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Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 11
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(3) Turėtų būti uždrausta naudoti kai kuriuos 
ftalatus žaisluose ir vaikų priežiūros 
priemonėse, pagamintose iš plastifikuotos 
medžiagos ar kurių dalys yra pagamintos iš 
plastifikuotos medžiagos, nes kai kurių 
ftalatų buvimas sukelia ar potencialiai gali 
sukelti pavojų vaikų sveikatai.

(3) Turėtų būti uždrausta naudoti kai kuriuos 
ftalatus žaisluose ir vaikų priežiūros 
priemonėse, pagamintose iš plastifikuotos 
medžiagos ar kurių dalys yra pagamintos iš 
plastifikuotos medžiagos, nes kai kurių 
ftalatų buvimas sukelia ar potencialiai gali 
sukelti pavojų vaikų sveikatai. Reikia 
pažymėti, kad vaiko organizmas ftalatus 
gali įsisavinti ne tik tada, kai plastifikuota 
medžiaga dedama į burną, bet ir tada, kai ši 
medžiaga ilgą laiką liečia vaiko odą. Rizika 
didesnė, jei vaikas yra jaunesnis kaip trejų 
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metų amžiaus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 12
3A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(3a) Draudimas naudoti ftalatus turi būti 
išplėstas bei taikomas ir kitiems gaminiams, 
pvz., plastifikuotos medžiagos maisto 
produktų pakuotėms ir maudymosi bei 
plaukimo reikmenims.

Or. pl

Pagrindimas

To protect the health of future generations.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, 
Anja Weisgerber ir Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 13
3A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(3a) Diizononilftalato (DINP), 
diizodecilftalato (DIDP) ir dibutilftalato 
(DPB) rizikos įvertinimai, atlikti pagal 1993 
m. kovo 23 d. Tarybos Reglamentą (EEB) 
Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos 
įvertinimo ir kontrolės, yra užbaigti ir 
paskelbti.

Or. en

Pagrindimas

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 
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DINP, DIDP & DBP have been completed and should provide the basis for any risk 
management decisions.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 14
4a KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(4a) Egzistuoja alternatyvūs 
plastifikatoriai, pvz., acetiltributilcitratas 
(ATBC), dėl kurių Toksiškumo, 
ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis 
komitetas (TEAMK) savo nuomonėje 
pritarė požiūriui, kad nereikia nerimauti 
dėl saugumo naudojant ATBC kaip 
plastifikatorių mažų vaikų kramtomuose 
PVC žaisluose.

Or. el

Pagrindimas

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.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 15
4A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(4a) Komitetas, teikdamas panašias 
nuomones, taip pat turėtų remtis Komisijos 
finansuoto tyrimų projekto, kurį atliko 
Danijos vartotojų organizacija 
Forbrugerradet, išvadomis ir atsižvelgti į 
pavojingų medžiagų, įskaitant ftalatus, 
buvimo žaisluose bandymus. Šios 
medžiagos potencialiai gali pakenkti 
hormoninei sistemai, būti auglių, 
nevaisingumo priežastimi, sukelti 
persileidimus, ir kauptis organizme bei 
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aplinkoje.

Or. pl

Pagrindimas

To include a reference to the findings of ongoing studies, thus marking the document more 
valuable.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 16
4A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(4a) Toksiškumo, ekotoksiškumo ir 
aplinkos mokslinis komitetas (TEAMK) 
2004 m. sausio 8 d. 41-ajame plenariniame 
posėdyje priėmė nuomonę dėl 
acetiltributilcitrato (ATBC) –
plastifikatoriaus, vartojamo žaislų gamybai, 
rizikos įvertinimo, kuriame pateikiama 
išvada, kad „nereikia nerimauti dėl mažų 
vaikų kramtomų PVC žaislų, kuriems 
gaminti naudojamas ATBC kaip 
plastifikatorius, saugumo“.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 17
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(7) Kai kurių valstybių narių jau priimti 
žaislų ir vaikų priežiūros prekių, turinčių 
ftalatų, pateikimo į rinką apribojimai turi 
tiesioginį poveikį vidaus rinkos kūrimui ir 
veikimui. Todėl būtina suderinti valstybių 
narių šios srities teisės aktus ir dėl to iš 
dalies pakeisti Direktyvos 76/769/EEB  I 

(7) Kai kurių valstybių narių jau priimti 
žaislų ir vaikų priežiūros prekių, turinčių 
ftalatų, pateikimo į rinką apribojimai turi 
tiesioginį poveikį vidaus rinkos kūrimui ir 
veikimui. Todėl būtina suderinti valstybių 
narių šios srities teisės aktus ir dėl to iš 
dalies pakeisti Direktyvos 76/769/EEB  I 
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priedą. priedą. Valstybės narės, nepažeisdamos šios 
direktyvos, ir jeigu to reikia atsižvelgiant į 
epidemiologinius, aplinkosauginius ir 
ekonominius aspektus, gali įvesti 
griežtesnius ftalatų kiekio minėtuose 
gaminiuose reikalavimus.  

Or. pl

Pagrindimas

To protect the health of future generations.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 18
8 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(8) Kai moksliniu įvertinimu negalima 
pakankamai aiškiai nustatyti rizikos, siekiant 
užtikrinti aukšto lygio sveikatos, ypač vaikų, 
apsaugą, turėtų būti taikomas atsargumo 
principas.

(8) Kai moksliniu įvertinimu kol kas 
negalima pakankamai aiškiai nustatyti 
rizikos siekiant užtikrinti aukščiausio lygio 
sveikatos, ypač vaikų, apsaugą, turėtų būti 
privalomai taikomas atsargumo principas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 19
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Vaikų augantys organizmai ypač 
pažeidžiami toksiškų reprodukcijai 
medžiagų. Dėl to kiek tik įmanoma turėtų 
būti sumažintas visų praktiškai išvengiamų 
šias medžiagas išskiriančių šaltinių, ypač 
daiktų, kuriuos vaikai deda į burną, poveikis 
vaikams.

(9) Vaikų augantys organizmai ypač 
pažeidžiami toksiškų reprodukcijai 
medžiagų. Dėl to kiek tik įmanoma turėtų 
būti sumažintas visų praktiškai išvengiamų 
šias medžiagas išskiriančių šaltinių, 
įskaitant gaminius, skirtus vaikams arba 
vaikų priežiūrai, ir ypač daiktų, kuriuos 
vaikai gali dėti į burną, poveikis vaikams.

Or. en
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Pagrindimas

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.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 20
10A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(10a) PVC žaislų tyrimai rodo, kad kai 
kuriuose iš jų nėra ftalatų, tačiau 
tipiniuose PVC gaminiuose DEHP yra iki 
30 proc. plastifikuotos medžiagos masės.
Siekdami pateisinti vartotojų lūkesčius, 
gamintojai ir mažmenininkai vis dažniau 
jiems pateikia informaciją, kad kasdieninio 
vartojimo prekėse, ypač kosmetikoje, nėra 
ftalatų.  Susirūpinimas sveikata turi būti 
lemiamas veiksnys, skatinantis stebėti, 
kokie žaislai ir kokios vaikų priežiūros 
priemonės patenka į rinką.

Or. pl

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 21
10B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(10b) Žalingas DEHP, DBP ir BBP 
poveikis būsimam jaunesnių kaip trejų 
metų amžiaus vaikų vaisingumui yra toli 
gražu ne vienintelis neigiamas ftalatų 
poveikis žmonių sveikatai. Gausėja 
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mokslinių įrodymų, kad vaikų kambarių 
dulkėse esant didelei šių medžiagų 
koncentracijai, ftalatai pagreitina 
bronchinės atsmos (DEHP), alerginės 
slogos ir egzemos (BBP) išsivystymą.

Or. pl

Pagrindimas

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.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 22
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(11) Mokslinė informacija apie 
diizononilftalatą (DINP), diizodecilftalatą 
(DIDP) ir di-n-oktilftalatą (DNOP) yra 
prieštaringa arba jos trūksta, tačiau negali 
būti atmesta galimybė, kad jie yra 
potencialiai pavojingi, juos panaudojus 
žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kurios 
iš esmės yra pagamintos vaikams.

(11) Mokslinė informacija apie 
diizononilftalatą (DINP), diizodecilftalatą 
(DIDP) ir di-n-oktilftalatą (DNOP) rodo, 
kad jie turi neigiamą poveikį inter alia 
kepenims. Kadangi siekiant, kad ftalatai 
atliktų plastifikatorių funkciją, jų reikia 
naudoti didele koncentracija ir kadangi 
plastifikatoriai iš plastifikuotos medžiagos 
gaminio išsiskiria tada, kai gaminys yra 
spaudžiamas, pvz., kai vaikas iš 
plastikuotos medžiagos pagamintą žaislą ar 
vaikų priežiūros priemonę dedą į burną, 
negali būti atmesta galimybė, kad jie yra 
potencialiai pavojingi, juos panaudojus 
žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kurios 
iš esmės yra pagamintos vaikams. Kiek tik 
įmanoma turėtų būti sumažintas visų 
praktiškai išvengiamų šias medžiagas 
išskiriančių šaltinių, ypač gaminių, kuriuos 
vaikai gali dėti į burną, poveikis vaikams.

Or. en

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 23
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(11) Mokslinė informacija apie 
diizononilftalatą (DINP), diizodecilftalatą 
(DIDP) ir di-n-oktilftalatą (DNOP) yra 
prieštaringa arba jos trūksta, tačiau negali 
būti atmesta galimybė, kad jie yra 
potencialiai pavojingi, juos panaudojus 
žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kurios 
iš esmės yra pagamintos vaikams.

(11) Mokslinė informacija apie 
diizononilftalatą (DINP), diizodecilftalatą 
(DIDP) ir di-n-oktilftalatą (DNOP) yra 
prieštaringa arba jos trūksta, tačiau negali 
būti atmesta galimybė, kad jie yra 
potencialiai pavojingi, juos panaudojus 
žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kurios 
iš esmės yra pagamintos vaikams. Šiuo 
atveju rekomenduojama taikyti atsargumo 
principą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, 
Anja Weisgerber ir Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 24
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(11) Mokslinė informacija apie 
diizononilftalatą (DINP), diizodecilftalatą 
(DIDP) ir di-n-oktilftalatą (DNOP) yra 
prieštaringa arba jos trūksta, tačiau negali 
būti atmesta galimybė, kad jie yra 
potencialiai pavojingi, juos panaudojus 
žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kurios 
iš esmės yra pagamintos vaikams.

(11) Mokslinės informacijos apie  di-n-
oktilftalatą (DNOP) trūksta, tačiau negali 
būti atmesta galimybė, kad ši medžiaga būtų 
potencialiai pavojinga jei ji būtų gaminama
ir naudojama žaisluose ir vaikų priežiūros 
prekėse, kurios iš esmės yra pagamintos 
vaikams.

Or. en

Pagrindimas

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.



AM\569323LT.doc 9/24 PE 359.891v03-00

LT

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 
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.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, 
Anja Weisgerber ir Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 25
11A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(11a) DINP ir DIDP rizikos įvertinimai, 
atlikti pagal Tarybos Reglamentą (EEB) 
Nr. 793/93, įrodė, kad vartotojams nekyla 
jokia rizika šias medžiagas naudojant 
žaisluose ir vaikų priežiūros priemonėse.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, 
Anja Weisgerber ir Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 26
12 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(12) Neaiškumai įvertinant šių ftalatų 
poveikį, pavyzdžiui, kiek kartų dedama į 
burną ir koks yra kitų šaltinių poveikis, 
reikalauja atsižvelgti į atsargumo 
sumetimus. Todėl turėtų būti įvesti šių 
ftalatų naudojimo žaisluose ir vaikų 
priežiūros prekėse bei tokių prekių 
pateikimo į rinką apribojimai. Tačiau 
vadovaujantis proporcingumo principu 
DINP, DIDP ir DNOP taikomi apribojimai 
turėtų būti ne tokie griežti kaip DEHP, DBP 
ir BBP taikomi apribojimai.

(12) Neaiškumai įvertinant šių ftalatų 
poveikį, pavyzdžiui, kiek kartų dedama į 
burną, reikalauja atsižvelgti į atsargumo 
sumetimus. Todėl turėtų būti įvesti šių 
ftalatų naudojimo žaisluose ir vaikų 
priežiūros prekėse bei tokių prekių 
pateikimo į rinką apribojimai. Tačiau, 
atsižvelgiant į rizikos įvertinimus pagal 
Tarybos Reglamentą (EEC) Nr. 793/93, ir
vadovaujantis proporcingumo principu, 
DINP, DIDP ir DNOP taikomi apribojimai 
turėtų būti ne tokie griežti kaip DEHP, DBP 
ir BBP taikomi apribojimai.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 27
12a KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(12a) Komisija peržiūrės kitas gaminių iš 
plastifikuotos medžiagos ar kurių dalys yra 
pagamintos iš plastifikuotos medžiagos ir 
kurios gali kelti pavojų žmonėms, ypač tų, 
kurie vartojami sveikatos priežiūrai, 
panaudojimo sritis.

Or. el
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Pagrindimas

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 
impact on medical treatment. Reinstatement of Amendment 5 from Parliament's first reading.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 28
13 konstatuojamoji dalis

(13) Laikantis Komisijos komunikato dėl 
atsargumo principo, priemonės, paremtos 
šiuo principu, turėtų būti peržiūrimos 
atsižvelgiant į naują mokslinę informaciją.

(13) Laikantis Komisijos komunikato dėl 
atsargumo principo, priemonės, paremtos 
šiuo principu, be abejo turėtų būti 
peržiūrimos atsižvelgiant į naują mokslinę 
informaciją.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 29
17 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(17) Komisija peržiūrės Direktyvos 
76/769/EEB I priede išvardytų ftalatų 
naudojimą kituose gaminiuose, kai bus 
užbaigtas rizikos įvertinimas pagal 1993 m. 
kovo 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr.
793/93 dėl esančių medžiagų rizikos 
įvertinimo ir kontrolės.

(17) Komisija peržiūrės Direktyvos 
76/769/EEB I priede išvardytų ftalatų 
naudojimą kituose gaminiuose per dvejus 
metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo ir 
atsižvelgdama į naujausias mokslo žinias 
bei į rizikos įvertinimą pagal 1993 m. kovo 
23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 
dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir 
kontrolės. Komisija ypatingą dėmesį skirs tų 
ftalatų poveikiui peržiūrėti, kurie 
naudojami sveikatos priežiūrai, grindų 
dangoms, maisto produktų pakuotėms, 
pagamintoms iš plastikuotos medžiagos ar 
kurių dalys yra pagamintos iš plastifikuotos 
medžiagos bei aplinkos ore esančių ftalatų 
poveikiui peržiūrėti ir, jei reikia, užsakys 
tyrimus, siekdama nustatyti tam tikras jų 
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savybes.

Or. en

Pagrindimas

Modified reintroduction of amendments 4 and 5 from first reading.

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.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 30
18A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(18a) Turi būti nustatytos vaikų priežiūros 
priemonių ir žaislų, kuriuose yra ftalatų ir 
kurie skirti kūdikiams ir jaunesniemas kaip 
trejų metų amžiaus vaikams, kontrolės 
procedūros ir patikrinimo etapai.
Turimomis žiniomis, ftalatai yra 
potencialiai kenksmingi sveikatai ir 
aplinkai. Reikia nustatyti maksimalų dvejų 
metų patikrinimų laikotarpį. Reikia imtis 
priemonių siekiant į šiuos testus įtraukti ir 
kitas cheminių medžiagų, pripažintų 
kenksmingomis vaikų sveikatai ir ypač 
jautriems kūdikių organizmams, grupes, 
pvz., sunkieji metalai, alergenai ir 
dirginančiosios medžiagos.

Or. pl

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 31
18B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(18b) Reikia įvesti prievolę informuoti 
vartotojus apie ftalatus žaisluose ir asmens 
priežiūros priemonėse, įskaitant kosmetiką.

Or. pl

Pagrindimas

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.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 32
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

1 straipsnio 3 pastraipos c punktas (Direktyva 76/769/EEB)

„(c) „vaikų priežiūros prekė“ – tai bet kuris 
gaminys, skirtas vaikų miegui, poilsiui, 
maitinimui palengvinti arba vaikams 
čiulpti.“

„(c) „vaikų priežiūros prekė“ – tai bet kuris 
gaminys, skirtas vaikų miegui, poilsiui, 
maitinimui, vaistų sugirdymui, dantų 
dygimui palengvinti arba vaikams čiulpti.“

Or. en

Pakeitimą pateikė Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 33
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

1 straipsnio 3 pastraipos c punktas (Direktyva 76/769/EEB)
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„(c) „vaikų priežiūros prekė“ – tai bet kuris 
gaminys, skirtas vaikų miegui, poilsiui, 
maitinimui palengvinti arba vaikams 
čiulpti.“

„(c) „vaikų priežiūros prekė“ – tai bet kuris 
gaminys, skirtas vaikų miegui, poilsiui, 
higienai, maitinimui palengvinti arba 
vaikams čiulpti.“

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 34
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS

1 straipsnio 3 pastraipos c punktas (Direktyva 76/769/EEB)

„(c) „vaikų priežiūros prekė“ – tai bet kuris 
gaminys, skirtas vaikų miegui, poilsiui, 
maitinimui palengvinti arba vaikams 
čiulpti.“

„(c) „vaikų priežiūros prekė“ – tai bet kuris 
gaminys, skirtas jaunesnių kaip trejų metų 
amžiaus vaikų miegui, poilsiui, maitinimui 
palengvinti arba vaikams čiulpti.“

Or. pl

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 35
1A STRAIPSNIS (naujas)

Komisija, bendradarbiaudama su valstybės 
narės institucijomis, atsakingomis už žaislų 
ir vaikų priežiūros priemonių rinkos 
priežiūrą bei nuostatų įgyvendinimą, ir 
pasikonsultavusi su suinteresuotomis 
gamintojų ir importuotojų organizacijomis,
prižiūri ftalatų ir kitų medžiagų, 
atliekančių plastifikatorių vaidmenį, 
naudojimą žaisluose ir vaikų priežiūros 
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priemonėse. Vėliausiai iki ...* Komisija 
paskelbia pranešimą dėl ftalatų ir kitų 
plastifikatorių. Remdamasi šiuo pranešimu, 
atsižvelgdama į naujausią mokslinę 
informaciją apie šias medžiagas ir jei tai 
bus pagrįsta, Komisija, siekdama apriboti 
šių ftalatų ir plastifikatorių naudojimą 
žaisluose ir vaikų priežiūros priemonėse, 
pateikia atitinkamus teisės aktų pasiūlymus 
pagal Sutarties 251 straipsnį.
*Ketveri metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 36
1a STRAIPSNIS (naujas)

Direktyvos 88/378/EEB IV priedas

(1a) Ant etiketės yra ši piktograma:

0-3
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Jei etiketė yra mažesnė arba didesnė, pirmiau 
pateiktos piktogramos proporcijos atitinkamai 
pakoreguojamos.

Or. el

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 37
2 STRAIPSNIS

Ne vėliau kaip iki ...* Komisija iš naujo 
įvertina Direktyvoje 76/769/EEB su 
pakeitimais, padarytais šia direktyva, 
numatytas priemones atsižvelgdama į naują 
mokslinę informaciją apie medžiagas, 
aprašytas šios direktyvos priede, bei jų 
pakaitalus, ir šios priemonės bus 
atitinkamai pakeistos, jei tai bus pagrįsta.

Atsižvelgdama į naują mokslinę informaciją, 
ne vėliau kaip iki ...* Komisija įvertina 
ftalatų, išvardintų šios direktyvos priede, 
naudojimą kituose gaminiuose, ir siekdama 
apriboti šių medžiagų naudojimą, jei tai bus 
pagrįsta, pagal Sutarties 251 straipsnį 
pateikia atitinkamus teisės aktų 
pasiūlymus.

*Ketveri metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

*Dveji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Hiltrud Breyer

Pakeitimas 38
PRIEDAS

I priedo XX ir XXa punktai (Direktyva 76/769/EEB)

Tarybos bendroji pozicija

[XX.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS Negali būti naudojami kaip medžiagos arba 
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numeriai, apimantys tą pačią medžiagą):

di(2–etilheksil) ftalatas (DEHP)
CAS Nr. 117-81-7
EINECS Nr. 204-211-0

dibutilftalatas (DBP)
CAS Nr. 84-74-2
EINECS Nr. 201-557-4

butilbenzilftalatas (BBP)
CAS Nr. 85-68-7
EINECS Nr. 201-622-7

kaip preparato komponentai didesne 
koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos 
medžiagos masės žaisluose ir vaikų 
priežiūros prekėse.
Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių 
sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra didesnė 
nei pirmiau minėta riba, į rinką 
nepateikiami.

[XXa.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS 
numeriai, apimantys tą pačią medžiagą):

diizononilftalatas (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0
EINECS Nr. 249-079-5 ir 271-090-9

diizodecilftalatas (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1
EINECS Nr. 247-977-1 ir 271-091-4

di-n-oktilftalatas (DNOP)
CAS Nr. 117-84-0
EINECS Nr. 204-214-7

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba 
kaip preparato komponentai didesne 
koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos 
medžiagos masės žaisluose ir vaikų 
priežiūros prekėse, skirtose jaunesnio kaip 
trejų metų amžiaus vaikams, ir kurios gali 
būti dedamos į burną.

Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių 
sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra didesnė 
nei pirmiau minėta riba, į rinką 
nepateikiami.

Parlamento pakeitimas

[XX.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS 
numeriai, apimantys tą pačią medžiagą):

di(2–etilheksil) ftalatas (DEHP)
CAS Nr. 117-81-7
EINECS Nr. 204-211-0

dibutilftalatas (DBP)
CAS Nr. 84-74-2
EINECS Nr. 201-557-4

butilbenzilftalatas (BBP)
CAS Nr. 85-68-7
EINECS Nr. 201-622-7

(1a) Ftalatai, išvardinti XX punkte, negali 
būti naudojami kaip medžiagos arba kaip 
preparato komponentai didesne 
koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos 
medžiagos masės žaisluose ir vaikų 
priežiūros prekėse.  
(1b) Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, 
kurių sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra 
didesnė nei 1a pastraipoje minėta riba, į 
rinką nepateikiami.

[XXa.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS 
numeriai, apimantys tą pačią medžiagą):

(1a) Ftalatai, išvardinti XXa punkte, 
negali būti naudojami kaip medžiagos arba 
kaip preparato komponentai didesne 
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diizononilftalatas (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0
EINECS Nr. 249-079-5 ir 271-090-9

diizodecilftalatas (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1
EINECS Nr. 247-977-1 ir 271-091-4

di-n-oktilftalatas (DNOP)
CAS Nr. 117-84-0
EINECS Nr. 204-214-7

koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos 
medžiagos masės žaisluose ir vaikų 
priežiūros prekėse, kurios vaikai gali dėti į 
burną.  

(1d) Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, 
kurių sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra 
didesnė nei 1c pastraipoje minėta riba, į 
rinką nepateikiami.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 39
PRIEDAS

I priedo XXa punktas (Direktyva 76/769/EEB)

Tarybos bendroji pozicija

[XXa.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS 
numeriai, apimantys tą pačią medžiagą):
diizononilftalatas (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0
EINECS Nr. 249-079-5 ir 271-090-9

diizodecilftalatas (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1
EINECS Nr. 247-977-1 ir 271-091-4
di-n-oktilftalatas (DNOP)
CAS Nr. 117-84-0
EINECS Nr. 204-214-7

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba 
kaip preparato komponentai didesne 
koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos 
medžiagos masės žaisluose ir vaikų 
priežiūros prekėse, skirtose jaunesnio kaip 
trejų metų amžiaus vaikams, ir kurios gali 
būti dedamos į burną.

Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių 
sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra didesnė 
nei pirmiau minėta riba, į rinką nepateikiami.
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Parlamento pakeitimas

[XXa.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS 
numeriai, apimantys tą pačią medžiagą):

diizononilftalatas (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0
EINECS Nr. 249-079-5 ir 271-090-9
diizodecilftalatas (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1
EINECS Nr. 247-977-1 ir 271-091-4

di-n-oktilftalatas (DNOP)
CAS Nr. 117-84-0
EINECS Nr. 204-214-7

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba 
kaip preparato komponentai didesne 
koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos 
medžiagos masės žaislų dalyse ir vaikų 
priežiūros prekėse, skirtose dėti į burną ar 
žaisluose ir vaikų priežiūros priemonėse, 
kurias vaikai gali dėti į burną.  
Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių 
sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra didesnė 
nei pirmiau minėta riba, į rinką nepateikiami.

Or. en

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten ir Frédérique Ries

Pakeitimas 40
PRIEDAS

I priedo XX ir XXa punktai (Direktyva 76/769/EEB)

Tarybos bendroji pozicija

[XX.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS 
numeriai, apimantys tą pačią medžiagą):

di(2–etilheksil) ftalatas (DEHP)
CAS Nr. 117-81-7
EINECS Nr. 204-211-0
dibutilftalatas (DBP)
CAS Nr. 84-74-2
EINECS Nr. 201-557-4

butilbenzilftalatas (BBP)
CAS Nr. 85-68-7
EINECS Nr. 201-622-7

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba 
kaip preparato komponentai didesne 
koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos 
medžiagos masės žaisluose ir vaikų 
priežiūros prekėse.
Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių 
sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra didesnė 
nei pirmiau minėta riba, į rinką 
nepateikiami.

[XXa.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS 
numeriai, apimantys tą pačią medžiagą):
diizononilftalatas (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0
EINECS Nr. 249-079-5 ir 271-090-9

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba 
kaip preparato komponentai didesne 
koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos 
medžiagos masės žaisluose ir vaikų 
priežiūros prekėse, skirtose jaunesnio kaip 
trejų metų amžiaus vaikams, ir kurios gali 
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diizodecilftalatas (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1
EINECS Nr. 247-977-1 ir 271-091-4
di-n-oktilftalatas (DNOP)
CAS Nr. 117-84-0
EINECS Nr. 204-214-7

būti dedamos į burną.

Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių 
sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra didesnė 
nei pirmiau minėta riba, į rinką 
nepateikiami.

Parlamento pakeitimas

[XX.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS 
numeriai, apimantys tą pačią medžiagą):

di(2–etilheksil) ftalatas (DEHP)
CAS Nr. 117-81-7
EINECS Nr. 204-211-0
dibutilftalatas (DBP)
CAS Nr. 84-74-2
EINECS Nr. 201-557-4

butilbenzilftalatas (BBP)
CAS Nr. 85-68-7
EINECS Nr. 201-622-7

(1a) Ftalatai, išvardinti XX punkte, negali 
būti naudojami kaip medžiagos arba kaip 
preparato komponentai didesne 
koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos 
medžiagos masės žaisluose ir vaikų 
priežiūros prekėse.  

(1b) Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, 
kurių sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra 
didesnė nei 1a pastraipoje minėta riba, į 
rinką nepateikiami.

[XXa.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS 
numeriai, apimantys tą pačią medžiagą):
diizononilftalatas (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0
EINECS Nr. 249-079-5 ir 271-090-9

diizodecilftalatas (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1
EINECS Nr. 247-977-1 ir 271-091-4
di-n-oktilftalatas (DNOP)
CAS Nr. 117-84-0
EINECS Nr. 204-214-7

(1a) Ftalatai, išvardinti XXa punkte, 
negali būti naudojami kaip medžiagos arba 
kaip preparato komponentai didesne 
koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos 
medžiagos masės žaisluose ir vaikų 
priežiūros prekėse, kurias vaikai gali dėti į 
burną.  

(1d) Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, 
kurių sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra 
didesnė nei 1c pastraipoje minėta riba, į 
rinką nepateikiami.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 41
PRIEDAS

I priedo XXa punktas (Direktyva 76/769/EEB)

Tarybos bendroji pozicija

[XXa.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir 
EINECS numeriai, apimantys tą pačią 
medžiagą):
diizononilftalatas (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0
EINECS Nr. 249-079-5 ir 271-090-9

diizodecilftalatas (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1
EINECS Nr. 247-977-1 ir 271-091-4
di-n-oktilftalatas (DNOP)
CAS Nr. 117-84-0
EINECS Nr. 204-214-7

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba kaip 
preparato komponentai didesne koncentracija nei 
0,1% plastifikuotos medžiagos masės žaisluose ir 
vaikų priežiūros prekėse, skirtose jaunesnio kaip 
trejų metų amžiaus vaikams, ir kurios gali būti 
dedamos į burną.

Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių sudėtyje šių 
ftalatų koncentracija yra didesnė nei pirmiau minėta 
riba, į rinką nepateikiami.

Parlamento pakeitimas

[XXa.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir 
EINECS numeriai, apimantys tą pačią 
medžiagą):

diizononilftalatas (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0
EINECS Nr. 249-079-5 ir 271-090-9
diizodecilftalatas (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1
EINECS Nr. 247-977-1 ir 271-091-4

di-n-oktilftalatas (DNOP)
CAS Nr. 117-84-0
EINECS Nr. 204-214-7

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba kaip 
preparato komponentai didesne koncentracija nei 
0,1% plastifikuotos medžiagos masės žaisluose ir 
vaikų priežiūros prekėse, skirtose vaikams, ir kurios 
gali būti dedamos į burną ar gali nuolat liestis prie 
vaikų odos.
Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių sudėtyje šių 
ftalatų koncentracija yra didesnė nei pirmiau minėta 
riba, į rinką nepateikiami.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 42
PRIEDAS

I priedo XXa punktas, sąrašas (Direktyva 76/769/EEB)

Tarybos bendroji pozicija

[XXa.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir 
EINECS numeriai, apimantys tą pačią 
medžiagą):

diizononilftalatas (DINP)

CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0

EINECS Nr. 249-079-5 ir 271-090-9

diizodecilftalatas (DIDP)

CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1

EINECS Nr. 247-977-1 ir 271-091-4

di-n-oktilftalatas (DNOP)

CAS Nr. 117-84-0

EINECS Nr. 204-214-7

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba kaip 
preparato komponentai didesne koncentracija nei 
0,1% plastifikuotos medžiagos masės žaisluose ir 
vaikų priežiūros prekėse, skirtose jaunesnio kaip 
trejų metų amžiaus vaikams, ir kurios gali būti 
dedamos į burną.

Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių sudėtyje šių 
ftalatų koncentracija yra didesnė nei pirmiau minėta 
riba, į rinką nepateikiami.

Parlamento pakeitimas

[XXa.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir 
EINECS numeriai, apimantys tą pačią 
medžiagą):

diizononilftalatas (DINP)

CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0

EINECS Nr. 249-079-5 ir 271-090-9

diizodecilftalatas (DIDP)

CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1

EINECS Nr. 247-977-1 ir 271-091-4

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba kaip preparato 
komponentai didesne koncentracija nei 0,01% plastifikuotos 
medžiagos masės žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, 
skirtose jaunesnio kaip trejų metų amžiaus vaikams, ir kurios 
gali būti dedamos į burną.

Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių sudėtyje šių 
ftalatų koncentracija yra didesnė nei pirmiau minėta 
riba, į rinką nepateikiami.
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di-n-oktilftalatas (DNOP)

CAS Nr. 117-84-0

EINECS Nr. 204-214-7

Or. pl

Pagrindimas

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.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 43
PRIEDAS

I priedo XX ir XXa punktai, sąrašas (Direktyva 76/769/EOK)

(1f) Ant etiketės yra ši piktograma:

0-3
Jei etiketė yra mažesnė arba didesnė, pirmiau 
pateiktos piktogramos proporcijos atitinkamai 
pakoreguojamos.

Or. el

Pagrindimas

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