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Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 11
OVERWEGING 3

(3) De aanwezigheid van bepaalde ftalaten 
in speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen 
van week gemaakt materiaal of met 
onderdelen van week gemaakt materiaal, 
dient te worden verboden aangezien de 
aanwezigheid van bepaalde ftalaten risico's, 
of potentiële risico's inhoudt, of kan 
inhouden voor de gezondheid van jonge 
kinderen.

(3) De aanwezigheid van bepaalde ftalaten 
in speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen 
van week gemaakt materiaal of met 
onderdelen van week gemaakt materiaal, 
dient te worden verboden aangezien de 
aanwezigheid van bepaalde ftalaten risico's, 
of potentiële risico's inhoudt, of kan 
inhouden voor de gezondheid van jonge 
kinderen. Bedacht moet worden dat ftalaten 
in het lichaam van kinderen kunnen 
worden geabsorbeerd niet alleen wanneer 
deze plastic voorwerpen in de mond nemen, 
maar ook wanneer dergelijk materiaal 
intensief in contact komt met de huid van 
het kind. De risico's zijn vermoedelijk 
hoger wanneer het kind minder dan drie 
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jaar oud is.

Or. en

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 12
OVERWEGING 3 BIS (nieuw)

(3 bis) Het verbod op het gebruik van 
ftalaten moet ook uitgebreid worden tot 
andere producten, zoals 
plasticverpakkingen van levensmiddelen, 
bad- en zwemkleding.

Or. pl

Motivering

Om de gezondheid van toekomstige generaties te beschermen.

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 13
OVERWEGING 3 BIS (nieuw)

(3 bis) De risico-evaluaties van DINP, 
DIDP en DBP die uitgevoerd worden op 
grond van verordening (EEG) nr. 793/93 
van 23 maart 1993 inzake de beoordeling 
en de beperking van de risico' s van 
bestaande stoffen zijn thans  voltooid en 
gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Nieuw amendement om het gemeenschappelijk standpunt in overeenstemming te brengen met 
de nieuwe wetenschappelijke feiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van 
de Commissie sinds de eerste lezing van het Europees Parlement van 2000.

De Europese Commissie heeft bevestigd dat de risico-evaluaties van de EU voor de drie 
substanties DINP, DIDP en DBP voltooid zijn en de basis moeten vormen voor eventuele 
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besluiten in verband met riscicomanagement.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 14
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) Er zijn alternatieve zachtmakers 
beschikbaar zoals ATBC-citraat, waarvoor 
het Wetenschappelijk Comité voor 
Toxiciteit, Eco-toxiciteit en Milieu 
(WCTEM) in zijn advies benadrukt heeft 
dat er geen enkele reden voor ongerustheid 
bestaat voor de veiligheid bij het gebruik 
ervan als zachtmaker voor 
speelgoedartikelen van PVC die door kleine 
kinderen in de mond kunnen worden 
genomen.

Or. el

Motivering

Rekening moet worden gehouden met nieuwe wetenschappelijke gegevens en het nieuwe 
advies van het WCTEM van 8 januari 2004 over het ATBC-citraat, waaruit - op grond van 
nieuwe gegevens - blijkt dat er geen enkele reden voor ongerustheid bestaat voor de 
veiligheid bij het gebruik van deze substantie als zachtmaker voor speelgoedartikelen van 
PVC die door kleine kinderen in de mond kunnen worden genomen. Zie ook amendement 18 
uit de eerste lezing van het Europees Parlement.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 15
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) Het comité moet dergelijke 
evaluaties ook uitvoeren ter ondersteuning 
van het door de Commissie gefinancierde 
onderzoekproject dat werd uitgevoerd door 
de Deense consumentenorganisatie 
Forbrugerradet inzake het testen van 
speelgoed op gevaarlijke substanties, 
waaronder ftalaten. Deze substanties 
kunnen potentieel schade toebrengen aan 
het hormonaal systeem, de oorzaak zijn van 
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kankergezwellen of van miskramen, 
voortplantingsstoornissen veroorzaken en 
zich ophopen in het organisme of het 
milieu.

Or. pl

Motivering

Dit amendement verwijst naar resultaten van lopend onderzoek en verhoogt de exactheid van 
de tekst.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 16
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) Het Wetenschappelijk Comité voor
Toxiciteit, Eco-toxiciteit en Milieu 
(WCTEM) keurde op zijn 41e plenaire 
zitting op 8 januari 2004 een advies goed 
over de risico-evaluatie voor Acetyl-tri-
butyl-citraat (ATBC), een zachtmaker 
gebruikt in speelgoed, waarbij het tot de 
conclusie kwam dat "er geen redenen voor 
ongerustheid bestaan ten aanzien van de 
veiligheid wanneer kleine kinderen 
speelgoed van PVC  in hun mond stoppen, 
dat ATBC als zachtmaker bevat.

Or. en

Motivering

Benadrukt moet worden dat een alternatieve zachtmaker voor PVC, te weten ATBC-citraat, 
veilig in speelgoed kan worden gebruikt en reeds op de markt beschikbaar is.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 17
OVERWEGING 7

(7) De reeds door bepaalde lidstaten 
ingevoerde beperkingen op het op de markt 
brengen van kinderverzorgings- en 

(7) De reeds door bepaalde lidstaten 
ingevoerde beperkingen op het op de markt 
brengen van kinderverzorgings- en 
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speelgoedartikelen vanwege hun 
ftalaatgehalte, zijn rechtstreeks van invloed 
op de voltooiing en werking van de interne 
markt. Het is derhalve noodzakelijk de 
wetgevingen van de lidstaten op dit gebied 
onderling aan te passen en wijzigingen aan 
te brengen in bijlage I van Richtlijn 
76/769/EEG.

speelgoedartikelen vanwege hun 
ftalaatgehalte, zijn rechtstreeks van invloed 
op de voltooiing en werking van de interne 
markt. Het is derhalve noodzakelijk de 
wetgevingen van de lidstaten op dit gebied 
onderling aan te passen en wijzigingen aan 
te brengen in bijlage I van Richtlijn 
76/769/EEG. De onderhavige richtlijn belet 
niet dat de lidstaten, in geval van door 
epidemiologische, ecologische of 
economische belangen gemotiveerde 
noodzaak, individueel strengere normen 
vaststellen voor het ftalaat-gehalte van de 
betrokken artikelen.

Or. pl

Motivering

Om de gezondheid van toekomstige generaties te beschermen.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 18
OVERWEGING 8

(8) Teneinde met name voor kinderen een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming te 
garanderen, dient het voorzorgsbeginsel te 
worden toegepast wanneer op grond van de 
wetenschappelijke evaluatie het risico niet 
met voldoende zekerheid kan worden 
bepaald.

(8) Teneinde met name voor kinderen een zo 
hoog mogelijk niveau van 
gezondheidsbescherming te garanderen, is 
het van het grootste belang om het 
voorzorgsbeginsel toe te passen wanneer op 
grond van de wetenschappelijke evaluatie 
het risico voorlopig niet met voldoende 
zekerheid kan worden bepaald.

Or. en

Amendement ingediend door Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Amendement 19
OVERWEGING 9

(9) Als organismen in ontwikkeling zijn (9) Als organismen in ontwikkeling zijn 
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kinderen bijzonder kwetsbaar voor 
reproductietoxicologische stoffen. Daarom 
moet de blootstelling van kinderen aan alle 
in de praktijk vermijdbare bronnen van 
emissies van deze stoffen, met name door 
artikelen die zij in de mond kunnen steken, 
zoveel mogelijk worden beperkt.

kinderen bijzonder kwetsbaar voor 
reproductietoxicologische stoffen. Daarom 
moet de blootstelling van kinderen aan alle 
in de praktijk vermijdbare bronnen van 
emissies van deze stoffen, ondermeer  door 
artikelen die bestemd zijn voor kinderen of 
de verzorging van kinderen, vooral 
wanneer de mogelijkheid bestaat dat zij die 
in de mond kunnen steken, zoveel mogelijk 
worden beperkt.

Or. en

Motivering

Nieuw amendement tot wijziging van een nieuwe overweging in het gemeenschappelijk 
standpunt.

Verbeterde formulering. Er zijn drie repro-toxische zachtmakers voor PVC die in alle 
speelgoedartikelen moeten worden verboden, ongeacht of  er een mogelijkheid bestaat dat zij 
in de mond zullen worden gestopt of niet, want artikelen die voor kinderen bestemd zijn 
behoren deze substanties niet te bevatten. Het verdient daarom de voorkeur in de eerste 
plaats te verwijzen naar artikelen die bestemd zijn voor kinderen of de verzorging van 
kinderen, ten einde het risico op blootstelling tot een minimum te beperken, en pas in tweede 
instantie te refereren aan de mogelijkheid dat deze door kinderen in de mond kunnen worden 
gestopt.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 20
OVERWEGING 10 BIS (nieuw)

(10 bis) Studies naar speelgoedartikelen 
van PVC tonen aan dat een deel daarvan 
vrij is van esthers van orthoftaalzuur, 
hoewel typische PVC-artikelen een 
massapercentage DEHP hebben, dat tot 
30% kan belopen.  Tegemoetkomend aan 
de verwachtingen van de consumenten, 
verklaren industrie en handel steeds vaker 
dat de door hen verkochte producten voor 
dagelijks gebruik vrij zijn van ftalaten, 
vooral wanneer het om cosmetica gaat. Het 
gezondheidsbelang moet daarom in 
sterkere mate beslissend zijn voor de vraag 
of deze substanties aanwezig mogen zijn in 
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speelgoedartikelen of 
kinderverzorgingsartikelen..

Or. pl

Motivering

Het moet krachtig worden ondersteund wanneer producenten en importeurs een gedragslijn 
volgen die in het belang van de openbare gezondheid is.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 21
OVERWEGING 10 TER (nieuw)

(10 ter) Het schadelijke effect van DEHP, 
DBP en BBP op de toekomstige 
procreatieve gezondheid van kinderen van 
jonger dan drie jaar vormt geenszins de 
enige pathologische werking die ftalaten 
hebben op de menselijke gezondheid, want 
er komen meer en meer wetenschappelijke 
aanwijzingen dat deze substanties in 
belangrijke mate de oorzaak kunnen zijn 
van bronchiale astma (DEHP) of 
allergische neusontsteking en eczeem 
(BBP), wanneer .het stof van 
kinderslaapkamers een hoog gehalte van 
deze substanties bevat.

Or. pl

Motivering

De eerste epidemiologische studies in Zweden met kinderen van 3 tot 8 jaar hebben een sterk 
verband aangetoond  tussen de aanwezigheid van ftalaten en het voorkomen van astma en 
andere allergische aandoeningen.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Amendement 22
OVERWEGING 11

(11) Wetenschappelijke informatie over 
DINP, DIDP en DNOP is niet beschikbaar 

(11) Wetenschappelijke informatie over 
DINP, DIDP en DNOP toont aan dat deze 
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of tegenstrijdig, maar de mogelijkheid dat 
deze stoffen een potentieel risico inhouden 
indien zij worden gebruikt in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen, die per definitie 
voor kinderen worden geproduceerd, kan
niet worden uitgesloten.

substanties ondermeer schadelijke effecten 
hebben op de lever. Aangezien ftalaten in 
hoge concentratie aanwezig moeten zijn om 
als zachtmaker te fungeren, en het bekend 
is dat zachtmakers ontsnappen aan het 
artikel waar in zij zijn verwerkt, vooral 
wanneer daarop druk wordt uitgeoefend, 
zoals wanneer een kind het in zijn mond 
steekt, kan de mogelijkheid dat deze stoffen 
een potentieel risico inhouden indien zij 
worden gebruikt in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen, die per definitie 
voor kinderen worden geproduceerd, niet 
worden uitgesloten. De blootstelling van 
kinderen aan praktisch vermijdbare 
bronnen van emissie van deze substanties 
moet zoveel mogelijk worden uitgesloten,
vooral wanneer het gaat om producten die 
het kind in de mond kan nemen.

Or. en

Motivering

Nieuw amendement tot wijziging van een nieuwe overweging in het gemeenschappelijk 
standpunt.

Er bestaat weliswaar tegenstrijdige wetenschappelijke informatie over het niveau van 
toxiciteit van deze drie ftalaten, maar er bestaat geen verschil van mening over het feit dat zij 
alle drie schadelijke effecten hebben op de lever. Gezien de schadelijkheid van deze 
substanties, de hoge concentratie waarin zij gebruikt worden als zachtmaker voor PVC , het 
feit dat deze stoffen onvermijdelijk vrijkomen uit weekgemaakte PVC en het feit dat er 
vervangende substanties beschikbaar zijn, vertegenwoordigen zij een onnodig risico.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 23
OVERWEGING 11

(11) Wetenschappelijke informatie over 
DINP, DIDP en DNOP is niet beschikbaar 
of tegenstrijdig, maar de mogelijkheid dat 
deze stoffen een potentieel risico inhouden 
indien zij worden gebruikt in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen, die per definitie 
voor kinderen worden geproduceerd, kan 

(11) Wetenschappelijke informatie over 
DINP, DIDP en DNOP is niet beschikbaar 
of tegenstrijdig, maar de mogelijkheid dat 
deze stoffen een potentieel risico inhouden 
indien zij worden gebruikt in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen, die per definitie 
voor kinderen worden geproduceerd, kan 
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niet worden uitgesloten. niet worden uitgesloten. Het zou wijs zijn in 
dit geval het voorzorgsbeginsel toe te 
passen.

Or. en

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 24
OVERWEGING 11

(11) Wetenschappelijke informatie over 
DINP, DIDP en DNOP is niet beschikbaar 
of tegenstrijdig, maar de mogelijkheid dat 
deze stoffen een potentieel risico inhouden
indien zij worden gebruikt in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen, die per definitie 
voor kinderen worden geproduceerd, kan 
niet worden uitgesloten.

(11) Wetenschappelijke informatie over 
DNOP is niet beschikbaar , maar de 
mogelijkheid dat deze stof een potentieel 
risico inhoudt, indien hij ooit zou worden 
geproduceerd en vervolgens zou worden  
gebruikt in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen, die per definitie 
voor kinderen worden geproduceerd, kan 
niet worden uitgesloten.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt het gemeenschappelijk standpunt aan te passen aan de nieuwe 
wetenschappelijke gegevens van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de 
Europese Commissie, die vergaard zijn na de eerste lezing van het Parlement in het jaar 
2000.

Een vijf jaar durend onderzoekprogramma voor een EU risico-evaluatie in gevolge de 
verordening inzake de risico's van bestaande stoffen is voltooid voor de substanties DINP en 
DIDP en zou de basis moeten vormen voor besluiten op het gebied van risicobeheer. Om die 
reden moet onderscheid worden gemaakt tussen deze substanties en DNOP.

DNOP is gedurende tenminste 10 jaar in Europa  niet gebruikt of op industriële schaal 
vervaardigd  en wetenschappelijke informatie over dit product ontbreekt dus. Het kan echter 
niet worden uitgesloten dat deze substantie in de toekomst eens opnieuw zal worden 
geproduceerd, zodat theoretisch het risico bestaat dat zij in speelgoed zou worden verwerkt.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 25
OVERWEGING 11 BIS (nieuw)

(11 bis) Uit de risico-evaluaties voor DINP 
en DIDP die op grond van verordening 
(EEG) nr. 793/93 van de Raad werden 
uitgevoerd blijkt dat er geen risico's voor de 
consumenten bestaan als zij gebruikt 
worden in speelgoed en kinder-
verzorgingsproducten.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt het gemeenschappelijk standpunt aan te passen aan de nieuwe 
wetenschappelijke gegevens van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de 
Europese Commissie, die vergaard zijn na de eerste lezing van het Parlement in het jaar 
2000.

Een vijf jaar durend onderzoekprogramma voor een EU risico-evaluatie in gevolge de 
verordening inzake de risico's van bestaande stoffen is voltooid voor de substanties DINP en 
DIDP en zou de basis moeten vormen voor besluiten op het gebied van risicobeheer. 

Zowel voor DIDP als voor DINP kwamen de technische experts van het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek tot de conclusie dat er voor kinderen geen risico's bestaan wanneer 
deze substanties gebruikt worden in speelgoed of andere artikelen. In deze risico-evaluaties 
worden de conclusies altijd gebaseerd op ruime veiligheidsmarges en redelijke "worse case 
scenario's". 

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 26
OVERWEGING 12

(12) De onzekere aspecten van de evaluatie 
van de blootstelling aan deze ftalaten, zoals 
de vraag hoe lang de artikelen in de mond 
worden gehouden, alsmede de blootstelling 

(12) De onzekere aspecten van de evaluatie 
van de blootstelling aan deze ftalaten, zoals 
de vraag hoe lang de artikelen in de mond 
worden gehouden, vereisen dat 
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aan andere emissies vanuit andere 
bronnen, vereisen dat 
voorzorgsoverwegingen meewegen. Er 
dienen dan ook beperkingen te worden 
ingevoerd betreffende het gebruik van deze 
ftalaten voor speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen, alsmede 
betreffende het op de markt brengen van 
deze artikelen. Omwille van de 
evenredigheid dienen de beperkingen voor 
DINP, DIDP en DNOP evenwel minder 
streng te zijn dan de voor DEHP, DBP en 
BBP voorgestelde beperkingen.

voorzorgsoverwegingen meewegen. Er 
dienen dan ook beperkingen te worden 
ingevoerd betreffende het gebruik van deze 
ftalaten voor speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen, alsmede
betreffende het op de markt brengen van 
deze artikelen. Omwille van de 
evenredigheid dienen de beperkingen voor 
DINP, DIDP en DNOP, gezien de resultaten 
van de op grond van verordening (EEG) nr. 
793/93 van de Raad uitgevoerde risico-
evaluaties, evenwel minder streng te zijn 
dan de voor DEHP, DBP en BBP 
voorgestelde beperkingen.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt het gemeenschappelijk standpunt aan te passen aan de nieuwe 
wetenschappelijke gegevens van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de 
Europese Commissie, die vergaard zijn na de eerste lezing van het Parlement in het jaar 
2000.

Een vijf jaar durend onderzoekprogramma voor een EU risico-evaluatie in gevolge  de 
verordening inzake de risico's van bestaande stoffen is voltooid voor de substanties DINP en 
DIDP en zou de basis moeten vormen voor besluiten op het gebied van risicobeheer. 

Gezien deze risico-evaluaties, biedt de aanpak van de Raad reeds een hoog 
beschermingsniveau voor de consument. Volgens de bepalingen van het Verdrag en de 
Mededeling van de Commissie over het voorzorgsbeginsel (COM(2001)0001) moeten zowel 
het voorzorgs- als het proportionaliteitsbeginsel worden gerespecteerd.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 27
OVERWEGING 12 BIS (nieuw)

(12 bis) De Commissie zal onderzoek doen 
naar de andere toepassingen van producten 
uit plastic materialen, waarin zachtmakers 
verwerkt zijn, die mogelijkerwijze gevaren 
kunnen veroorzaken voor de mens, vooral 
wanneer zij gebruikt worden in de sector 
van de medische verzorging.
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Or. el

Motivering

Ook bepaalde ftalaten (bij voorbeeld DEHP) worden in de medische sector voor een brede 
reeks doeleinden gebruikt, bij voorbeeld voor medische apparatuur uit plastic, waarin 
zachtmakers verwerkt zijn, die potentieel gevaren kunnen opleveren voor de menselijke 
gezondheid. Een beperking van het gebruik en de beschikbaarstelling van deze producten 
wordt noodzakelijk geacht in gevallen waar er veiliger alternatieven bestaan en waar deze 
beperking geen nadelige gevolgen heeft voor de medische  behandeling. Herhaling van 
amendement nr.5 uit de eerste lezing van het Europees Parlement.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 28
OVERWEGING 13

(13) Zoals aangegeven in de Mededeling van 
de Commissie over het voorzorgsbeginsel, 
zullen de op dit beginsel gebaseerde 
maatregelen worden getoetst aan nieuwe 
wetenschappelijke gegevens.

(13) Zoals aangegeven in de Mededeling van 
de Commissie over het voorzorgsbeginsel, 
zullen de op dit beginsel gebaseerde 
maatregelen natuurlijk worden getoetst aan 
nieuwe wetenschappelijke gegevens.

Or. en

Amendement ingediend door Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Amendement 29
OVERWEGING 17

(17) De Commissie zal het gebruik van de in 
Bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG 
genoemde ftalaten in andere producten aan 
een onderzoek onderwerpen wanneer de 
risicobeoordeling krachtens Verordening 
(EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 
1993 is voltooid.

(17) De Commissie zal het gebruik van de in 
Bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG 
genoemde ftalaten in andere producten 
binnen twee jaar na de vaststelling de 
bepalingen van deze richtlijn in het licht 
van nieuwe wetenschappelijke kennis aan 
een onderzoek onderwerpen wanneer de 
risicobeoordeling krachtens Verordening 
(EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 
1993 is voltooid. In het bijzonder zal zij een 
nieuw onderzoek doen naar de blootstelling 
aan ftalaten in producten die gebruikt 
worden in de gezondheidszorg, 
vloerbedekkingen, voedselverpakkingen 
van plastic of met plastic componenten,of 
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in de omgevingslucht; zij zal ook, wanneer 
dat opportuun is, opdracht geven tot 
onderzoek om de juistheid van de 
desbetreffende gehaltes te bevestigen.

Or. en

Motivering

Gewijzigde herinvoering van amendementen 4 en 5 uit eerste lezing.

De herziening van het gebruik van ftalaten in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen  moet 
los worden gezien van de noodzaak tot  herziening ervan bij andere toepassingen. De 
Commissie stelt terecht een herziening in het vooruitzicht van het gebruik van ftalaten in 
andere producten, en hieraan moet worden vastgehouden. Overeenkomstig de amendementen 
uit eerste lezing moet dit binnen twee jaar geschieden, waarbij in het bijzonder - maar niet 
uitsluitend - moet worden gelet op bepaalde toepassingen waarbij de kans groot is dat zij een 
onnodig risico vormen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 30
OVERWEGING 18 BIS (nieuw)

(18 bis) Er moeten voor  producten voor 
medische zorg en speelgoed voor kleine 
kinderen van jonger dan 3 jaar  
controleprocedures worden vastgesteld, 
alsmede regels voor de frequentie  van het 
onderzoek naar het gehalte van ftalaten die 
, in het licht van de beschikbare kennis, als 
potentieel schadelijk voor de gezondheid en 
het milieu worden beschouwd, waarbij deze 
controles tenminste elke twee jaar zouden 
moeten plaatsvinden. Er moeten 
maatregelen worden getroffen om ervoor te 
zorgen dat in dit onderzoek ook gelet wordt 
op andere groepen chemische substanties 
die bekend staan als toxisch voor de 
gezondheid van kinderen, en vooral voor  
het uiterst gevoelige organisme van 
pasgeborenen, zoals zware metalen en 
substanties met allergene of irriterende 
werking.
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Or. pl

Motivering

De groeiende kennis met betrekking tot toxicologische bedreigingen waaraan wij zijn 
blootgesteld doet ook de noodzaak rijzen van een periodieke verificatie van de lijst van 
schadelijke substanties. Bovendien leidt de technologische vooruitgang ertoe dat wij omringd 
worden door een wereld van chemische substanties, die niet zelden schadelijke zijn voor ons 
organisme, en in het bijzonder voor het gevoelige organisme van kinderen. Daarom moeten 
we op grond van het voorzorgsbeginsel de noodzaak onderstrepen van monitoring van de 
veiligheid van de op de markt gebrachte producten voor kinderen. Twee jaar is een geschikte 
frequentie  voor het verrichten van verificaties naar de toestand en de effectiviteit van de 
richtlijn en voor de verificatie van de toxicologische gegevens. De zorg voor de gezondheid 
van de kinderen is immers ook zorg voor de gezondheid van de toekomstige generaties.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 31
OVERWEGING 18 TER (nieuw)

(18 ter) Er moet een verplichting worden 
ingevoerd tot het verstrekken van 
informatie aan de consumenten over het 
gehalte van ftalaten in speelgoed en 
verzorgingsartikelen, waaronder ook 
cosmetica.

Or. pl

Motivering

Hierdoor zou het de consumenten mogelijk worden gemaakt om  te kiezen voor de veiligste 
speelgoed- en verzorgingsartikelen en zou vermeden kunnen worden dat de aanwezigheid van 
ftalaten versluierd wordt onder de benaming "geurstoffen" of onder een nummer dat de naam 
van de substantie vervangt.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 32
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 1, lid 3, letter c) (richtlijn 76/769/EEG)

"c) kinderverzorgingsartikel: elk product dat 
bestemd is om de slaap, de ontspanning en 
de voeding van, alsmede het zuigen door 

"c) kinderverzorgingsartikel: elk product dat 
bestemd is om de slaap, de ontspanning en 
de voeding van kinderen, de toediening van 
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kinderen te vergemakkelijken"; medicamenten, het doorbreken van nieuwe 
tanden, alsmede het zuigen door kinderen te 
vergemakkelijken";

Or. en

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt

Amendement 33
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 1, lid 3, letter c) (richtlijn 76/769/EEG)

"c) kinderverzorgingsartikel: elk product dat 
bestemd is om de slaap, de ontspanning en 
de voeding van, alsmede het zuigen door 
kinderen te vergemakkelijken";

"c) kinderverzorgingsartikel: elk product dat 
bestemd is om de slaap, de ontspanning, 
hygiënische verzorging en de voeding van, 
alsmede het zuigen door kinderen te 
vergemakkelijken";

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt te verzekeren dat de definitie van kinderverzorgingsartikelen in het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad  enigszins wordt uitgebreid, zodat ook producten 
als luiervervangingstafels en de matjes die op deze tafels geplaatst worden eronder vallen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 34
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 1, lid 3, letter c) (richtlijn 76/769/EEG)

"c) kinderverzorgingsartikel: elk product dat 
bestemd is om de slaap, de ontspanning en 
de voeding van, alsmede het zuigen door 
kinderen te vergemakkelijken";

"c) kinderverzorgingsartikel: elk product dat 
bestemd is om voor kinderen jonger dan 
drie jaar  de slaap, de ontspanning en de 
voeding van, alsmede het zuigen door 
kinderen te vergemakkelijken";

Or. pl

Motivering

In het geval van kinderen ouder dan drie jaar wordt er gesproken van cosmetica en niet van 
verzorgingsproducten.
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Amendement ingediend door Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Amendement 35
ARTIKEL 1 BIS (nieuw)

De Commissie zal, in samenwerking met de 
autoriteit in de lidstaat die verantwoordelijk 
is voor markttoezicht en de naleving van de 
regels voor  speelgoed en kinder-
verzorgingsartikelen, en in overleg met de 
betrokken organisaties van producenten en 
importeurs, toezicht houden op het gebruik 
van ftalaten en andere substanties die als 
zachtmakers gebruikt worden in speelgoed 
en kinderverzorgingsartikelen. Ten laatste 
op ... * publiceert de Commissie een verslag 
over het gebruik van ftalaten en andere 
zachtmakers. Op basis van dit verslag, dat 
rekening houdt met de meest recente 
wetenschappelijke informatie over de 
betrokken substanties, dient de Commissie, 
wanneer  dit gerechtvaardigd is, 
overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag  
passende wetgevingsvoorstellen in om het 
gebruik van deze ftalaten en zachtmakers 
in speelgoed en producten voor 
kinderverzorging te beperken.
_____________
* Vier jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Nieuw amendement, dat voortbouwt op de nieuwe overweging 14 van het gemeenschappelijk 
standpunt.

De in overweging 14 genoemde toezichtsvereisten moeten ook worden opgenomen in de 
uitvoeringsbepalingen van de richtlijn. Er zijn meer ftalaten dan de zes die in de richtlijn 
worden genoemd en er bestaan nog andere zachtmakers dan ftalaten. Veel van die stoffen 
zouden schadelijke effecten kunnen hebben. Om te voorkomen dat de zes genoemde ftalaten 
door andere schadelijke stoffen worden vervangen, moeten de lidstaten en de Commissie 
scherp toezicht houden op de mogelijke vervanging van ftalaten en, zo nodig, zal de 
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Commissie voorstellen moeten doen voor nieuwe wetgeving.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 36
ARTIKEL 1 BIS (nieuw)

Bijlage IV (richtlijn 88/378/EEG)

(1 bis) Het merkteken bevat de volgende 
afbeelding:

0-3
In geval van verkleining of vergroting van het 
merkteken moeten dezelfde proporties worden 
bewaard als in bovenstaande gegradueerde 
afbeelding.

Or. el

Motivering

Vereenvoudiging van het merkteken opdat het goed leesbaar is op speelgoed.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Amendement 37
ARTIKEL 2

De Europese Commissie zal de maatregelen 
opgenomen in Richtlijn 76/769/EEG zoals 
gewijzigd bij deze richtlijn uiterlijk ...* 
opnieuw evalueren in het licht van nieuwe 
wetenschappelijke informatie over de in 
bijlage bij deze richtlijn omschreven stoffen 
en vervangmiddelen daarvan. De 

De Europese Commissie zal het gebruik in 
andere producten van de ftalaten genoemd 
in de bijlage bij deze richtlijn uiterlijk ...* 
opnieuw evalueren in het licht van nieuwe 
wetenschappelijke informatie .en zal , indien 
dit gerechtvaardigd is,  overeenkomstig
artikel 251 van het Verdrag  passende 
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maatregelen zullen, indien gerechtvaardigd, 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

wetgevingsvoorstellen indienen om het 
gebruik van deze substanties te beperken..

* Vier jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

* Twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Nieuw amendement houdende wijziging van een nieuw artikel in het gemeenschappelijk 
standpunt.

Ftalaten worden als zachtmaker gebruikt in een ruime reeks producten van weekgemaakt 
PVC, die soortgelijke risico's bieden als speelgoed van zacht PVC. De Commissie moet deze 
producten evalueren om te zien of verdere stappen noodzakelijk zijn.

Amendement ingediend door Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Amendement 38
BIJLAGE

Bijlage I, punten [XX] en [XX.a.] (richtlijn 76/769/EEG)Gemeenschappelijk standpunt van 
de Raad

[XX.] De volgende ftalaten (of andere CAS-
en EINECS-nrs. die betrekking hebben op 
de stof):

bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
CAS-nr. 117-81-7
EINECS-nr. 204-211-0

dibutylftalaat (DBP)
CAS-nr. 84-74-2
EINECS-nr. 201-557-4

benzylbutylftalaat (BBP)
CAS-nr. 85-68-7
EINECS-nr. 201-622-7

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen.
Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
hierboven genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.

[XX.a.] De volgende ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nrs. die betrekking 
hebben op de stof):

di-"isononyl"ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 en 271-090-9

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn 
voor kinderen jonger dan drie jaar en door
hen in de mond kunnen worden gestopt.
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di-"isodecyl"ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 en 271-091-4

di-n-octylftalaat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0
EINECS-nr. 204-214-7

Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
hierboven genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.
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Amendementen van het Parlement

[XX.] De volgende ftalaten (of andere CAS-
en EINECS-nrs. die betrekking hebben op 
de stof):

bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
CAS-nr. 117-81-7
EINECS-nr. 204-211-0

(1 a) De in punt XX genoemde ftalaten 
mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen.

dibutylftalaat (DBP)
CAS-nr. 84-74-2
EINECS-nr. 201-557-4

benzylbutylftalaat (BBP)
CAS-nr. 85-68-7
EINECS-nr. 201-622-7

(1 b) Dergelijke speelgoed en kinder-
verzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
in punt 1a genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.

[XX.a.] De volgende ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nrs. die betrekking 
hebben op de stof):

di-"isononyl"ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 en 271-090-9

(1 c) De in punt XX genoemde ftalaten 
mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen (schrapping) en 
door kinderen in de mond kunnen worden 
gestopt.

di-"isodecyl"ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 en 271-091-4

di-n-octylftalaat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0
EINECS-nr. 204-214-7

(1 d) Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
in punt 1c genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.

Or. en

Motivering

Herinvoering van amendement 16 van de PPE-DE-Fractie uit eerste lezing.

Het is niet passend de beperkingen op het verbod van DINP, DIDP en DNOP alleen van 
toepassing te laten zijn op speelgoed van kinderen jonger dan drie jaar. Het in de mond 
stoppen van speelgoed beperkt zich niet tot een bepaalde leeftijd. En zelfs als dit het geval zou 
zijn, zou deze arbitraire leeftijdsgrens voorbij zien aan de realiteit van gezinnen met meer dan 
één kind, waarbij jongere kinderen zullen willen spelen met het speelgoed van hun oudere 
broer of zuster. Het is aangetoond dat deze substanties schadelijk zijn. Zij worden in hoge 
concentraties gebruikt in speelgoed, zij kunnen daaruit vrijkomen, met name wanneer zij de in 
de mond worden gestopt, en er is alternatief speelgoed beschikbaar zonder de schadelijke 
zachtmakers. Deze substanties moeten daarom worden verboden in elk speelgoed dat in de 
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mond kan worden gestopt.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 39
BIJLAGE

Bijlage I, punt [XX.a.] (richtlijn 76/769/EEG)Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

[XX.a.] De volgende ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nrs. die betrekking 
hebben op de stof):

di-"isononyl"ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 en 271-090-9

di-"isodecyl"ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 en 271-091-4

di-n-octylftalaat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0
EINECS-nr. 204-214-7

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn 
voor kinderen jonger dan drie jaar en door 
hen in de mond kunnen worden gestopt.

Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
hierboven genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.

Amendementen van het Parlement

[XX.a.] De volgende ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nrs. die betrekking 
hebben op de stof):

di-"isononyl"ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 en 271-090-9

di-"isodecyl"ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 en 271-091-4

di-n-octylftalaat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0
EINECS-nr. 204-214-7

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in onderdelen van speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn 
om in de mond te worden gestopt en 
kinderverzorgingsartikelen die door hen in 
de mond kunnen worden gestopt.

Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
hierboven genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.

Or. en
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Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten, Frédérique Ries

Amendement 40
BIJLAGE

Bijlage I, punten [XX] en [XX.a.] (richtlijn 76/769/EEG)Gemeenschappelijk standpunt van 
de Raad

[XX.] De volgende ftalaten (of andere CAS-
en EINECS-nrs. die betrekking hebben op 
de stof):

bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
CAS-nr. 117-81-7
EINECS-nr. 204-211-0

dibutylftalaat (DBP)
CAS-nr. 84-74-2
EINECS-nr. 201-557-4

benzylbutylftalaat (BBP)
CAS-nr. 85-68-7
EINECS-nr. 201-622-7

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen.

Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
hierboven genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.

[XX.a.] De volgende ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nrs. die betrekking 
hebben op de stof):

di-"isononyl"ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 en 271-090-9

di-"isodecyl"ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 en 271-091-4

di-n-octylftalaat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0
EINECS-nr. 204-214-7

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn 
voor kinderen jonger dan drie jaar en door 
hen in de mond kunnen worden gestopt.

Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
hierboven genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.
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Amendementen van het Parlement

[XX.] De volgende ftalaten (of andere CAS-
en EINECS-nrs. die betrekking hebben op 
de stof):

bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
CAS-nr. 117-81-7
EINECS-nr. 204-211-0

(1 a) De in punt XX genoemde ftalaten 
mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen.

dibutylftalaat (DBP)
CAS-nr. 84-74-2
EINECS-nr. 201-557-4

benzylbutylftalaat (BBP)
CAS-nr. 85-68-7
EINECS-nr. 201-622-7

(1 b) Dergelijke speelgoed en kinder-
verzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
in punt 1a genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.

[XX.a.] De volgende ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nrs. die betrekking 
hebben op de stof):

di-"isononyl"ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 en 271-090-9

(1 c) De in punt XX genoemde ftalaten 
mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen (schrapping) die 
door kinderen in de mond kunnen worden 
gestopt.

di-"isodecyl"ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 en 271-091-4

di-n-octylftalaat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0
EINECS-nr. 204-214-7

(1 d) Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
in punt 1c genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.

Or. en

Motivering

Herinvoering van amendement 16 uit eerste lezing.

Voor substanties die schadelijk kunnen zijn voor de reproductieve gezondheid , zoals  DEHP, 
DBP en BBP, wordt terecht voorgesteld ze in alle speelgoed te verbieden. Het is echter niet 
passend de beperkingen op het  gebruik van DINP, DIDP en DNOP alleen van toepassing te 
laten zijn op speelgoed voor kinderen jonger dan drie jaar. Het in de mond stoppen van 
speelgoed beperkt zich niet tot een bepaalde leeftijd.  Het is aangetoond dat deze substanties 
toxische effecten hebben en dus gevaarlijk zijn voor kinderen van elke leeftijd.  Zij moeten 
daarom worden verboden in alle speelgoed dat in de mond kan worden gestopt.
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Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 41
BIJLAGE

Bijlage I, punt [XX.a.] (richtlijn 76/769/EEG)Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

[XX.a.] De volgende ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nrs. die betrekking 
hebben op de stof):

di-"isononyl"ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 en 271-090-9

di-"isodecyl"ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 en 271-091-4

di-n-octylftalaat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0
EINECS-nr. 204-214-7

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn 
voor kinderen jonger dan drie jaar en door 
hen in de mond kunnen worden gestopt.

Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
hierboven genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.

Amendementen van het Parlement

[XX.a.] De volgende ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nrs. die betrekking 
hebben op de stof):

di-"isononyl"ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 en 271-090-9

di-"isodecyl"ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 en 271-091-4

di-n-octylftalaat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0
EINECS-nr. 204-214-7

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn 
voor kinderen (schrapping) en door hen in
de mond kunnen worden gestopt. of in 
intensief contact kunnen komen met hun 
huid.

Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
hierboven genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.

Or. en
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 42
BIJLAGE

Bijlage I, punt [XX.a.] (richtlijn 76/769/EEG)Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

[XX.a.] De volgende ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nrs. die betrekking 
hebben op de stof):

di-"isononyl"ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 en 271-090-9

di-"isodecyl"ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 en 271-091-4

di-n-octylftalaat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0
EINECS-nr. 204-214-7

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1%
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn 
voor kinderen jonger dan drie jaar en door 
hen in de mond kunnen worden gestopt.

Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
hierboven genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.

Amendementen van het Parlement

[XX.a.] De volgende ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nrs. die betrekking 
hebben op de stof):

di-"isononyl"ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 en 271-090-9

di-"isodecyl"ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 en 271-091-4

di-n-octylftalaat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0
EINECS-nr. 204-214-7

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,01%
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn 
voor kinderen jonger dan drie jaar en door 
hen in de mond kunnen worden gestopt.

Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
hierboven genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.

Or. pl
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Motivering

Ftalaten met een sterke anti-androgene werking die een versterkende rol spelen bij het 
opwekken van allergische reacties moeten praktisch uit de circulatie worden genomen, vooral 
wanneer zij een bedreiging vormen voor de gevoeligste groep van consumenten.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 43
BIJLAGE

Bijlage I, punten [XX] en [XX.a.], ?? (richtlijn 76/769/EEG)
(1f) Het merkteken bevat de volgende 
afbeelding:

0-3
In geval van verkleining of vergroting van het
merkteken moeten dezelfde proporties worden 
bewaard als in bovenstaande gegradueerde 
afbeelding.

Or. el

Motivering

Vereenvoudiging van het merkteken opdat het goed leesbaar is op het 
kinderverzorgingsartikel.
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