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Antonios Trakatellis
Bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi (ftalāti rotaļlietās un 
bērnu aprūpes precēs) 

Padomes kopējā nostāja (5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD) – grozījumu akts)

Padomes kopēja nostāja Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 11
3. APSVĒRUMS

3) Būtu jāaizliedz dažu ftalātu izmantošana 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kuras 
izgatavotas no plastificēta materiāla vai 
kurās ir plastificēta materiāla detaļas, jo daži 
noteikti ftalāti izraisa vai var potenciāli radīt 
risku bērnu veselībai.

3) Būtu jāaizliedz dažu ftalātu izmantošana 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kuras 
izgatavotas no plastificēta materiāla vai 
kurās ir plastificēta materiāla detaļas, jo daži 
noteikti ftalāti izraisa vai var potenciāli radīt 
risku bērnu veselībai.
Jāatzīmē, ka ftalāti var iesūkties bērnu 
ķermenī ne tikai, kad plastificēts materiāls 
ir ielikts mutē, bet arī, ja šāds materiāls 
nonāk ciešā kontaktā ar bērna ādu. Tiek 
uzskatīts, ka risks ir lielāks, kad bērns ir 
jaunāks par trim gadiem. 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 12
3. a) APSVĒRUMS (jauns)

3a) Aizliegums par ftalātu izmantošanu 
būtu jāattiecina uz citiem ražojumiem, 
piemēram, plastmasu, ko izmanto 
iesaiņošanai un vannas un peldēšanas 
piederumiem.

Or. pl

Pamatojums

Lai pasargātu nākamo paaudžu veselību.

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

Grozījums Nr. 13
3. a) APSVĒRUMS (jauns)

3a) Padomes 1993. gada 23. marta Regulas 
(EEK) No 793/93 ietvaros vadītie DINP, 
DIDP un DBP riska novērtējumi par esošo 
vielu riska novērtējumu un kontroli ir 
pabeigti un publicēti.

Or. en

Pamatojums

Jauns grozījums, lai iepazīstinātu kopējo nostāju ar jauniem zinātniskiem faktiem no Eiropas 
Komisijas vienotās izpētes centra, kas radušies kopš Parlamenta pirmā lasījuma 2000. gadā.

Kā Eiropas Komisija apstiprinājusi, Eiropas Savienības triju vielu DINP, DIDP & DBP riska 
novērtējumi tika pabeigti un nodrošina pamatu jebkuram riska pārzināšanas lēmumam. 

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 14
4. a) APSVĒRUMS (jauns)
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4a) Alternatīvi plastifikātori, piemēram, 
acetil tributil citrāts, ATBC, kas attiecas uz 
Zinātniskās toksikas, ekotoksikas un vides 
komitejas (SCTEE) viedokli, kas atbalsta 
domu, ka nav bijis drošības apsvērumu 
PVC plastifikātora izmantošanā 
rotaļlietām, kas var nonākt bērna mutē. 

Or. el

Pamatojums

Jaunie zinātniskie dati jāņem vērā un jaunais SCTEE 2004. gada 8. janvāra viedoklis, kas, 
sekojot pēc konsultācijām ar ATBC komisiju, secināja, ka datu iztrūkums ir pienācīgi 
aizpildīts un nav drošības raižu par PVC lietošanu kā plastifikatoru rotaļlietām, kas var 
nonākt bērna mutē. Skatīt arī grozījumu Nr. 18, no Parlamenta pirmā lasījuma.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 15
4. a) APSVĒRUMS (jauns)

4a) Komitejai jābalsta viedoklis uz 
Komisijas investētajiem dāņu patērētāju 
organizācijas Forbrugerradet veiktajiem 
izpētes projektiem jaunu datu ieguvei un 
riskantu vielu klātesamības pārbaudēs, tai 
skaitā arī ftalātu, rotaļlietās. Šīs vielas var 
potenciāli radīt bojājumus hormonu 
sistēmai, izraisīt audzējus vai priekšlaicīgas 
dzemdības, sagraut normālu reproduktīvās 
sistēmas darbību un uzkrāties organismā 
un vidē.

Or. pl

Pamatojums

Iekļaut atsauci par jaunu datu nepārtrauktu izpēti, tādējādi atzīmējot dokumentu kā vēl 
vērtīgāku.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 16
4. a) APSVĒRUMS (jauns)



PE 359.891v03-00 4/23 AM\569323LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

4a) Zinātniskās toksikas, ekotoksikas un 
vides komiteja (SCTEE) 2004. gada 8. 
janvāra 41. plenārsēdē pieņēma atzinumu 
par riska novērtējumu acetiltributālcitrāta 
(ATBC) plastifikatoram lietotam rotaļlietās 
secinot, ka ‘’nav drošības raižu, ja bērns 
liek mutē PVC rotaļlietas ar ATBC 
plastifikatoru tā saturā’’.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka alternatīvs plastifikators PVC vietā, piemēram, ATBC citrāts, var tikt 
droši izmantots rotaļlietu izgatavošanai un ir pieejams tirgū.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 17
7. APSVĒRUMS 

7) Ierobežojumi, ko atsevišķas dalībvalstis 
jau pieņēmušas attiecībā uz rotaļlietu un 
bērnu aprūpes preču laišanu tirgū saistībā ar 
to sastāvā esošajiem ftalātiem, tieši ietekmē 
iekšējā tirgus izveides pabeigšanu un tā 
darbību. Tādēļ ir nepieciešams tuvināt 
dalībvalstu tiesību aktus šajā jomā un 
attiecīgi grozīt Direktīvas 76/769/EEK 1 I 
pielikumu.

7) Ierobežojumi, ko atsevišķas dalībvalstis 
jau pieņēmušas attiecībā uz rotaļlietu un 
bērnu aprūpes preču laišanu tirgū saistībā ar 
to sastāvā esošajiem ftalātiem, tieši ietekmē 
iekšējā tirgus izveides pabeigšanu un tā 
darbību. Tādēļ ir nepieciešams tuvināt 
dalībvalstu tiesību aktus šajā jomā un 
attiecīgi grozīt Direktīvas 76/769/EEK 2 I 
pielikumu.
Tā direktīva ir neaizspriedumaina no 
dalībvalstu ierosinājuma viedokļa, jo 
galvota uz pamatotiem etimoloģiskiem, 
vides vai ekonomiskiem pamatojumiem uz 
augstāku ftalātu satura līmeni iepriekš 
minētajās precēs. 

Or. pl

Pamatojums

Lai pasargātu nākamo paaudžu veselību.
  

1 OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 
2004/98/EK (OV L 305, 1.10.2004., 63. lpp.).
2 OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 
2004/98/EK (OV L 305, 1.10.2004., 63. lpp.).
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Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 18
8. APSVĒRUMS 

8) Ja zinātnisks novērtējums neļauj 
pietiekami noteikti konstatēt risku, būtu 
jāievēro piesardzības princips, lai 
nodrošinātu veselības aizsardzību augstā
līmenī, jo īpaši attiecībā uz bērniem. 

8) Ir nepieciešams, lai ja zinātnisks 
novērtējums neļauj, esošajā laikā, 
pietiekami noteikti konstatēt risku, būtu 
jāievēro piesardzības princips, lai 
nodrošinātu veselības aizsardzību 
visaugstākajā līmenī, jo īpaši attiecībā uz 
bērniem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 19
9. APSVĒRUMS 

9) Bērni kā organismi attīstības stadijā ir 
īpaši jūtīgi pret reprotoksiskām vielām. 
Tādēļ būtu cik vien iespējams jāsamazina 
bērnu pakļaušana visiem šo vielu emisiju 
avotiem, no kuriem praktiski iespējams 
izvairīties, jo īpaši emisijām no precēm, ko 
bērni bāž mutē.

9) Bērni kā organismi attīstības stadijā ir 
īpaši jūtīgi pret reprotoksiskām vielām. 
Tādēļ būtu cik vien iespējams jāsamazina 
bērnu pakļaušana visiem šo vielu emisiju 
avotiem, tai skaitā no precēm, kas 
paredzētas bērniem vai bērnu aprūpei, un 
jo īpaši no precēm, ko bērni bāž mutē.

Or. en

Pamatojums

Jauns grozījums, kas pārveido jaunu pantu kopējā nostājā.

Formulējuma uzlabojums. Trīs reprotiskie PVC mīkstinātāji ir aizliegti visās rotaļlietās, 
neskatoties uz to vai tās tiek vai netiek bērna mutē, tā kā precēm, kas paredzētas bērniem vai 
bērnu aprūpei nevajag saturēt šīs vielas. Tādēļ pirmkārt jāpievēršas precēm, kas paredzētas 
bērniem un bērnu aprūpei vispārīgi ar domu, ka nepieciešams samazināt novēršamu 
pakļautību tik daudz cik iespējams, un tad uzsvērt iespēju šo priekšmetu iespēju nonākt bērna 
mutē. 
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 20
10. a) APSVĒRUMS (jauns)

10a) No PCW gatavoto rotaļlietu izpēte 
rāda, ka dažas ir brīvas no ortopathālām 
skābes estēriem, kamēr tipisks PCW 
produkts satur līdz pat 30% no DEHP 
masas. Atbildei patērētāju cerībām, ražotāji 
un mazumtirdzniecība ar vien vairāk 
deklarē ikdienas lietošanai pārdodamās 
preces, it īpaši kosmētiku, kā ftalātu brīvu. 
Tas ir svarīgi veselības apsvērumu dēļ, jo 
tas ir lēmumu ietekmējošs faktors rotaļlietu 
un bērnu aprūpes preču tirgošanā. 

Or. pl

Pamatojums

Uz sabiedrības veselību orientēta ražotāju un importētāju uzvedība ir stipri atbalstīta. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 21
10. b) APSVĒRUMS (jauns)

10b) DEHP, DBP un BBP kaitīgais 
iespaids uz bērnu līdz trīs gadu vecumam 
nākotnes reproduktīvajām spējām ir tikai 
viens no veidiem kā ftalāti ietekmē cilvēka 
pataloģiju. Ir ar vien vairāk zinātnisku 
pierādījumu, ka tie dod nozīmīgu 
ieguldījumu bronhālās astmas (DEHP) un 
alerģiskā rinīta ekzēmu (BBP) attīstībā, jo 
īpaši kad putekļi bērnu guļamistabās satur 
augstu šo vielu koncentrāciju. 

Or. pl

Pamatojums

Pirmais epidemioloģiskais pētījums veikts bērnu no trīs līdz astoņu gadu vecumam rāda, ka ir 
spēcīga saikne starp ftalātiem un astmu, un citām alerģijām. 
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 22
11. APSVĒRUMS 

11) Zinātniskās informācijas par DINP, 
DIDP un DNOP vai nu nav, vai arī tā ir 
pretrunīga, taču nevar izslēgt to, ka tās ir 
potenciāli bīstamas, ja tiek izmantotas 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kuras 
pēc definīcijas tiek ražotas bērniem.

11) Zinātniskās informācijas par DINP, 
DIDP un DNOP rāda, ka tiem ir nelabvēlīgs 
iespaids uz aknām. Tā kā ftalāti jālieto 
augstā koncentrācijā, lai tie darbotos kā 
plastifikators un plastifikatori ir zināmi kā 
atbrīvoti no plastificēta materiāla, it īpaši, 
kad spiediens ir izdarīts uz presi, piemēram, 
kad bērns ievieto plastificētu rotaļlietu vai 
bērnu aprūpes preci mutē, nevar izslēgt to, 
ka tās ir potenciāli bīstamas, ja tiek 
izmantotas rotaļlietās un bērnu aprūpes 
precēs, kuras pēc definīcijas tiek ražotas 
bērniem. Jāsamazina bērnu pakļautība 
praktiski izbēgamiem šo vielu emisijas 
avotiem, it īpaši no precēm, kas var nonākt 
bērna mutē.

Or. en

Pamatojums

Jauns grozījums, kas pārveido jaunu pantu kopējā nostājā.

Kamēr ir pretrunīga zinātniskā informācija sakarā ar ftalātu toksiskuma līmeni, tikmēr nav 
nesaskaņu, ka šīm vielām ir nelabvēlīgs iespaids uz aknām. Vielas kaitīgums, ar augsto 
koncentrāciju, kas izmantota lai tās mīkstinātu PVC, neizbēgama ir šo vielu atbrīvošanās no 
mīkstinātā PVC un aizvietotāju pieejamība, rada nevajadzīgu risku. 

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 23
11. APSVĒRUMS 

11) Zinātniskās informācijas par DINP, 
DIDP un DNOP vai nu nav, vai arī tā ir 
pretrunīga, taču nevar izslēgt to, ka tās ir 
potenciāli bīstamas, ja tiek izmantotas 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kuras 
pēc definīcijas tiek ražotas bērniem.

11) Zinātniskās informācijas par DINP, 
DIDP un DNOP vai nu nav, vai arī tā ir 
pretrunīga, taču nevar izslēgt to, ka tās ir 
potenciāli bīstamas, ja tiek izmantotas 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kuras 
pēc definīcijas tiek ražotas bērniem. Ir gudri 
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uzlikt piesardzības principus šajā gadījumā.

Or. en

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

Grozījums Nr. 24
11. APSVĒRUMS 

11) Zinātniskās informācijas par DINP, 
DIDP un DNOP vai nu nav, vai arī tā ir 
pretrunīga, taču nevar izslēgt to, ka tās ir
potenciāli bīstamas, ja tiek izmantotas 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kuras 
pēc definīcijas tiek ražotas bērniem.

11) Zinātniskās informācijas par DNOP nav, 
taču nevar izslēgt to, ka viela ir potenciāli 
bīstama, ja tā kādreiz te ik ražota un pēc 
tam izmantotas rotaļlietās un bērnu aprūpes 
precēs, kuras tiek ražotas bērniem. 

Or. en

Pamatojums

Jauns grozījums, lai iepazīstinātu kopējo nostāju ar jauniem zinātniskiem faktiem no Eiropas 
Komisijas vienotās izpētes centra, kas radušies kopš Parlamenta pirmā lasījuma 2000. gadā.

Piecus gadus ilgs process, lai vadītu ES riska novērtējumu saskaņā ar esošas vielas regulu 
DINP un DIDP vielām ir pabeigts un nodrošina pamatu jebkuram riska pārzināšanas 
lēmumam. Zinot šo faktu, jāveido atšķirība starp vielām un DNOP.

DNOP nav izmantots vai komerciāli ražots Eiropā gandrīz 10 gadus un tādēļ zinātniskā 
informācija šīs vielas sakarā nav pieejama. Tomēr, tas nav izslēgts, ka, ja šī viela tiek atkal 
ražota, tad tā teorētiski radīs risku bērniem, ja to izmantos rotaļlietās.

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

Grozījums Nr. 25
11. a) APSVĒRUMS (jauns)

11a) DINP un DIDP riska novērtēšana 
veikta saskaņā ar Padomes regulu (EEK) 
No 793/93 konstatē, ka patērētājiem nav 
riska no šo vielu lietošanas rotaļlietās un 
bērnu aprūpes precēs. 

Or. en
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Pamatojums

Jauns grozījums, lai iepazīstinātu kopējo nostāju ar jauniem zinātniskiem faktiem no Eiropas 
Komisijas vienotās izpētes centra, kas radušies kopš Parlamenta pirmā lasījuma 2000. gadā.

Piecus gadus ilgs process, lai vadītu ES riska novērtējumu saskaņā ar esošas vielas regulu 
DINP un DIDP vielām ir pabeigts un nodrošina pamatu jebkuram riska pārzināšanas 
lēmumam. 

Eiropas Komisijas vienotās izpētes centra tehniskie eksperti atzīst DINP un DIDP par 
bērniem risku nesagādājošām vielām lietotām rotaļlietās vai citās precēs. Šie riska 
novērtējumi balstās uz plašu drošības un saprātīgu ļaunāku gadījumu pakļautības 
scenārijiem. 

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

Grozījums Nr. 26
12. APSVĒRUMS 

12) Neskaidrības šo ftalātu iedarbības 
novērtējumā, piemēram, mutē atrašanās 
ilgums un emisiju iedarbība no citiem 
avotiem, prasa ņemt vērā piesardzības 
apsvērumus. Tādēļ būtu jāievieš 
ierobežojumi šo ftalātu izmantošanai 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kā arī šo 
preču tirdzniecībai. Tomēr 
proporcionalitātes iemeslu dēļ 
ierobežojumiem attiecībā uz DINP, DIDP un
DNOP vajadzētu būt mazāk stingriem nekā 
tiem, kas ierosināti attiecībā uz DEHP, DBP 
un BBP.

12) Neskaidrības šo ftalātu iedarbības 
novērtējumā, piemēram, mutē atrašanās 
ilgums, prasa ņemt vērā piesardzības 
apsvērumus. Tādēļ būtu jāievieš 
ierobežojumi šo ftalātu izmantošanai 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kā arī šo 
preču tirdzniecībai. Tomēr, saņemot riska 
novērtēšanas rezultātus, kas veikti saskaņā 
ar Padomes regulu (EEK) No 793/93,
ierobežojumiem attiecībā uz DINP, DIDP un
DNOP vajadzētu būt mazāk stingriem nekā 
tiem, kas ierosināti attiecībā uz DEHP, DBP 
un BBP.

Or. en

Pamatojums

Jauns grozījums, lai iepazīstinātu kopējo nostāju ar jauniem zinātniskiem faktiem no Eiropas 
Komisijas vienotās izpētes centra, kas radušies kopš Parlamenta pirmā lasījuma 2000. gadā.

Eiropas Komisijas vienotās izpētes centra tehniskie eksperti atzīst DINP un DIDP par 
bērniem risku nesagādājošām vielām lietotām rotaļlietās vai citās precēs. Citu avotu 
iedarbība tika pilnībā ņemta vērā izdarot slēdzienu
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Saņemot šos riska novērtējuma slēdzienus, Padomes pieeja ir augstā līmenī veltīta patērētāja 
aizsardzībai. Kā izklāstīts Līgumā un Komisijas komunikācijā par piesardzības principiem 
(COM(2001)0001) abi - piesardzības principi un proporcionalitāte jāievēro. 

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 27
12. a) APSVĒRUMS (jauns)

12a) Komisija atspoguļos pārējās preču 
sastāvdaļas, kas gatavotas no plastificēta 
materiāla vai satur daļas, kas gatavotas no 
plastificēta materiāla, kas var pakļaut
cilvēkus riskam, īpaši kas izmantoti 
medicīnas aprūpē.

Or. el

Pamatojums

Lai gan konkrētu ftalātu izmantošana, piemēram, DEHP, ietver plašu vajadzību spektru 
medicīnas sektorā, ir nepieciešamība atspoguļot medicīnas ierīces, kas gatavotas no 
plastificēta materiāla vai satur daļas, kas gatavotas no plastificēta materiāla un kuras var 
pakļaut cilvēku riskam. Šo preču lietošanas un pieejamības ierobežojumi tiek uzskatīti par 
nepieciešamiem gadījumā, ja ir drošāki alternatīvi atrisinājumi un kur ierobežojumiem nav 
nelabvēlīga ietekme uz medicīnisko ārstēšanu. Parlamenta pirmā lasījuma grozījuma Nr. 5 
ieviešana atpakaļ. 

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 28
13. apsvērums

13) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu par 
piesardzības principu pasākumi, ko veic 
saskaņā ar šo principu, būtu jāpārskata, 
ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju.

13) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu par 
piesardzības principu pasākumi, ko veic 
saskaņā ar šo principu, būtu, protams, 
jāpārskata, ņemot vērā jaunāko zinātnisko 
informāciju 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 29
17. APSVĒRUMS 

17) Komisija pārskatīs Direktīvas 
76/769/EEK I pielikumā uzskaitīto ftalātu 
izmantošanu citos ražojumos, kad būs 
pabeigts riska novērtējums saskaņā ar 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 (1993. 
gada 23. marts) par esošo vielu riska faktoru 
novērtējumu un kontroli 1.

17) Komisija pārskatīs Direktīvas 
76/769/EEK I pielikumā uzskaitīto ftalātu 
izmantošanu citos ražojumos divu gadu 
laikā no direktīvas pieņemšanas, ņemot 
vērā jaunāko zinātnisko informāciju un 
riska novērtējumu saskaņā ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 793/93 (1993. gada 23. 
marts) par esošo vielu riska faktoru 
novērtējumu un kontroli. Detalizēti tas 
atspoguļos preču klāstu iedarbībā ar 
ftalātiem precēm, kas tiek izmantotas 
medicīnas aprūpē, grīdu pārklāšanai, 
ēdiena iesaiņojumu gatavotu no plastificēta 
materiāla un no apkārtesošā gaisa un, ja 
atbilst, veikt pētījumus lai apzinātu vērtības 
šajā jautājumā.

Or. en

Pamatojums

Mainīts pirmā lasījuma grozījuma Nr. 4 un 5 pieteikums. Ftalātu izmantošanas rotaļlietās un 
bērnu aprūpes precēs atspoguļojums jāatšķir no vajadzības atspoguļot cita veida ftalātu 
izmantošanu. Komisija precīzi paredz ftalātu izmantošanas citos produktos atspoguļojumu un 
tam jāsaglabājas. Saskaņā ar pirmā lasījuma grozījumiem, tas jāizdara divu gadu laikā un 
jāveic pilnībā, nevis sašaurinot līdz dažām precēm, kas turpinās saistīties ar nevajadzīgu 
risku. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 30
18. a) APSVĒRUMS (jauns) 

18a) Kontroles procedūras un inspekciju 
intervāli jānosaka aprūpes produktiem un 
rotaļlietām, kas domāti zīdaiņiem un 
bērniem līdz triju gadu vecumam un satur 
ftalātus. Pašreizējās zināšanas atzīst 
ftalātus kā potenciāli kaitīgus veselībai un 

  
1 OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
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videi. Jānosaka maksimāli divu gadu 
kontroles intervāli. Piesardzības soļi jāveic, 
lai noteiktu citas ķīmisko vielu grupas, 
piemēram, smagie metāli, alerģēni un 
kairinātāji, kuras atzītas par kaitīgām 
bērnu veselībai, jo īpaši zīdaiņu jūtīgajiem 
organismiem. 

Or. pl

Pamatojums

Mūsu augošās zināšanas par toksiskajiem draudiem, kuriem esam pakļauti, tādēļ vajadzīgi 
periodiski kaitīgo vielu sarakstu atspoguļojumi. Vēl jo vairāk, tehniskais progress veicina 
mūsu atrašanos vidē ar ķīmiskām vielām, kurām bieži r kaitīgs iespaids uz mūsu organismiem 
jo īpaši uz bērnu. Tādēļ, saskaņā ar piesardzības principiem, tirgū esošo bērnu produktu 
drošība jāmonitorē. Divi gadi ir pietiekams laiks starp situācijas pārbaudi saistībā ar 
direktīvas efektivitāti un toksikoloģisko datu pārbaudi. Bažas par bērnu veselību diktē bažas 
par nākotnes paaudzēm. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 31
18. b) APSVĒRUMS (jauns) 

18b) Pienākums nodrošināt patērētājus ar 
informāciju par ftalātu saturu rotaļlietās 
un personīgās aprūpes precēs, tai skaitā 
kosmētikai jābūt iekļautai.

Or. pl

Pamatojums

Lai dotu patērētājiem iespēju izvēlēties droša rotaļlietas un personīgās aprūpes preces un 
aizkavētu ftalātu esamību zem nosaukuma ‘’aromāta sastāvs’’ vai arī zem cipara, kas aizvieto 
kosmētikas sastāvdaļas. 

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 32
1. PANTA 1. DAĻA

1. panta 3. punkta c) daļa (Direktīva 76/769/EEK)



AM\569323LV.doc 13/23 PE 359.891v03-00

Ārējais tulkojums LV

„c) „bērnu aprūpes prece” ir izstrādājums, 
kas paredzēts bērnu iemidzināšanai, 
nomierināšanai, barošanai vai domāts 
bērniem sūkāšanai.”

„c) „bērnu aprūpes prece” ir izstrādājums, 
kas paredzēts bērnu iemidzināšanai, 
nomierināšanai, barošanai, medikamentu 
došanai, zobu nākšanas procesam vai 
domāts bērniem sūkāšanai.”

Or. en

Grozījumu iesniedza Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 33
1. PANTA 1. DAĻA

1. panta 3. punkta c) daļa (Direktīva 76/769/EEK)

„c) „bērnu aprūpes prece” ir izstrādājums, 
kas paredzēts bērnu iemidzināšanai, 
nomierināšanai, barošanai vai domāts 
bērniem sūkāšanai.” 

„c) „bērnu aprūpes prece” ir izstrādājums, 
kas paredzēts bērnu iemidzināšanai, 
nomierināšanai, higiēnai, barošanai vai 
domāts bērniem sūkāšanai.”

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir garantēt, ka jaunais noteikums par bērnu aprūpe precēm, kas ieviests 
Padomes kopējā nostājā, ir nedaudz attiecināts, lai ietvertu tādus produktus kā autiņu 
maināmie galdi un sedziņas, kas tiek uz visiem galdiem novietotas.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 34
1. PANTA 1. DAĻA

1. panta 3. punkta c) daļa (Direktīva 76/769/EEK)

„c) „bērnu aprūpes prece” ir izstrādājums, 
kas paredzēts bērnu iemidzināšanai, 
nomierināšanai, barošanai vai domāts 
bērniem sūkāšanai.”

„c) „bērnu aprūpes prece” ir izstrādājums, 
kas paredzēts bērnu līdz triju gadu 
vecumam iemidzināšanai, nomierināšanai, 
barošanai vai domāts bērniem sūkāšanai.”
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Or. pl

Pamatojums

Bērniem pēc trīs gadu vecuma tie ir izstrādājumi kā kosmētika, nevis bērnu aprūpes preces.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 35
1. a) PANTS (jauns)

Komisija, sadarbībā ar dalībvalstu 
atbildīgajiem par tirgus izpēti un 
rotaļlietām un bērnu aprūpes precēm, un 
konsultējoties ar svarīgām ražotāju un 
importētāju organizācijām, pārbaudīs 
ftalātu un citu vielu izmantošanu kā 
plastifikātoru rotaļlietās un bērnu aprūpes 
precēs. Ar ...* Komisija publicēs ziņojumu 
par ftalātu un citu plastifikatoru 
izmantošanu. Balstoties uz šo ziņojumu,
ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju 
par atrastajām vielām, un, ja tam ir 
pamatojums, Komisija radīs piemērotu 
likumdošanas piedāvājumu saskaņā ar 
Līguma 251. pantu par šo ftalātu un 
plastifikatoru izmantošanu rotaļlietās un 
bērnu aprūpes precēs.

* Četri gadi pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Jauns grozījums veidots uz jaunā kopējās nostājas 14. apsvēruma.

Monitoringa prasības, kuras minētas 14. apsvērumā jāiekļauj likuma paredzētajā direktīvā. Ir 
vēl daudz citu ftalātu, ne tikai šajā direktīvā attiecinātā, un ir arī citi plastifikatori, ne tikai 
ftalāti. Daudzi no tiem var novest pie kaitīgām sekām. Lai izvairītos aizstāt sešus kaitīgos 
ftalātus ar citām kaitīgām vielām, dalībvalstīm un Komisijai uzmanīgi jāpēta ftalātu 
aizvietošanu un, ja nepieciešams, Komisija ierosina turpmākas likumdošanas rīcības. 
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 36
1. a) PANTS (jauns) 

IV pielikums (Direktīva 88/378/ΕEK)

1a) Etiķete ietver šādu piktogrammu:

0-3
Ja etiķete ir lielāka vai mazāka, augstāk 
minētās piktogrammas proporcijas atbilstoši 
saglabātas.

Or. el

Pamatojums

Etiķešu vienkāršošana, lai padarītu tās viegli saprotamu uz rotaļlietām.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 37
2. PANTS

Komisija līdz … ∗ atkārtoti izvērtē
pasākumus, kas paredzēti Direktīvā 
76/769/EEK, kā tā grozīta ar šo direktīvu, 
ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju 
par šīs direktīvas pielikumā aprakstītajām 
vielām un to aizstājējiem, un, ja tam ir 
pamatojums, šos pasākumus attiecīgi 
maina.

Komisija līdz … ∗ izvērtē, šīs direktīvas 
pielikumā uzskaitīto ftalātu izmantošanu, 
ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju,
un, ja tam ir pamatojums, sniegs piemērotus 
likumdošanas piedāvājumus ierobežot šo 
vielu izmantošanu saskaņā ar Līguma 251. 
pantu.

  
∗ Četri gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
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* Četri gadi pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā.

* Divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Jauns grozījums, kas pārveido jaunu pantu kopējā nostājā.

Ftalāti tiek lietoti, lai plastificētu plašu mīkstā PVC produktu klāstu, kas var radīt tādu pašu 
risku kā mīkstā PVC rotaļlietas. Komisijai jānovērtē šos produktus, lai redzētu vai turpmāka 
rīcība ir nepieciešama. 

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 38
PIELIKUMS

I pielikuma XX un XX a) daļa (Direktīva 76/769/EEK)

Padomes kopējā nostāja 

[XX.] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS– un EINECS numuri, kas attiecas uz šo 
vielu):

di–(2–etilheksil) ftalāts (DEHP) 
CAS Nr. 117–81–7 
Einecs Nr. 204–211–0

dibutilftalāts (DBP) 
CAS Nr. 84–74–2
Einecs Nr. 201–557–4

benzilbutilftalāts (BBP)
CAS Nr. 85–68–7 
Einecs Nr. 201–622–7

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu 
sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 
0,1 % no plastificētā materiāla masas 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs.
Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo 
ftalātu koncentrācija pārsniedz 
iepriekšminēto ierobežojumu, nedrīkst laist 
tirgū.
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[XX.a] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS– un EINECS numuri, kas attiecas uz šo 
vielu):

diizononilftalāts (DINP)
CAS Nr. 28553–12–0 un 68515–48–0
EINECS Nr. 249–079–5 un 271–090–9

diizodecilftalāts (DIDP)
CAS Nr. 26761–40–0 un 68515–49–1
EINECS Nr. 247–977–1 un 271–091–4

– dinoktilftalāts (DNOP)
CAS Nr. 117–84–0 
Einecs Nr. 204–214–7

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu 
sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 
0,1 % no plastificētā materiāla masas 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kas 
paredzētas bērniem līdz trīs gadu vecumam 
un kuras bērni var bāzt mutē.

Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo 
ftalātu koncentrācija pārsniedz 
iepriekšminēto ierobežojumu, nedrīkst laist 
tirgū.

Parlamenta veiktie grozījumi 

[XX.] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS– un EINECS numuri, kas attiecas uz 
šo vielu):

di–(2–etilheksil) ftalāts (DEHP) 
CAS Nr. 117–81–7 
Einecs Nr. 204–211–0

dibutilftalāts (DBP) 
CAS Nr. 84–74–2
Einecs Nr. 201–557–4

benzilbutilftalāts (BBP)
CAS Nr. 85–68–7 
Einecs Nr. 201–622–7 

1a) Ftalātus, kas uzskaitīti XX daļā 
nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu 
sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 
0,1 % no plastificētā materiāla masas 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs.
1b) Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, 

kurās šo ftalātu koncentrācija pārsniedz 1a) 
punktā minēto ierobežojumu, nedrīkst laist 
tirgū.

[XX.a] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS– un EINECS numuri, kas attiecas uz 
šo vielu):

diizononilftalāts (DINP)
CAS Nr. 28553–12–0 un 68515–48–0
EINECS Nr. 249–079–5 un 271–090–9

diizodecilftalāts (DIDP)
CAS Nr. 26761–40–0 un 68515–49–1
EINECS Nr. 247–977–1 un 271–091–4

– dinoktilftalāts (DNOP)
CAS Nr. 117–84–0 

1c) Ftalātus, kas uzskaitīti XX a daļā 
nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu 
sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 
0,1 % no plastificētā materiāla masas 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kuras 
bērni var bāzt mutē.

1d) Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, 
kurās šo ftalātu koncentrācija pārsniedz 1c) 
punktā minēto ierobežojumu, nedrīkst laist 
tirgū.
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Einecs Nr. 204–214–7 

Or. en

Pamatojums

PPE-DE pirmā lasījuma grozījuma Nr. 16 atkārtota paziņošana. 

Nav atbilstoši sašaurināt ierobežojumus DINP, DIDP un DNOP ierobežojumus bērniem līdz 
triju gadu vecumam. Rotaļlietu likšana mutē nav ierobežota līdz zināmam vecumam. Pat ja
tas tā būtu, patvaļīgs vecuma ierobežojums ignorē ģimeņu realitāti, kurās ir vairāk kā viens 
bērns, kurās jaunākie bērni vēlēsies spēlēties ar vecāko brāļu un māsu rotaļlietām. Šīs vielas 
tiek uzskatītas par kaitīgām. Tās tiek augstā koncentrācijas pakāpē izmantotas rotaļlietās, tās 
izdalās īpaši, kad ieliktas mutē un alternatīvas rotaļlietas bez kaitīgā plastifikatora ir 
pieejamas. Vielas jāaizliedz visās rotaļlietās, kas var tikt ieliktas mutē. 

Grozījumu iesniedza Dan Jørgensen

Grozījums Nr. 39
PIELIKUMS

I pielikuma XX a) daļa (Direktīva 76/769/EEK)

Padomes kopējā nostāja 

[XX.a] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS– un EINECS numuri, kas attiecas uz šo 
vielu):

diizononilftalāts (DINP)
CAS Nr. 28553–12–0 un 68515–48–0
EINECS Nr. 249–079–5 un 271–090–9

diizodecilftalāts (DIDP)
CAS Nr. 26761–40–0 un 68515–49–1
EINECS Nr. 247–977–1 un 271–091–4

– dinoktilftalāts (DNOP)
CAS Nr. 117–84–0 
Einecs Nr. 204–214–7 

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu 
sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 
0,1 % no plastificētā materiāla masas 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kas 
paredzētas bērniem līdz trīs gadu vecumam 
un kuras bērni var bāzt mutē. 

Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo 
ftalātu koncentrācija pārsniedz 
iepriekšminēto ierobežojumu, nedrīkst laist 
tirgū.

Parlamenta veiktie grozījumi 

[XX.a] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS– un EINECS numuri, kas attiecas uz šo 

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu 
sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 
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vielu):

diizononilftalāts (DINP)
CAS Nr. 28553–12–0 un 68515–48–0
EINECS Nr. 249–079–5 un 271–090–9

diizodecilftalāts (DIDP)
CAS Nr. 26761–40–0 un 68515–49–1
EINECS Nr. 247–977–1 un 271–091–4

– dinoktilftalāts (DNOP)
CAS Nr. 117–84–0 
Einecs Nr. 204–214–7 

0,1 % no plastificētā materiāla masas 
rotaļlietu daļās un bērnu aprūpes precēs, 
kuras paredzētas bāzt mutē un bērnu 
aprūpes precēs, kuras bērni var bāzt mutē.

Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo 
ftalātu koncentrācija pārsniedz 
iepriekšminēto ierobežojumu, nedrīkst laist 
tirgū.

Or. en

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 40
PIELIKUMS

I pielikuma XX un XX a) daļa (Direktīva 76/769/EEK)

Padomes kopējā nostāja 

[XX.] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS– un EINECS numuri, kas attiecas uz šo 
vielu):
di–(2–etilheksil) ftalāts (DEHP) 
CAS Nr. 117–81–7 
EINECS Nr. 204–211–0

dibutilftalāts (DBP) 
CAS Nr. 84–74–2
EINECS Nr. 201–557–4
benzilbutilftalāts (BBP)
CAS Nr. 85–68–7 
EINECS Nr. 201–622–7

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu 
sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 
0,1 % no plastificētā materiāla masas 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs. 

Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo 
ftalātu koncentrācija pārsniedz 
iepriekšminēto ierobežojumu, nedrīkst laist 
tirgū.

[XX.a] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS– un EINECS numuri, kas attiecas uz šo 
vielu):

diizononilftalāts (DINP)
CAS Nr. 28553–12–0 un 68515–48–0
EINECS Nr. 249–079–5 un 271–090–9

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu 
sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 
0,1 % no plastificētā materiāla masas 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kas 
paredzētas bērniem līdz trīs gadu vecumam 
un kuras bērni var bāzt mutē.
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diizodecilftalāts (DIDP)
CAS Nr. 26761–40–0 un 68515–49–1
EINECS Nr. 247–977–1 un 271–091–4

– dinoktilftalāts (DNOP)
CAS Nr. 117–84–0 
Einecs Nr. 204–214–7 

Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo 
ftalātu koncentrācija pārsniedz 
iepriekšminēto ierobežojumu, nedrīkst laist 
tirgū.

Parlamenta veiktie grozījumi 

[XX.] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS– un EINECS numuri, kas attiecas uz 
šo vielu):

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

benzilbutilftalāts (BBP)
CAS Nr. 85–68–7 
EINECS Nr. 201–622–7

1a) Ftalātus, kas uzskaitīti XX daļā 
nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu 
sastāvdaļas koncentrācijā, kas 
pārsniedz 0,1 % no plastificētā 
materiāla masas rotaļlietās un bērnu 
aprūpes precēs.

1b) Rotaļlietas un bērnu aprūpes 
preces, kurās šo ftalātu koncentrācija 
pārsniedz 1a) punktā minēto
ierobežojumu, nedrīkst laist tirgū.

[XX.a] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS– un EINECS numuri, kas attiecas uz 
šo vielu):

diizononilftalāts (DINP)
CAS Nr. 28553–12–0 un 68515–48–0
EINECS Nr. 249–079–5 un 271–090–9

diizodecilftalāts (DIDP)
CAS Nr. 26761–40–0 un 68515–49–1
EINECS Nr. 247–977–1 un 271–091–4

– dinoktilftalāts (DNOP)
CAS Nr. 117–84–0 
Einecs Nr. 204–214–7 

1c) Ftalātus, kas uzskaitīti XX a daļā 
nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu 
sastāvdaļas koncentrācijā, kas 
pārsniedz 0,1 % no plastificētā 
materiāla masas rotaļlietās un bērnu 
aprūpes precēs, kuras bērni var bāzt 
mutē.
1d) Rotaļlietas un bērnu aprūpes 
preces, kurās šo ftalātu koncentrācija 
pārsniedz 1c) punktā minēto
ierobežojumu, nedrīkst laist tirgū.

Or. en

Pamatojums

Pirmā lasījuma grozījuma Nr. 16 atkārtota paziņošana. 

Vielas, kuras ir toksiskas reproducēšanai, piemēram, DEHP, DBP un BBP ir ieteiktas aizliegt 
visās rotaļlietās. Tomēr, tas nav pareizi samazināt DINP, DIDP un DNOP ierobežojumu 
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rotaļlietām bērniem līdz triju gadu vecumam. Rotaļlietu likšana mutē nav ierobežota līdz 
zināmam vecumam. Šīm vielām ir toksisks iespaids un tās ir bīstamas bērnam jebkurā 
vecumā. Tādēļ tās jāaizliedz visās rotaļlietās, kas var nonākt mutē. 

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 41
PIELIKUMS

I pielikuma XX a) daļa (Direktīva 76/769/EEK)

Padomes kopējā nostāja

[XX.a] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS– un EINECS numuri, kas attiecas uz 
šo vielu):

diizononilftalāts (DINP)
CAS Nr. 28553–12–0 un 68515–48–0
EINECS Nr. 249–079–5 un 271–090–9

diizodecilftalāts (DIDP)
CAS Nr. 26761–40–0 un 68515–49–1
EINECS Nr. 247–977–1 un 271–091–4

– dinoktilftalāts (DNOP)
CAS Nr. 117–84–0 
Einecs Nr. 204–214–7

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu sastāvdaļas 
koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no plastificētā 
materiāla masas rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, 
kas paredzētas bērniem līdz trīs gadu vecumam un 
kuras bērni var bāzt mutē.

Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo ftalātu 
koncentrācija pārsniedz iepriekšminēto 
ierobežojumu, nedrīkst laist tirgū.

Parlamenta veiktie grozījumi 

[XX.a] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS– un EINECS numuri, kas attiecas uz 
šo vielu):

diizononilftalāts (DINP)
CAS Nr. 28553–12–0 un 68515–48–0
EINECS Nr. 249–079–5 un 271–090–9

diizodecilftalāts (DIDP)
CAS Nr. 26761–40–0 un 68515–49–1
EINECS Nr. 247–977–1 un 271–091–4

– dinoktilftalāts (DNOP)
CAS Nr. 117–84–0 
Einecs Nr. 204–214–7

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu sastāvdaļas 
koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no plastificētā 
materiāla masas rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, 
kas paredzētas bērniem un kuras bērni var bāzt 
mutē vai var nonākt plašā kontaktā ar viņu ādu.

Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo ftalātu 
koncentrācija pārsniedz iepriekšminēto 
ierobežojumu, nedrīkst laist tirgū.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 42
PIELIKUMS

I pielikuma XX a) daļa uzskaitījums (Direktīva 76/769/EEK) 

Padomes kopējā nostāja 

[XX.a] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi 
CAS– un EINECS numuri, kas attiecas uz 
šo vielu):

diizononilftalāts (DINP)
CAS Nr. 28553–12–0 un 68515–48–0
EINECS Nr. 249–079–5 un 271–090–9

diizodecilftalāts (DIDP)
CAS Nr. 26761–40–0 un 68515–49–1
EINECS Nr. 247–977–1 un 271–091–4

– dinoktilftalāts (DNOP)
CAS Nr. 117–84–0 
Einecs Nr. 204–214–7

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu sastāvdaļas 
koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no plastificētā 
materiāla masas rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, 
kas paredzētas bērniem līdz trīs gadu vecumam un 
kuras bērni var bāzt mutē.

Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo ftalātu 
koncentrācija pārsniedz iepriekšminēto 
ierobežojumu, nedrīkst laist tirgū.

Parlamenta veiktie grozījumi 

[XX.a] Turpmāk norādītie ftalāti (vai 
citi CAS– un EINECS numuri, kas 
attiecas uz šo vielu):

diizononilftalāts (DINP)
CAS Nr. 28553–12–0 un 68515–48–0
EINECS Nr. 249–079–5 un 271–090–9

diizodecilftalāts (DIDP)
CAS Nr. 26761–40–0 un 68515–49–1
EINECS Nr. 247–977–1 un 271–091–4

– dinoktilftalāts (DNOP)
CAS Nr. 117–84–0 
Einecs Nr. 204–214–7 

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu sastāvdaļas 
koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla 
masas rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kas paredzētas 
bērniem līdz trīs gadu vecumam un kuras bērni var bāzt mutē.

Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo ftalātu 
koncentrācija pārsniedz iepriekšminēto 
ierobežojumu, nedrīkst laist tirgū.

Or. pl
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Pamatojums

Ftalāti, kuriem ir spēcīga pretandrogēnisks efekts un kuriem ir liela nozīme alerģisku reakciju 
ierosināšanā, gandrīz pilnībā jāizslēdz no aprites, jo īpaši, ja tie ir drauds visvieglāk 
ievainojamajai patērētāju daļai.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis 

Grozījums Nr. 43
PIELIKUMS

I pielikuma ΧΧ un ΧΧ a daļa, saraksts (Direktīva 76/769/ΕΟΚ)

1f) Etiķete ietver šādu piktogrammu:

0-3
Ja etiķete ir lielāka vai mazāka, augstāk 
minētās piktogrammas proporcijas atbilstoši 
saglabātas.

Or. el

Pamatojums

Etiķešu vienkāršošana, lai padarītu tās viegli saprotamu uz bērnu aprūpes precēm. 
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