliftalaatti (BBP)
CAS-nro 85-68-7
EINECS-nro 201-622-7

1 a) XX kohdassa lueteltuja ftalaatteja ei
saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa.

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):

di-isononyyliftalaatti (DINP)
CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

di-isodekyyliftalaatti (DIDP)
CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1 
EINECS-nrot 247-977-1 ja 271-091-4

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-nro 117-84-0
EINECS-nro 204-214-7

1 b) Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää 1 a kohdassa 
tarkoitetun konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

1 c) XXa kohdassa lueteltuja ftalaatteja ei 
saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka on tarkoitettu 
alle kolmivuotiaille ja jotka lapset voivat 
panna suuhun.

1 d) Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää 1 c kohdassa 
tarkoitetun konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

Or. en

Perustelu

Tässä esitetään uudelleen PPE-DE-ryhmän tarkistus 16 ensimmäisestä käsittelystä.

Ei ole asianmukaista rajoittaa DINP:tä, DIDP:tä ja DNOP:tä koskevaa rajoitusta alle 
kolmevuotiaille lapsille tarkoitettuihin leluihin. Näiden lelujen suuhun paneminen ei rajoitu 
tiettyyn ikään. Vaikka näin olisikin, sattumanvarainen ikäraja jättää huomiotta perheet, jossa 
on enemmän kuin yksi lapsi ja joissa nuoremmat lapset haluavat leikkiä vanhempien 
sisarustensa leluilla. Nämä aineet on todettu haitallisiksi. Niitä käytetään korkeina 
pitoisuuksina leluissa, niitä vapautuu niistä erityisesti suuhun pantaessa ja vaihtoehtoisia 
leluja ilman haitallisia pehmentimiä on saatavilla. Ne olisi siksi kiellettävä kaikissa leluissa, 
jotka voidaan panna suuhun.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 39
LIITE

Liite I, kohta [XXa] (direktiivi 76/769/ETY)

Neuvoston yhteinen kanta

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):

di-isononyyliftalaatti (DINP)
CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

di-isodekyyliftalaatti (DIDP)
CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1 
EINECS-nrot 247-977-1 ja 271-091-4

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-nro 117-84-0
EINECS-nro 204-214-7

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka on tarkoitettu 
alle kolmivuotiaille ja jotka nämä voivat 
panna suuhun.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun 
konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

Parlamentin tarkistukset

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):

di-isononyyliftalaatti (DINP)
CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

di-isodekyyliftalaatti (DIDP)
CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1 
EINECS-nrot 247-977-1 ja 271-091-4

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-nro 117-84-0
EINECS-nro 204-214-7

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta osissa, 
joita on leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa, 
jotka on tarkoitettu pantaviksi suuhun tai 
leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa, jotka 
lapset voivat panna suuhun.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun 
konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten ja Frédérique Ries

Tarkistus 40
LIITE

Liite I, kohta [XXa] ja [XXa] (direktiivi 76/769/ETY)

Neuvoston kanta

[XX] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):
di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)
CAS-nro 117-81-7
EINECS nro-204-211-0
dibutyyliftalaatti (DBP)
CAS-nro 84-74-2
EINECS-nro 201-557-4
butyylibentsyyliftalaatti (BBP)
CAS-nro 85-68-7
EINECS-nro 201-622-7

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa.
Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun
konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):

di-isononyyliftalaatti (DINP)
CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

di-isodekyyliftalaatti (DIDP)
CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1 
EINECS-nrot 247-977-1 ja 271-091-4

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-nro 117-84-0
EINECS-nro 204-214-7

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka on tarkoitettu 
alle kolmivuotiaille ja jotka nämä voivat 
panna suuhun.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun
konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

Parlamentin tarkitukset

[XX] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):
di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)
CAS-nro 117-81-7
EINECS nro-204-211-0
dibutyyliftalaatti (DBP)
CAS-nro 84-74-2

1 a) XX kohdassa lueteltuja fltalaatteja ei 
saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa.

1 b) Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää 1 a kohdassa 
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EINECS-nro 201-557-4
butyylibentsyyliftalaatti (BBP)
CAS-nro 85-68-7
EINECS-nro 201-622-7

tarkoitetun konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):

di-isononyyliftalaatti (DINP)
CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

di-isodekyyliftalaatti (DIDP)
CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1 
EINECS-nrot 247-977-1 ja 271-091-4

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-nro 117-84-0
EINECS-nro 204-214-7

1 c ) XXa kohdassa lueteltuja ftalaatteja ei
saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka on tarkoitettu 
alle kolmivuotiaille ja jotka lapset voivat 
panna suuhun.

1 d) Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää 1 c kohdassa 
tarkoitetun konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 16 uudelleen esittäminen.

Aineita, jotka ovat lisääntymistoksisia kuten DEHP, DBP ja BBP, ehdotetaan asianmukaisesti 
kiellettäviksi kaikissa leluissa. Kuitenkaan ei ole asianmukaista rajata DINP:tä, DIDP:tä ja 
DNPO:tä koskevaa rajoitusta alle kolmevuotiaille lapsille tarkoitettuihin leluihin. Lelujen 
suuhun paneminen ei rajoitu alle kolmevuotiaisiin lapsiin. Näillä aineilla on osoitettu olevan 
toksisia vaikutuksia, ja siksi ne ovat vaarallisia kaikenikäisille lapsille. Ne olisi siksi 
kiellettävä kaikissa leluissa, jotka voidaan panna suuhun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 41
LIITE

Liite I, kohta [XXa] (direktiivi 76/769/ETY)

Neuvoston kanta

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):

di-isononyyliftalaatti (DINP)

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka on tarkoitettu 
alle kolmivuotiaille ja jotka nämä voivat 
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CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

di-isodekyyliftalaatti (DIDP)
CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1 
EINECS-nrot 247-977-1 ja 271-091-4

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-nro 117-84-0
EINECS-nro 204-214-7

panna suuhun.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun 
konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

Parlamentin tarkistukset

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):

di-isononyyliftalaatti (DINP)
CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

di-isodekyyliftalaatti (DIDP)
CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1 
EINECS-nrot 247-977-1 ja 271-091-4

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-nro 117-84-0
EINECS-nro 204-214-7

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka on tarkoitettu 
lapsille ja jotka nämä voivat panna suuhun 
tai jotka voivat joutua laajaan 
kosketukseen heidän ihonsa kanssa.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun 
konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 42
LIITE

Liite I, kohta [XXa] (direktiivi 76/769/ETY)

Neuvoston kanta

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-numeroita):

di-isononyyliftalaatti (DINP)
CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka on tarkoitettu 
alle kolmivuotiaille ja jotka nämä voivat 
panna suuhun.
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di-isodekyyliftalaatti (DIDP)
CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1 EINECS-
nrot 247-977-1 ja 271-091-4

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-nro 117-84-0
EINECS-nro 204-214-7

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun 
konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

Parlamentin tarkistukset

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-numeroita):

di-isononyyliftalaatti (DINP)
CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

di-isodekyyliftalaatti (DIDP)
CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1 EINECS-
nrot 247-977-1 ja 271-091-4

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-nro 117-84-0
EINECS-nro 204-214-7

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,01 % konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka on tarkoitettu 
alle kolmivuotiaille ja jotka nämä voivat 
panna suuhun.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun 
konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

Or. pl

Perustelu

Ftalaatit, joilla on voimakas antiandrogeeninen vaikutus ja jotka edistävät allergisten 
reaktioiden syntymistä, olisi lähes täysin poistettava käytöstä, erityisesti silloin, kun ne 
muodostavat uhan kuluttajaväestön haavoittuvimman osan terveydelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 43
LIITE

Liite I, kohta [XX] ja [XXa], taulukko (direktiivi 76/769/ETY)

(1f) Merkintä sisältää seuraavan graafisen 
kuvan:
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0-3
Merkintää pienennettäessä tai 
suurennettaessa on säilytettävä yllä olevan 
graafisen kuvan mittojen väliset suhteet.

Or. el

Perustelu

Merkinnän yksinkertaistaminen, jotta se olisi helposti luettavissa kaikenlaisissa 
lastentarvikkeissa.
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