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A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Marios Matsakis módosítása

11. módosítás
3. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) Egyes ftalátok használatát meg kell 
tiltani a lágyított anyagból készült, vagy 
lágyított anyagból készült részeket 
tartalmazó játékszerekben és gyermekápolási 
cikkekben, mivel egyes ftalátok jelenléte 
kockázatot jelent vagy potenciálisan 
kockázatot jelenthet a gyermekek 
egészségére.

(3) Egyes ftalátok használatát meg kell 
tiltani a lágyított anyagból készült, vagy 
lágyított anyagból készült részeket 
tartalmazó játékszerekben és gyermekápolási 
cikkekben, mivel egyes ftalátok jelenléte 
kockázatot jelent vagy potenciálisan 
kockázatot jelenthet a gyermekek 
egészségére. Meg kell jegyezni, hogy a 
ftalátok a gyermekek testébe nemcsak úgy 
kerülhetnek, ha a lágyított anyagokat a 
szájukba veszik, hanem akkor is, ha ezek az 
anyagok nagy területen érintkeznek a 
gyermekek bőrével. Nagyobbnak tekintik a 
kockázatokat, ha a gyermek három évesnél 
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fiatalabb.

Eredeti angol

Urszula Krupa módosítása

12. módosítás
3.A. (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3a) A ftalátok felhasználásának tilalmát ki 
kell terjeszteni más termékekre is, mint 
például az élelmiszercsomagoláshoz, fürdő-
és úszófelszerelésekhez használt 
műanyagokra.

Eredeti lengyel

Indoklás

A jövő generációk egészségének védelme érdekében.

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

13. módosítás
3.A. (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3a) Elkészült és megjelent a DINP, DIDP 
és DBP anyagoknak a létező anyagok 
kockázatainak értékeléséről és 
ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-ai 
793/93/EGK tanácsi rendelet értelmében 
végzett kockázatértékelése.

Eredeti angol

Indoklás

Új módosítás annak érdekében, hogy a közös álláspont összhangba kerüljön a Parlament 
első, 2000. évi olvasata óta felmerült, az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjától 
származó új tudományos eredményekkel.
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Amint azt az Európai Bizottság megerősítette, elkészült a három anyag, a DINP, a DIDP és a 
DBP európai uniós kockázatértékelése, amely a kockázatkezelési határozatok alapjául kell, 
hogy szolgáljon.

Antonios Trakatellis módosítása

14. módosítás
4.a. (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4a) Rendelkezésre állnak más 
lágyítószerek, mint az acetil-tributil-citrát 
(ATBC) és hasonlóak, amelyekre 
vonatkozóan a toxicitási, ökotoxicitási és 
környezetvédelmi tudományos bizottság 
(SCTEE) véleménye azt a nézetet 
támogatta, hogy a kisgyermekek által 
szájba vehető PVC-játékszerekhez 
lágyítószerként való felhasználásuk nem ad 
okot aggodalomra biztonsági szempontból. 

Eredeti görög

Indoklás

Figyelembe kell venni az új tudományos adatokat és az SCTEE 2004. január 8-ai új 
véleményét, amely az ATBC-bizottsággal folytatott tanácskozást követően azt a következtetést 
vonta le, hogy az új adatok megfelelően megszüntették az adathiányt, és hogy ennek az 
anyagnak a kisgyermekek által szájba vehető PVC-játékszerekhez lágyítószerként való 
felhasználása nem ad okot aggodalomra biztonsági szempontból. Lásd a Parlament első 
olvasatából a 18. módosítást is.

Urszula Krupa módosítása

15. módosítás
4.A. (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4a) A bizottságnak az ilyen véleményeket a 
Bizottság finanszírozásában a dán 
fogyasztóvédelmi szervezetnél, a 
Forbrugerradet-nél folyamatban levő, és a 
veszélyes anyagok – többek között a ftalátok 
– játékokban való jelenlétét vizsgáló 
kutatási projekt megállapításaira is kell 
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alapoznia. Az ilyen anyagok potenciálisan 
károsíthatják a hormonális rendszert, 
daganatokat vagy vetélést okozhatnak, 
megbonthatják a reprodukciós rendszer 
rendes működését, felhalmozódhatnak a 
szervezetben és a környezetben.

Eredeti lengyel

Indoklás

A folyamatban levő kutatások megállapításaira való hivatkozás felvétele, így a dokumentum 
értékesebbé tétele.

Frédérique Ries módosítása

16. módosítás
4.A. (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4a) A toxicitási, ökotoxicitási és 
környezetvédelmi tudományos bizottság 
(SCTEE) 2004. január 8-ai 41. plenáris 
ülésén véleményt fogadott el az acetil-
tributil-citrát (ATBC) lágyítószernek 
játékszerekhez való felhasználásáról, azt a 
következtetést levonva, hogy „nincs 
biztonsági kockázata annak, ha a 
kisgyermekek a szájukba veszik a 
lágyítóként ATBC-t tartalmazó PVC-
játékszereket”.

Eredeti angol

Indoklás

Fontos hangsúlyozni, hogy az olyan alternatív PVC-lágyítószerek, mint a citrát ATBC, 
biztonságosan felhasználhatók játékszerekhez, és a piacon már rendelkezésre állnak.

Urszula Krupa módosítása

17. módosítás
7. PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(7) A játékszerek és gyermekápolási cikkek 
forgalomba hozatalának a ftaláttartalom 
miatti, egyes tagállamok által már elfogadott 
korlátozásai közvetlenül érintik a belső piac 
kialakulását és működését. Ezért szükséges a 
tagállami jogszabályok közelítése ezen a 
területen, és – következésképpen – a 
76/769/EGK irányelv I. mellékletének 
módosítása.

(7) A játékszerek és gyermekápolási cikkek 
forgalomba hozatalának a ftaláttartalom 
miatti, egyes tagállamok által már elfogadott 
korlátozásai közvetlenül érintik a belső piac 
kialakulását és működését. Ezért szükséges a 
tagállami jogszabályok közelítése ezen a 
területen, és – következésképpen – a 
76/769/EGK irányelv I. mellékletének 
módosítása. Az említett irányelv nem érinti 
a tagállamoknak azt a jogát, hogy ahol az
megalapozott járványügyi, környezeti vagy 
gazdasági okokból jogos, szigorúbb 
ftaláttartalom-szint előírását vezessék be a 
fenti cikkek esetében.

Eredeti lengyel

Indoklás

A jövő generációk egészségének védelme érdekében.

Marios Matsakis módosítása

18. módosítás
8. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(8) Az elővigyázatosság elvét kell
alkalmazni azokban az esetekben, amikor a 
tudományos értékelés nem teszi lehetővé, 
hogy az egészség – különösen a gyermekek 
egészsége – magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében a kockázat kellő 
biztonsággal meghatározható legyen.

(8) Okvetlenül szükséges, hogy az 
elővigyázatosság elvét alkalmazzuk azokban 
az esetekben, amikor a tudományos értékelés 
egyelőre nem teszi lehetővé, hogy az 
egészség – különösen a gyermekek 
egészsége – legmagasabb szintű 
védelmének biztosítása érdekében a 
kockázat kellő biztonsággal meghatározható 
legyen.

Eredeti angol

Jillian Evans, Hiltrud Breyer módosítása

19. módosítás
9. PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(9) A fejlődő szervezetű gyermekekre 
különösen veszélyesek a reprotoxikus 
anyagok.  Ezért a lehető legnagyobb 
mértékben csökkenteni kell a gyermekek 
kitételét az ilyen anyagokat kibocsátó, 
ténylegesen elkerülhető forrásoknak, 
különösen az olyan cikkeknek, amelyeket a 
gyermekek a szájukba vesznek.

(9) A fejlődő szervezetű gyermekekre 
különösen veszélyesek a reprotoxikus 
anyagok.  Ezért a lehető legnagyobb 
mértékben csökkenteni kell a gyermekek 
kitételét az ilyen anyagokat kibocsátó, 
ténylegesen elkerülhető forrásoknak, többek 
között a gyermekek számára vagy 
gyermekek ápolására szánt cikkeknek, 
különösen azoknak, amelyeket a gyermekek 
a szájukba vehetnek.

Eredeti angol

Indoklás

Új módosítás, amely a közös álláspont egy új preambulumbekezdését módosítja.

A megfogalmazás javítása. A három reprotoxikus PVC-lágyító felhasználását minden 
játékszerben meg kell tiltani, tekintet nélkül arra, hogy a gyermekek azt a szájukba veszik 
vagy sem, mivel a gyermekeknek vagy a gyermekek ápolására szánt cikkek nem 
tartalmazhatnak ilyen anyagokat. Ezért megfelelőbb először általában a gyermekek számára 
vagy a gyermekek ápolására szánt cikkeket említeni, arra való tekintettel, hogy amennyire 
lehetséges, csökkenteni szükséges az elkerülhető kitettséget, és ezután kell hangsúlyozni azt a 
lehetőséget, hogy ezeket a gyermekek a szájukba veszik.

Urszula Krupa módosítása

20. módosítás
10.A. (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10a) A használatból visszakerült 
hulladékból készült játékszerekkel végzett 
kutatások azt mutatják, hogy némelyek 
mentesek az ortoftalát-sav észterektől, míg 
a jellegzetes, használatból visszakerült 
hulladékból készült termékek tömegük 
mintegy 30%-ában tartalmaznak di-(2-
etilhexil)-ftalátot (DEHP-t). A fogyasztói 
elvárásokra válaszul a gyártói és a 
kiskereskedői szakmák növekvő mértékben 
jelentik ki a mindennapi használat céljára 
árusított termékeikről – különösen a 
kozmetikumokról –, hogy ftalátmentesek.
Annál inkább fontos, hogy az egészségügyi 
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megfontolások legyenek a döntő tényező a 
játékszerek és a gyermekápolási cikkek 
forgalomba hozatalakor.

Eredeti lengyel

Indoklás

Erőteljesen támogatni kell a termelőknek és az importőröknek a közegészségügy szempontját 
figyelembe vevő magatartását.

Urszula Krupa módosítása

21. módosítás
10.B. (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10b) A DEHP, a DBP és a BBP káros 
hatása a három évesnél fiatalabb 
gyermekek jövőbeli reprodukciós 
képességére messze nem az egyetlen humán 
patológiai hatása a ftalátoknak. Egyre több 
a tudományos bizonyítéka annak, hogy ha 
a gyermekek hálószobájában található por 
nagy koncentrációban tartalmazza ezeket 
az anyagokat, az jelentősen hozzájárul a 
bronchialis asztma (DEHP), illetve az 
allergiás nátha és ekcéma (BBP) 
kialakulásához.

Eredeti lengyel

Indoklás

A három és nyolc év közötti korú gyermekek körében elvégzett első epidemiológiai kutatás itt 
szoros kapcsolatot mutatott ki a ftalátok és az asztma, valamint más allergiák között.

Jillian Evans, Hiltrud Breyer módosítása

22. módosítás
11. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) A DINP-vel, DIDP-vel és DNOP-vel 
kapcsolatos tudományos ismeretek jelenleg

(11) A DINP-vel, DIDP-vel és DNOP-vel 
kapcsolatos tudományos ismeretek azt 
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vagy hiányosak vagy ellentmondásosak, 
ezzel együtt nem lehet kizárni, hogy 
lehetséges kockázatot jelentenek abban az 
esetben, ha azokat játékszerekben vagy 
gyermekápolási cikkekben használják, 
amelyeket természetüknél fogva gyermekek 
számára állítanak elő.

mutatják, hogy káros hatással vannak 
többek között a májra. Mivel a ftalátokat 
nagy koncentrációban kell felhasználni 
ahhoz, hogy kifejtsék lágyító hatásukat, és 
mivel tudjuk azt, hogy a lágyított cikkekből 
lágyítók szabadulnak fel, különösen akkor, 
ha nyomást gyakorolnak a cikkre, például, 
amikor egy gyermek a lágyított játékszert 
vagy gyermekápolási cikket a szájába veszi,
nem lehet kizárni, hogy lehetséges 
kockázatot jelentenek abban az esetben, ha 
azokat játékszerekben vagy gyermekápolási 
cikkekben használják, amelyeket 
természetüknél fogva gyermekek számára 
állítanak elő. A lehető legnagyobb 
mértékben csökkenteni kell a gyermekek 
kitételét az ilyen anyagokat kibocsátó, 
ténylegesen elkerülhető forrásoknak, 
különösen az olyan cikkeknek, amelyeket a 
gyermekek a szájukba vehetnek.

Eredeti angol

Indoklás

Új módosítás, amely a közös álláspont egy új preambulumbekezdését módosítja.

Amellett, hogy ellentmondásos a tudományos tájékoztatás ennek a három ftalátnak a 
toxicitására vonatkozóan, nincs vita arról, hogy ezeknek az anyagoknak kritikus káros hatásai 
vannak, többek között a májra.  Mivel adott ezeknek az anyagoknak a káros hatása, a nagy 
koncentráció, amelyben ezeket használni kell a PVC lágyításához, ezek elkerülhetetlen 
felszabadulása a lágy PVC-ből, és az, hogy helyettesítő anyagok állnak rendelkezésre, 
felesleges kockázatot képviselnek.

Marios Matsakis módosítása

23. módosítás
11. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) A DINP-vel, DIDP-vel és DNOP-vel 
kapcsolatos tudományos ismeretek jelenleg 
vagy hiányosak, vagy ellentmondásosak, 
ezzel együtt nem lehet kizárni, hogy 
lehetséges kockázatot jelentenek abban az 

(11) A DINP-vel, DIDP-vel és DNOP-vel 
kapcsolatos tudományos ismeretek jelenleg 
vagy hiányosak, vagy ellentmondásosak, 
ezzel együtt nem lehet kizárni, hogy 
lehetséges kockázatot jelentenek abban az 
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esetben, ha azokat játékszerekben vagy 
gyermekápolási cikkekben használják, 
amelyeket természetüknél fogva gyermekek 
számára állítanak elő.

esetben, ha azokat játékszerekben vagy 
gyermekápolási cikkekben használják, 
amelyeket természetüknél fogva gyermekek 
számára állítanak elő. Bölcs dolog az 
elővigyázatosság elvét alkalmazni ebben az 
esetben.

Eredeti angol

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

24. módosítás
11. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) A DINP-vel, DIDP-vel és DNOP-vel 
kapcsolatos tudományos ismeretek jelenleg 
vagy hiányosak vagy ellentmondásosak, 
ezzel együtt nem lehet kizárni, hogy 
lehetséges kockázatot jelentenek abban az 
esetben, ha azokat játékszerekben vagy 
gyermekápolási cikkekben használják, 
amelyeket természetüknél fogva gyermekek 
számára állítanak elő.

(11) A DNOP-vel kapcsolatos tudományos 
ismeretek jelenleg hiányosak, ezzel együtt 
nem lehet kizárni, hogy ez az anyag
lehetséges kockázatot jelent abban az 
esetben, ha azt egyáltalán gyártják, majd
játékszerekben vagy gyermekápolási 
cikkekben használják, amelyeket 
természetüknél fogva gyermekek számára 
állítanak elő.

Eredeti angol

Indoklás

Új módosítás annak érdekében, hogy a közös álláspont összhangba kerüljön a Parlament 
első, 2000. évi olvasata óta felmerült, az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjától 
származó új tudományos eredményekkel.

Befejeződött a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló rendelet 
alapján az EU kockázatértékelésének ötéves folyamata a DINP és a DIDP anyagokra 
vonatkozóan, amely a kockázatkezelési határozatok alapja lehet. Ezen tény alapján 
különbséget kell tenni ezen anyagok és a DNOP között.

A DNOP-t legalább tíz éve nem használják vagy gyártják Európában ipari méretekben, ezért 
jelenleg nincs tudományos adat erre a termékre vonatkozóan. Mindazonáltal nem lehet 
kizárni, hogy ha ezt az anyagot valaha újra gyártanák, elméletileg kockázatot jelenthetne a 
gyermekekre, ha azt gyermekjátékszerekhez használnák.
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Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, 
Cristina Gutiérrez-Cortines módosítása

25. módosítás
11.A. (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11a) A DINP-nek és a DIDP-nek a 
793/93/EGK tanácsi rendelet értelmében 
elvégzett kockázatértékelése megállapítja, 
hogy a fogyasztókra nézve nem jelent 
kockázatot ezeknek az anyagoknak a 
játékszerekben és gyermekápolási 
cikkekben való használata.

Eredeti angol

Indoklás

Módosítás annak érdekében, hogy a közös álláspont összhangba kerüljön a Parlament első, 
2000. évi olvasata óta felmerült, az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjától származó új 
tudományos eredményekkel.

Befejeződött az EU kockázatértékelésének ötéves folyamata a DINP és a DIDP anyagokra 
vonatkozóan, amely a kockázatkezelési határozatok alapja lehet.

Mind a DIDP-re, mind a DINP-re vonatkozóan a Közös Kutatóközpont műszaki szakértői 
arra a következtetésre jutottak, hogy az anyag használata játékszerekben vagy bármely más 
alkalmazásban nem jelent kockázatot a gyermekekre. Ezek a kockázatértékelések már a tág 
tűréshatárok közötti biztonságra és ésszerű, rosszabb esetre vonatkozó kitettségi 
eshetőségekre alapozzák a következtetéseiket.

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

26. módosítás
12. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) Az ilyen ftalátoknak való kitettség –
úgymint a tárgyak szájban tartásának 
időtartama vagy az egyéb forrásokból 
származó kibocsátásnak való kitettség –
értékelésében tapasztalható 
bizonytalanságok miatt figyelembe kell 
venni elővigyázatossági megfontolásokat is.

(12) Az ilyen ftalátoknak való kitettség –
úgymint a tárgyak szájban tartásának 
időtartama – értékelésében tapasztalható 
bizonytalanságok miatt figyelembe kell 
venni elővigyázatossági megfontolásokat is.
Ezért korlátozásokat kell bevezetni a 
ftalátoknak a játékszerekben és a 
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Ezért korlátozásokat kell bevezetni a 
ftalátoknak a játékszerekben és a 
gyermekápolási cikkekben való használata, 
illetve az ilyen cikkek forgalmazása 
tekintetében. Ugyanakkor arányossági 
okokból a DINP-re, DIDP-re és DNOP-re 
vonatkozó korlátozásoknak a DEHP-re, 
DBP-re és BBP-re vonatkozó 
korlátozásoknál kevésbé szigorúnak kell 
lenniük.

gyermekápolási cikkekben való használata, 
illetve az ilyen cikkek forgalmazása 
tekintetében. Ugyanakkor a 793/93/EGK 
tanácsi rendelet értelmében elvégzett 
kockázatértékelés eredményei alapján
arányossági okokból a DINP-re, DIDP-re és 
DNOP-re vonatkozó korlátozásoknak a 
DEHP-re, DBP-re és BBP-re vonatkozó 
korlátozásoknál kevésbé szigorúnak kell 
lenniük.

Eredeti angol

Indoklás

Új módosítás annak érdekében, hogy a közös álláspont összhangba kerüljön a Parlament 
első, 2000. évi olvasata óta felmerült, az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjától 
származó új tudományos eredményekkel.

Mind a DIDP-re, mind a DINP-re vonatkozóan a Közös Kutatóközpont műszaki szakértői 
arra a következtetésre jutottak, hogy az anyagok használata játékszerekben vagy bármely más 
alkalmazásban nem jelent kockázatot a gyermekekre. A többi forrásból származó kitettséget 
ezek a szakértők a következtetéseikben teljes mértékben figyelembe vették.

Ezeknek a kockázatértékelési következtetéseknek a fényében a Tanács megközelítése a 
fogyasztó számára már magas védelmi  színvonalat nyújt. Amint azt a Szerződés és a 
Bizottságnak az elővigyázatosság elvéről szóló közleménye (COM(2001)0001) felvázolja, 
mind az elővigyázatosság, mind az arányosság elvét tiszteletben kell tartani.

Antonios Trakatellis módosítása

27. módosítás
12.a. (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12a) A Bizottság felül fogja vizsgálni a 
lágyított anyagból készült vagy a lágyított 
anyagból készült alkatrészeket tartalmazó 
cikkek egyéb olyan, különösen 
egészségügyi alkalmazásait, amelyek az 
embereket kockázatnak tehetik ki.

Eredeti görög



PE 359.891v03-00 12/26 AM\569323HU.doc

külső fordítás

HU

Indoklás

Bár egyes ftalátok (pld. DEHP) használata széleskörű egészségügyi igényeket elégít ki, 
szükséges az emberek számára kockázatot jelentő lágyított anyagból készült vagy ilyen 
lágyított anyagból készült alkatrészeket tartalmazó orvosi eszközöket felülvizsgálni. Az ilyen 
cikkek használatának vagy az ezekhez való hozzáférésnek a korlátozását olyan esetekben 
tekintjük szükségesnek, amikor vannak biztonságosabb választható megoldások, és amikor a 
korlátozás nincs káros hatással az orvosi kezelésre. A Parlament első olvasatából az 5. 
módosítás visszaállítása. 

Marios Matsakis módosítása

28. módosítás
13. preambulumbekezdés

(13) Az elővigyázatosság elvéről szóló 
bizottsági közleménynek megfelelően az 
ezen az elven alapuló intézkedéseket az új 
tudományos ismeretek fényében felül kell 
vizsgálni.

(13) Az elővigyázatosság elvéről szóló 
bizottsági közleménynek megfelelően az 
ezen az elven alapuló intézkedéseket az új 
tudományos ismeretek fényében 
természetesen felül kell vizsgálni.

Eredeti angol

Jillian Evans, Hiltrud Breyer módosítása

29. módosítás
17. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(17) A létező anyagok kockázatainak 
értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. 
március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet 
alapján végzett kockázatértékelés 
befejeztével a Bizottság felülvizsgálja a 
76/769/EGK irányelv mellékletében 
felsorolt ftalátok egyéb termékekben való 
használatát.

(17) A Bizottság felülvizsgálja a 
76/769/EGK irányelv mellékletében 
felsorolt ftalátok egyéb termékekben való 
használatát az irányelv elfogadásától 
számított két éven belül a további 
tudományos ismeretek és a létező anyagok 
kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről 
szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK 
tanácsi rendelet alapján végzett 
kockázatértékelés fényében. Különösen az 
egészségügyben, a padlóburkoláshoz, 
élelmiszercsomagoláshoz használt, lágyított 
anyagból készült vagy lágyított anyagból 
készült alkatrészeket tartalmazó cikkekből 
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és a környező légkörből származó 
ftalátoknak való kitettséget fogja vizsgálni, 
és ha szükséges, kutatásra ad megbízást a 
kérdéses értékek tisztázására.

Eredeti angol

Indoklás

Az első olvasat 4. és 5. módosításának módosított újra való elővétele.

Különbséget kell tenni a ftalátok játékszerekhez és gyermekápolási cikkekhez való 
felhasználásának felülvizsgálata és a ftalátok más felhasználásai felülvizsgálatának 
szükségessége között. A Bizottság helyesen tervezi a ftalátok más termékekhez való 
felhasználásának felülvizsgálatát, és ezt fenn is kell tartani. Az első olvasatból származó 
módosításokkal összhangban, hogy két éven belül ezt el kell végezni, és hogy ennek különösen, 
de nem kizárólag, bizonyos olyan alkalmazásokra kell vonatkoznia, amelyek a legvalószínűbb, 
hogy szükségtelen kockázatot jelentenek.

Urszula Krupa módosítása

30. módosítás
18.A. (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(18a) A csecsemőknek és a három év alatti 
korú gyermekeknek szánt ápolási 
termékekre és játékszerekre vonatkozóan 
ellenőrzési rendszereket és felülvizsgálati 
intervallumokat kell meghatározni. A 
jelenlegi ismeretek szerint a ftalátok 
potenciálisan károsak az egészségre és a 
környezetre. Egy legfeljebb két éves 
ellenőrzési intervallumot kell 
megállapítani. Lépéseket kell tenni arra, 
hogy ezekbe a vizsgálatokba más, a 
gyermekek egészségére – különösen a 
csecsemők érzékeny szervezetére –
károsnak ismert vegyi anyagokat, például 
nehézfémeket, allergiát és irritációt okozó 
anyagokat is felvegyenek.

Eredeti lengyel
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Indoklás

Gyarapodó ismereteink azokról a toxikológiai veszélyekről, amelyeknek ki vagyunk téve, 
rámutatnak arra, hogy a káros anyagok jegyzékét időszakonként felül kell vizsgálni. Sőt, a 
műszaki haladás hozzájárul ahhoz, hogy olyan kémiai anyagokat tartalmazó környezettel 
legyünk körülvéve, amely gyakran káros hatást gyakorol a szervezetünkre, különösen a 
gyermekekére. Ennélfogva az elővigyázatosság elvével összhangban ellenőrzés alatt kell 
tartani a piacra kerülő, gyermekeknek szánt termékek biztonságosságát. A két év megfelelő 
intervallum a helyzetellenőrzések között, az irányelv hatékonyságának és a toxikológiai 
adatok hitelességének ellenőrzését tekintve. A gyermekek egészségével való törődést a jövő 
generációk egészsége iránti aggodalom diktálja.

Urszula Krupa módosítása

31. módosítás
18.B. (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(18b) Be kell vezetni a fogyasztók a 
játékszerek és a személyes ápolást szolgáló 
termékek – beleértve a kozmetikumokat is –
ftaláttartalmáról való tájékoztatásának 
kötelezettségét.

Eredeti lengyel

Indoklás

Lehetővé kell tenni a fogyasztók számára, hogy a legbiztonságosabb játékszereket  és 
személyes ápolást szolgáló termékeket választhassák, és meg kell akadályozni azt, hogy a 
ftalátokat „illatkompozíció” elnevezéssel vagy a kozmetikai összetevő neve helyett szereplő 
számmal leplezzék.

Marios Matsakis módosítása

32. módosítás
1. CIKK, 1. PONT

1. cikk, 3. bekezdés, (c) pont (76/769/EGK irányelv)

„(c) „gyermekápolási cikk”: olyan termék, 
amelyet arra szántak, hogy megkönnyítse a 
gyermekek alvását, pihenését, etetését vagy 

„(c) „gyermekápolási cikk”: olyan termék, 
amelyet arra szántak, hogy megkönnyítse a 
gyermekek alvását, pihenését, etetését, 
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szopását.” szopását, gyógyhatású termékek beadását
vagy a fogzási folyamatot.”

Eredeti angol

Jonas Sjöstedt módosítása

33. módosítás
1. CIKK, 1. PONT

1. cikk, 3. bekezdés, (c) pont (76/769/EGK irányelv)

„(c) „gyermekápolási cikk”: olyan termék, 
amelyet arra szántak, hogy megkönnyítse a 
gyermekek alvását, pihenését, etetését vagy 
szopását.”

„(c) „gyermekápolási cikk”: olyan termék, 
amelyet arra szántak, hogy megkönnyítse a 
gyermekek alvását, pihenését, higiéniáját,
etetését vagy szopását.”

Eredeti angol

Indoklás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy a gyermekápolási cikkeknek a Tanács közös 
álláspontjában bevezetett új meghatározása kicsit bővüljön ki annak érdekében, hogy 
kiterjedjen olyan termékekre is, mint a változtatható asztalok és az ezekre helyezhető alátétek.

Urszula Krupa módosítása

34. módosítás
1. CIKK, 1. PONT

1. cikk, 3. bekezdés, (c) pont (76/769/EGK irányelv)

„(c) „gyermekápolási cikk”: olyan termék, 
amelyet arra szántak, hogy megkönnyítse a 
gyermekek alvását, pihenését, etetését vagy 
szopását.”

„(c) „gyermekápolási cikk”: olyan termék, 
amelyet a legfeljebb három éves korú 
gyermekeknek szántak, arra, hogy 
megkönnyítse a gyermekek alvását, 
pihenését, etetését vagy szopását.”

Eredeti lengyel

Indoklás

A három évesnél idősebb gyermekek esetében ezek a termékek kozmetikai cikkekként, nem 
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pedig gyermekápolási cikkekként ismertek.

Jillian Evans, Hiltrud Breyer módosítása

35. módosítás
1. A. CIKK, (új)

A tagállamoknak a játékszerek és 
gyermekápolási cikkek piacfelügyeletéért és 
ennek végrehajtásáért felelős hatóságaival 
együttműködve és a termelők és importőrök 
megfelelő szervezeteivel konzultálva a 
Bizottság folyamatosan ellenőrzi a ftalátok 
és más, játékszerekhez és gyermekápolási 
cikkekhez lágyítóként használt anyagok 
felhasználását. Legkésőbb *....-ig a 
Bizottság jelentést tesz közzé a ftalátok és 
más lágyítók felhasználásáról. Ennek a 
jelentésnek az alapján az érintett 
anyagokról talált legfrissebb tudományos 
tájékoztatás fényében, ha indokolt, a 
Bizottság megfelelő jogalkotási javaslatot 
terjeszt be – a Szerződés 251. cikkének 
megfelelően – ezen ftalátok és lágyítók 
játékszerekhez és gyermekápolási cikkekhez 
való felhasználásának korlátozására.
* Négy évvel ennek az irányelvnek a 
hatályba lépésétől számítva

Eredeti angol

Indoklás

Új módosítás, amely a közös álláspont új, 14. preambulumbekezdésére épít.

A 14. preambulumbekezdésben említett ellenőrzési követelményeket is bele kell foglalni az 
irányelv hatálybaléptetési feltételeibe. Az irányelvben megnevezett hatnál sokkal több ftalát 
létezik, és vannak a ftalátokon kívül más lágyítók is. Ezek közül soknak lehetnek káros 
hatásaik. Ennek a hat káros ftalátnak más káros anyagokra való cserélésének elkerülése 
érdekében a tagállamoknak és a Bizottságnak szigorúan figyelemmel kell kísérnie a ftalátok 
más anyagokra cserélését, és ha szükséges, a Bizottságnak további jogalkotási javaslattal kell 
élnie.
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Antonios Trakatellis módosítása

36. módosítás
1.a (új) CIKK

IV. melléklet (88/378/EGK irányelv)

(1a) A címkének a következő piktogramot kell 
tartalmaznia:

0-3
Ha a címke kisebb vagy nagyobb, akkor is meg 
kell őrizni a fenti piktogram arányait.

Eredeti görög

Indoklás

A címkézés egyszerűsítése, hogy az könnyen olvasható legyen a játékszereken.

Jillian Evans, Hiltrud Breyer módosítása

37. módosítás
2. CIKK

Legkésőbb …*, a Bizottság az ezen irányelv 
mellékletében szereplő anyagokkal és az 
azokat helyettesítő anyagokkal kapcsolatos
új, tudományos ismeretek fényében 
felülvizsgálja az ezen irányelvvel módosított 
76/769/EGK irányelvben meghatározott 
intézkedéseket, és indokolt esetben ennek 
megfelelően módosítja azokat.

Legkésőbb …*, a Bizottság az új, 
tudományos ismeretek fényében értékeli az 
ezen irányelv mellékletében felsorolt 
ftalátoknak más termékekben való 
felhasználását, és indokolt esetben 
megfelelő jogalkotási javaslatokat terjeszt 
elő a Szerződés 251. cikkének megfelelően 
ezen anyagok felhasználásának 
korlátozására.
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* Négy évvel ennek az irányelvnek a 
hatályba lépésétől számítva.

* Két évvel ennek az irányelvnek a hatályba 
lépésétől számítva

Eredeti angol

Indoklás

Új módosítás, amely a közös álláspont egy új cikkét módosítja.

A ftalátokat a puha PVC termékek széles körének lágyítására használják, amelyek a puha 
PVC játékokhoz hasonló kockázatokat jelenthetnek. A Bizottságnak értékelnie kell ezeket a 
termékeket, hogy kiderüljön, hogy szükség van-e további lépésekre.

Jillian Evans, Hiltrud Breyer módosítása

38. módosítás
MELLÉKLET

I. melléklet, [XX]  és [XXa] pont (76/769/EGK irányelv)

A Tanács közös álláspontja

[XX.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):

di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) 
CAS-szám: 117-81-7 
EINECS-szám: 204-211-0

dibutil-ftalát (DBP) 
CAS-szám: 84-74-2 
EINECS-szám: 201-557-4

benzil-butil-ftalát (BBP) 
CAS-szám: 85-68-7 
EINECS-szám: 201-622-7

Nem használható anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációban játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben.
Az ilyen, a fent említett határértéknél 
magasabb koncentrációban ezeket a 
ftalátokat tartalmazó játékszerek vagy 
gyermekápolási cikkek nem hozhatók 
forgalomba.

[XXa.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):

diizononil-ftalát (DINP) 
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0
EINECS-szám: 249-079-5 és 271-090-9

diizodecil-ftalát (DIDP) 
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1

Nem használható anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációban három év alatti korú 
gyermekeknek szánt játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben, és olyan 
cikkekben, amelyeket azok a szájukba 
vehetnek.
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EINECS-szám: 247-977-1 és 271-091-4

di-n-oktil-ftalát (DNOP) 
CAS-szám: 117-84-0 
EINECS-szám: 204-214-7

Az ilyen, a fent említett határértéknél 
magasabb koncentrációban ezeket a 
ftalátokat tartalmazó játékszerek vagy 
gyermekápolási cikkek nem hozhatók 
forgalomba.

A Parlament módosítása

[XX.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):

di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) 
CAS-szám: 117-81-7 
EINECS-szám: 204-211-0

dibutil-ftalát (DBP) 
CAS-szám: 84-74-2 
EINECS-szám: 201-557-4

benzil-butil-ftalát (BBP) 
CAS-szám: 85-68-7 
EINECS-szám: 201-622-7

(1a) A XX. pontban felsorolt ftalátok nem 
használhatók anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációban játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben.
(1b) Az ilyen, ezeket a ftalátokat az (1a)
bekezdésben említett határértéknél 
magasabb koncentrációban tartalmazó 
játékszerek vagy gyermekápolási cikkek 
nem hozhatók forgalomba.

[XXa.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):

diizononil-ftalát (DINP) 
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0
EINECS-szám: 249-079-5 és 271-090-9

diizodecil-ftalát (DIDP) 
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1
EINECS-szám: 247-977-1 és 271-091-4

di-n-oktil-ftalát (DNOP) 
CAS-szám: 117-84-0 
EINECS-szám: 204-214-7

(1c) A XX.a. pontban felsorolt ftalátok
nem használhatók anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációban olyan játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben, amelyeket a 
gyermekek a szájukba vehetnek..

(1d) Az ilyen, ezeket a ftalátokat az (1c)
bekezdésben említett határértéknél 
magasabb koncentrációban tartalmazó 
játékszerek vagy gyermekápolási cikkek 
nem hozhatók forgalomba.

Eredeti angol

Indoklás

Az Európai Néppárt (PPE-DE) első olvasatbeli 16. módosításának visszaállítása.

Nem helyes a DINP-re, DIDP-re és a DNOP-re vonatkozó korlátozásokat a három év alatti 
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gyermekeknek szánt játékszerekre leszűkíteni. A játékok szájba vétele nincs meghatározott 
korhoz kötve. Még akkor is, ha lenne ilyen, az önkényes korhatár figyelmen kívül hagyja a 
többgyermekes családok valóságát, ahol a kisebb gyermekek idősebb testvéreik játékával 
akarnak játszani. Ezeket az anyagokat károsnak találták. Ezeket nagy koncentrációban 
használják játékszerekhez, amelyekből felszabadulnak, különösen, ha szájba kerülnek, viszont 
káros lágyítók nélküli alternatív játékszerek állnak rendelkezésre. Ezért ezeket minden olyan 
játékszerben, amelyet szájba lehet venni, tiltani kell.

Dan Jorgensen módosítása

39. módosítás
MELLÉKLET

I. melléklet, [XXa] pont (76/769/EGK irányelv)

A Tanács közös álláspontja

[XXa.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):
diizononil-ftalát (DINP) 
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0
EINECS-szám: 249-079-5 és 271-090-9

diizodecil-ftalát (DIDP) 
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1
EINECS-szám: 247-977-1 és 271-091-4
di-n-oktil-ftalát (DNOP) 
CAS-szám: 117-84-0 
EINECS-szám: 204-214-7

Nem használható anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációban három év alatti korú 
gyermekeknek szánt játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben és olyan 
cikkekben, amelyeket azok a szájukba 
vehetnek.
Ilyen, a fent említett határértéknél magasabb 
koncentrációban ezeket a ftalátokat 
tartalmazó játékszerek vagy gyermekápolási 
cikkek nem hozhatók forgalomba.

A Parlament módosítása

[XXa.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):
diizononil-ftalát (DINP) 
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0
EINECS-szám: 249-079-5 és 271-090-9

diizodecil-ftalát (DIDP) 
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1
EINECS-szám: 247-977-1 és 271-091-4
di-n-oktil-ftalát (DNOP) 
CAS-szám: 117-84-0 

Nem használható anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációban olyan játékszerek
alkotórészeiben és gyermekápolási 
cikkekben, amelyeket szájba vételre 
készítenek, és olyan játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben, amelyeket a 
gyermekek a szájukba vehetnek.  
Ilyen, a fent említett határértéknél magasabb 
koncentrációban ezeket a ftalátokat 
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EINECS-szám: 204-214-7 tartalmazó játékszerek vagy gyermekápolási 
cikkek nem hozhatók forgalomba.

Eredeti angol

Ria Oomen-Ruijten, Frédérique Ries módosítása

40. módosítás
MELLÉKLET

I. melléklet, [XX] és [XXa] pont (76/769/EGK irányelv)

A Tanács közös álláspontja

[XX.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):
di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) 
CAS-szám: 117-81-7 
EINECS-szám: 204-211-0

dibutil-ftalát (DBP) 
CAS-szám: 84-74-2 
EINECS-szám: 201-557-4
benzil-butil-ftalát (BBP) 
CAS-szám: 85-68-7 
EINECS-szám: 201-622-7

Nem használható anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációban játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben.

Az ilyen, a fent említett határértéknél 
magasabb koncentrációban ezeket a 
ftalátokat tartalmazó játékszerek vagy 
gyermekápolási cikkek nem hozhatók 
forgalomba.

[XXa.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):

diizononil-ftalát (DINP) 
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0
EINECS-szám: 249-079-5 és 271-090-9
diizodecil-ftalát (DIDP) 
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1
EINECS-szám: 247-977-1 és 271-091-4

di-n-oktil-ftalát (DNOP) 
CAS-szám: 117-84-0 
EINECS-szám: 204-214-7

Nem használható anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációban három év alatti korú 
gyermekeknek szánt játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben, valamint olyan 
cikkekben, amelyeket azok a szájukba 
vehetnek.

Az ilyen, a fent említett határértéknél 
magasabb koncentrációban ezeket a 
ftalátokat tartalmazó játékszerek vagy 
gyermekápolási cikkek nem hozhatók 
forgalomba.

A Parlament módosítása
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[XX.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):
di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) 
CAS-szám: 117-81-7 
EINECS-szám: 204-211-0

dibutil-ftalát (DBP) 
CAS-szám: 84-74-2 
EINECS-szám: 201-557-4
benzil-butil-ftalát (BBP) 
CAS-szám: 85-68-7 
EINECS-szám: 201-622-7

(1a) A XX. pontban felsorolt ftalátok nem 
használhatók anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációban játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben.
(1b) Az ilyen, ezeket a ftalátokat az (1a)
bekezdésben említett határértéknél 
magasabb koncentrációban tartalmazó 
játékszerek vagy gyermekápolási cikkek 
nem hozhatók forgalomba.

[XXa.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):

diizononil-ftalát (DINP) 
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0
EINECS-szám: 249-079-5 és 271-090-9
diizodecil-ftalát (DIDP) 
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1
EINECS-szám: 247-977-1 és 271-091-4

di-n-oktil-ftalát (DNOP) 
CAS-szám: 117-84-0 
EINECS-szám: 204-214-7

(1c) A XX.a. pontban felsorolt ftalátok
nem használhatók anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációban olyan játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben, amelyeket a 
gyermekek a szájukba vehetnek..
(1d) Az ilyen, ezeket a ftalátokat az (1c)
bekezdésben említett határértéknél 
magasabb koncentrációban tartalmazó 
játékszerek vagy gyermekápolási cikkek 
nem hozhatók forgalomba.

Eredeti angol

Indoklás

Az első olvasat 16. módosításának visszaállítása.

A reprodukcióra mérgező hatású anyagok, mint a DEHP, a DBP és a BBP betiltását helyesen 
javasoltuk minden játékszer esetében. Mindazonáltal nem helyes a DINP-re, DIDP-re és a 
DNOP-re vonatkozó korlátozásokat a három év alatti gyermekeknek szánt játékszerekre 
leszűkíteni. A játékok szájba vétele nincs a gyermekek három év alatti életkorához kötve. Ezek 
az anyagok mérgező hatásúnak bizonyultak, és ezért veszélyesek bármilyen korú gyermekekre.
Ezért ezeket minden olyan játékszerben, amelyet szájba lehet venni, tiltani kell.

Marios Matsakis módosítása

41. módosítás
MELLÉKLET

I. melléklet, [XXa] pont (76/769/EGK irányelv)
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A Tanács közös álláspontja

[XXa.] A következő ftalátok (vagy 
más, az anyagot jelző CAS- és 
EINECS-szám):
diizononil-ftalát (DINP) 
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-
0
EINECS-szám: 249-079-5 és 271-090-9
diizodecil-ftalát (DIDP) 
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-
1
EINECS-szám: 247-977-1 és 271-091-4
di-n-oktil-ftalát (DNOP) 
CAS-szám: 117-84-0 
EINECS-szám: 204-214-7

Nem használható anyagként vagy készítmények 
összetevőjeként a lágyított anyag 0,1 
tömegszázalékánál nagyobb koncentrációban 
három év alatti korú gyermekeknek szánt 
játékszerekben és gyermekápolási cikkekben, 
valamint olyan cikkekben, amelyeket azok a 
szájukba vehetnek.

Ilyen, a fent említett határértéknél magasabb 
koncentrációban ezeket a ftalátokat tartalmazó 
játékszerek vagy gyermekápolási cikkek nem 
hozhatók forgalomba.

A Parlament módosítása

[XXa.] A következő ftalátok (vagy 
más, az anyagot jelző CAS- és 
EINECS-szám):

diizononil-ftalát (DINP) 
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-
0
EINECS-szám: 249-079-5 és 271-090-9

diizodecil-ftalát (DIDP) 
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-
1
EINECS-szám: 247-977-1 és 271-091-4

di-n-oktil-ftalát (DNOP) 
CAS-szám: 117-84-0 
EINECS-szám: 204-214-7

Nem használható anyagként vagy készítmények 
összetevőjeként a lágyított anyag 0,1 
tömegszázalékánál nagyobb koncentrációban 
gyermekeknek szánt játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben, valamint olyan 
cikkekben, amelyeket azok a szájukba vehetnek, 
vagy azok kiterjedt területen érintkezhetnek a 
bőrükkel.
Ilyen, a fent említett határértéknél magasabb 
koncentrációban ezeket a ftalátokat tartalmazó 
játékszerek vagy gyermekápolási cikkek nem 
hozhatók forgalomba.

Eredeti angol
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Urszula Krupa módosítása

42. módosítás
MELLÉKLET

I. melléklet, [XXa], jegyzék (76/769/EGK irányelv)

A Tanács közös álláspontja

[XXa.] A következő ftalátok (vagy 
más, az anyagot jelző CAS- és 
EINECS-szám): 

diizononil-ftalát (DINP) 
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-
0
EINECS-szám: 249-079-5 és 271-
090-9

diizodecil-ftalát (DIDP) 
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-
1
EINECS-szám: 247-977-1 és 271-
091-4

di-n-oktil-ftalát (DNOP) 
CAS-szám: 117-84-0 
EINECS-szám: 204-214-7 

Nem használható anyagként vagy készítmények 
összetevőjeként a lágyított anyag 0,1
tömegszázalékánál nagyobb koncentrációban három 
év alatti korú gyermekeknek szánt játékszerekben 
és gyermekápolási cikkekben, valamint olyan 
cikkekben, amelyeket azok a szájukba vehetnek.

Ilyen, a fent említett határértéknél magasabb 
koncentrációban ezeket a ftalátokat tartalmazó 
játékszerek vagy gyermekápolási cikkek nem 
hozhatók forgalomba.

A Parlament módosítása

[XXa.] A következő ftalátok (vagy 
más, az anyagot jelző CAS- és 
EINECS-szám): 

diizononil-ftalát (DINP) 
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-
0
EINECS-szám: 249-079-5 és 271-
090-9

diizodecil-ftalát (DIDP) 
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-
1
EINECS-szám: 247-977-1 és 271-

Nem használható anyagként vagy készítmények 
összetevőjeként, a lágyított anyag 0,01 tömegszázalékánál 
nagyobb koncentrációban három év alatti korú gyermekeknek
szánt játékszerekben és gyermekápolási cikkekben, valamint
olyan cikkekben, amelyeket azok a szájukba vehetnek.

Ilyen, a fent említett határértéknél magasabb 
koncentrációban ezeket a ftalátokat tartalmazó 
játékszerek vagy gyermekápolási cikkek nem 
hozhatók forgalomba.
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091-4

di-n-oktil-ftalát (DNOP) 
CAS-szám: 117-84-0 
EINECS-szám: 204-214-7 

Eredeti lengyel

Indoklás

Az erős androgén-ellenes hatású és az allergiás reakciók kiváltásában hatáserősítő szerepet 
játszó ftalátokat majdnem teljesen ki kell vonni a forgalomból, különösen ha azok a fogyasztó 
lakosság legsebezhetőbb részének egészségét veszélyeztetik.

Antonios Trakatellis módosítása

43. módosítás
MELLÉKLET

I. melléklet, [ΧΧ] és [XXa] pont, Jegyzék (76/769/EGK irányelv)

(1f) A címkének a következő piktogramot kell 
tartalmaznia:

0-3
Ha a címke kisebb vagy nagyobb, akkor is meg 
kell őrizni a fenti piktogram arányait.

Eredeti görög

Indoklás

A címkézés egyszerűsítése, hogy az könnyen olvasható legyen minden gyermekápolási cikken.
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