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Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 11
CONSIDERANDO 3

(3) Deverá proibir-se a utilização de 
determinados ftalatos em brinquedos e 
artigos de puericultura em material 
plastificado ou incluindo componentes de 
material plastificado, dado que a sua 
presença apresenta ou pode eventualmente 
apresentar riscos para a saúde das crianças.

(3) Deverá proibir-se a utilização de 
determinados ftalatos em brinquedos e 
artigos de puericultura em material 
plastificado ou incluindo componentes de 
material plastificado, dado que a sua 
presença apresenta ou pode eventualmente 
apresentar riscos para a saúde das crianças. 
Convém salientar que os ftalatos podem ser 
absorvidos pelo organismo da criança não 
só quando o material plastificado é levado 
à boca, mas também no caso de um 
contacto extensivo com a sua pele. O risco 
é considerado maior quando a criança tem 
menos de três anos de idade.
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Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 12
CONSIDERANDO 3 BIS (novo)

(3 bis) A proibição de utilização de ftalatos 
deve ser alargada a outros produtos como 
os plásticos utilizados em embalagens de 
alimentos e em acessórios de banho e de 
natação.

Or. pl

Justificação

Esta alteração visa proteger a saúde das futuras gerações.

Alteração apresentada por Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber e Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 13
CONSIDERANDO 3 BIS (novo)

(3 bis) Foram concluídas e publicadas as 
avaliações do risco efectuadas aos DINP, 
DIDP e DBP, em conformidade com o 
Regulamento (CEE) nº 793/93 do 
Conselho, de 23 de Março de 1993, relativo 
à avaliação e controlo dos riscos 
ambientais associados às substâncias 
existentes.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa adaptar a posição comum aos novos factos científicos fornecidos pelo 
Centro Comum de Investigação da Comissão, que surgiram desde a primeira leitura pelo 
Parlamento, em 2000. 

Tal como confirmou a Comissão Europeia, foram concluídas as avaliações do risco 
efectuadas pela UE às três substâncias DINP, DIDP e DBP, as quais deverão servir de base 
para todas as decisões em matéria de gestão do risco.
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 14
CONSIDERANDO 4 BIS (novo)

(4 bis) Há plastificantes alternativos 
disponíveis, como o citrato ATBC, 
relativamente ao qual o Comité Científico 
da Toxicidade, Ecotoxicidade e do 
Ambiente (CCTEA) emitiu um parecer 
segundo o qual não há razões de 
preocupação quanto à segurança da sua 
utilização como plastificante em 
brinquedos em PVC que entram em 
contacto com a boca das crianças 
pequenas.

Or. el

Justificação

Há que ter presentes os novos dados científicos bem como o novo parecer do CCTEA de 8 de 
Janeiro de 2004 que, depois de negociação com a Comissão sobre o citrato ATBC, decidiu 
que as lacunas relativamente aos dados são suficientemente cobertas por novos dados e que 
não há motivos de preocupação quanto à segurança da utilização deste plastificante em 
brinquedos de PVC que entram em contacto com a boca das crianças pequenas. Ver 
igualmente a alteração 18 em primeira leitura pelo Parlamento Europeu. 

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 15
CONSIDERANDO 4 BIS (novo)

(4 bis) O comité devia igualmente basear os 
seus pareceres nas conclusões do projecto 
de estudo financiado pela Comissão, que 
está a ser realizado pela organização 
dinamarquesa de defesa do consumidor 
"Forbrugerradet" e que envolve testes à 
presença de substâncias perigosas, 
incluindo ftalatos, em brinquedos. Estas 
substâncias são passíveis de causar danos 
ao sistema hormonal, de provocar tumores 
ou abortos espontâneos, de afectar o 
normal funcionamento do sistema 
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reprodutivo e de se acumular no organismo 
e no ambiente.

Or. pl

Justificação

Esta alteração visa incluir uma referência às conclusões dos estudos em curso para reforçar 
o valor do documento.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 16
CONSIDERANDO 4 BIS (novo)

(4 bis) O Comité Científico da Toxicidade, 
Ecotoxicidade e Ambiente (CCTEA) 
adoptou, na sua 41ª reunião plenária, em 8 
de Janeiro de 2004, um parecer relativo à 
avaliação do risco do plastificante acetil 
tributil citrato (ATBC), utilizado em 
brinquedos, e concluiu que não há motivos 
para preocupação em matéria de segurança 
quando as crianças pequenas levam à boca 
brinquedos fabricados em PVC que contêm 
o material plastificante ATBC.

Or. en

Justificação

Convém salientar que um material plastificante alternativo ao PVC, como o citrato ATBC, 
pode ser utilizado, em segurança, em brinquedos e já se encontra disponível no mercado.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 17
CONSIDERANDO 7

(7) As restrições já adoptadas por 
determinados Estados-Membros em relação 
à colocação no mercado de brinquedos e 
artigos de puericultura, devido à presença de 
ftalatos, afectam directamente a realização e 
o funcionamento do mercado interno, pelo 

(7) As restrições já adoptadas por 
determinados Estados-Membros em relação 
à colocação no mercado de brinquedos e 
artigos de puericultura, devido à presença de 
ftalatos, afectam directamente a realização e 
o funcionamento do mercado interno, pelo 



AM\569323PT.doc 5/25 PE 359.891v03-00

PT

que é necessário aproximar as legislações 
dos Estados-Membros no domínio em causa 
e, por conseguinte, alterar o Anexo I à 
Directiva 76/769/CEE do Conselho.

que é necessário aproximar as legislações 
dos Estados-Membros no domínio em causa 
e, por conseguinte, alterar o Anexo I à 
Directiva 76/769/CEE do Conselho. Esta 
directiva não é incompatível com a 
aplicação, por parte dos Estados-Membros, 
em caso de necessidade e por motivos 
justificados de carácter epidemiológico, 
ecológico e económico, de restrições mais 
severas ao teor em ftalatos dos artigos 
referidos. 

Or. pl

Justificação

Esta alteração visa proteger a saúde das futuras gerações.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 18
CONSIDERANDO 8

(8) Quando a avaliação científica não 
permite a determinação do risco com 
suficiente certeza, deve ser aplicado o 
princípio da precaução, a fim de assegurar 
um elevado nível de protecção da saúde, 
especialmente das crianças.

(8) Quando a avaliação científica não 
permite, por enquanto, a determinação do 
risco com suficiente certeza, é imperativo 
aplicar o princípio da precaução, a fim de 
assegurar o máximo nível de protecção da 
saúde, especialmente das crianças.

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans e Hiltrud Breyer

Alteração 19
CONSIDERANDO 9

(9) As crianças, enquanto organismos em 
desenvolvimento, são particularmente 
vulneráveis a substâncias tóxicas para a 
reprodução, pelo que deve ser reduzida o 
mais possível a sua exposição a todas as 
fontes, que na prática sejam evitáveis, de 
emissão dessas substâncias, especialmente 
as provenientes de artigos que elas põem na 

(9) As crianças, enquanto organismos em 
desenvolvimento, são particularmente 
vulneráveis a substâncias tóxicas para a 
reprodução, pelo que deve ser reduzida o 
mais possível a sua exposição a todas as 
fontes, incluindo artigos destinados a 
crianças ou à puericultura, que na prática 
sejam evitáveis, de emissão dessas 
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boca. substâncias, especialmente as provenientes 
de artigos que elas possam colocar na boca.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma nova alteração que modifica um novo considerando da posição comum. 

Esta alteração visa melhorar a redacção. As três substâncias tóxicas para a reprodução que 
tornam o PVC maleável devem ser proibidas em todos os brinquedos, independentemente de 
estes serem ou não levados à boca pelas crianças, visto que os artigos destinados a crianças 
e à puericultura não devem conter estas substâncias. Por conseguinte, parece ser mais 
adequado referir, em primeiro lugar, os artigos destinados a crianças ou à puericultura, na 
generalidade, no que diz respeito à necessidade de reduzir, na medida do possível, exposições 
que sejam evitáveis e de salientar, posteriormente, a possibilidade de estas poderem ser 
levadas à boca pelas crianças.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 20
CONSIDERANDO 10 BIS (novo)

(10 bis) Os estudos realizados com 
brinquedos fabricados em PVC 
demonstram que alguns não contêm ésteres 
de ácido ortoftálico, enquanto os produtos 
tradicionalmente fabricados em PVC 
contêm até 30% de DEHP em massa do 
produto. No intuito de corresponder às 
expectativas dos consumidores, existe uma 
tendência crescente, por parte dos sectores 
da indústria e do comércio, de declarar que 
os produtos comercializados para uso 
diário, nomeadamente os produtos 
cosméticos, não contêm ftalatos. Em 
particular, os critérios de qualidade 
sanitária devem ser os factores decisivos 
para a comercialização de brinquedos e 
artigos de puericultura.

Or. pl

Justificação

Deve apoiar-se vigorosamente o comportamento dos sectores da indústria e do comércio que 
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toma em consideração a saúde pública.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 21
CONSIDERANDO 10 TER (novo)

(10 ter) O efeito nocivo dos DEHP, DBP e 
BBP para a futura capacidade reprodutiva 
das crianças com menos de três anos de 
idade está longe de ser a única 
manifestação do impacte dos ftalatos na 
patologia humana. Cada vez mais dados 
científicos indicam o seu contributo 
significativo para o desenvolvimento de 
bronquite asmática (DEHP), rinite alérgica 
e eczema (BBP) quando o pó nos quartos 
das crianças contém elevados níveis de 
concentração destas substâncias.

Or. pl

Justificação

O primeiro estudo epidemiológico realizado em crianças com idades compreendidas entre os 
três e os oito anos de idade demonstrou a existência de uma forte relação entre os ftalatos, a 
asma e outras alergias.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Hiltrud Breyer

Alteração 22
CONSIDERANDO 11

(11) As informações científicas relativas aos 
DINP, DIDP e DNOP ou são insuficientes 
ou contraditórias, embora não se possa 
excluir que apresentem um risco potencial se 
utilizados em brinquedos e artigos de 
puericultura que, por definição, são 
produzidos para crianças.

(11) As informações científicas relativas aos 
DINP, DIDP e DNOP demonstram que 
estes exercem efeitos adversos, inter alia, 
no fígado. Visto que é necessário utilizar 
elevados níveis de concentração de ftalatos 
para estes actuarem como material 
plastificante e sabendo-se que os 
plastificantes são libertadas do artigo 
plastificado, nomeadamente quando se 
exerce pressão sobre o artigo, por exemplo, 
quando uma criança leva um brinquedo ou 
um artigo de puericultura plastificado à 
boca, não se pode excluir que apresentem 
um risco potencial se utilizados em 
brinquedos e artigos de puericultura que, por 
definição, são produzidos para crianças. A 
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exposição das crianças a fontes de emissões 
que na prática sejam evitáveis, 
nomeadamente a artigos que podem ser 
levados à boca pela criança, deve ser tanto 
quanto possível reduzida.

Or. en

Justificação

Nova alteração que modifica um novo considerando na posição comum.

Embora haja informações científicas contraditórias relativamente ao nível de toxicidade 
destes três ftalatos, existe um consenso relativamente ao facto de estas substâncias exercerem 
um efeito adverso, inter alia, no fígado. Tendo em conta o efeito nocivo das substâncias, o 
elevado grau de concentração com que são utilizadas para tornar o PVC maleável, a sua 
libertação inevitável pelo PVC maleável e a existência de alternativas, estas substâncias 
representam um risco desnecessário.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 23
CONSIDERANDO 11

(11) As informações científicas relativas aos 
DINP, DIDP e DNOP ou são insuficientes 
ou contraditórias, embora não se possa 
excluir que apresentem um risco potencial se 
utilizados em brinquedos e artigos de 
puericultura que, por definição, são 
produzidos para crianças. 

(11) As informações científicas relativas aos 
DINP, DIDP e DNOP ou são insuficientes 
ou contraditórias, embora não se possa 
excluir que apresentem um risco potencial se 
utilizados em brinquedos e artigos de 
puericultura que, por definição, são 
produzidos para crianças. Neste caso, 
convém aplicar o princípio da precaução.

Or. en

Alteração apresentada por Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber e Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 24
CONSIDERANDO 11

(11) As informações científicas relativas aos 
DINP, DIDP e DNOP ou são insuficientes 

(11) As informações científicas relativas aos 
DNOP são insuficientes, embora não se 
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ou contraditórias, embora não se possa 
excluir que apresentem um risco potencial 
se utilizados em brinquedos e artigos de 
puericultura que, por definição, são 
produzidos para crianças.

possa excluir que as substâncias possam 
apresentar um risco potencial se alguma vez 
forem produzidas e posteriormente
utilizadas em brinquedos e artigos de 
puericultura que, por definição, são 
produzidos para crianças.

Or. en

Justificação

Nova alteração que visa adaptar a posição comum aos novos factos científicos fornecidos 
pelo Centro Comum de Investigação da Comissão, que surgiram desde a primeira leitura 
pelo Parlamento, em 2000.

Concluiu-se um longo processo de cinco anos com vista à realização de avaliações do risco 
dos DINP e DIDP por parte da UE, em conformidade com o regulamento em vigor relativo 
aos riscos associados às substâncias existentes, que deverá servir de base para todas as 
decisões em matéria de gestão do risco. Tendo em conta este facto, é necessário distinguir 
entre estas substâncias e os DNOP.

Na Europa, os DNOP não foram utilizados ou produzidos para fins comerciais durante, no 
mínimo, dez anos e, por conseguinte, as informações científicas relativas a este produto são 
actualmente insuficientes. No entanto, não se pode excluir que caso volte a ser produzida, 
esta substância possa, teoricamente, representar um risco para a saúde das crianças se for 
utilizada em brinquedos.

Alteração apresentada por Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber e Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 25
CONSIDERANDO 11 BIS (novo)

(11 bis) As avaliações do risco dos DINP e 
dos DIDP, realizadas em conformidade 
com o Regulamento (CEE) nº 793/93 do 
Conselho, indicam que não há riscos para 
o consumidor decorrentes da utilização 
destas substâncias em brinquedos e em 
artigos de puericultura.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa adaptar a posição comum aos novos factos científicos fornecidos pelo 
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Centro Comum de Investigação da Comissão, que surgiram desde a primeira leitura pelo 
Parlamento, em 2000. 

Concluiu-se um longo processo de cinco anos com vista à realização de avaliações do risco 
dos DINP e dos DIDP por parte da UE, que deverá servir de base para todas as decisões em 
matéria de gestão do risco.

Relativamente aos DIDP e aos DINP, os especialistas do Centro Comum de Investigação 
concluíram que a utilização das substâncias em brinquedos e outros componentes não 
apresentava riscos para as crianças. As conclusões destas avaliações do risco assentam em 
amplas margens de segurança e em simulações razoáveis das piores hipóteses de exposição 
possível.

Alteração apresentada por Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes 
Blokland, Anja Weisgerber e Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 26
CONSIDERANDO 12

(12) As incertezas na avaliação da exposição 
a estes ftalatos, nomeadamente as vezes que 
são postos na boca e a exposição a emissões 
de outras fontes, exigem que se atenda a 
considerações em matéria de precaução, pelo 
que devem ser introduzidas restrições à 
utilização desses ftalatos em brinquedos e 
artigos de puericultura e à colocação desses 
artigos no mercado. Todavia, as restrições 
em relação aos DINP, DIDP e DNOP devem 
ser menos rígidas do que as propostas para 
os DEHP, DBP e BBP por uma questão de 
proporcionalidade.

(12) As incertezas na avaliação da exposição 
a estes ftalatos, nomeadamente as vezes que 
são postos na boca, exigem que se atenda a 
considerações em matéria de precaução, pelo 
que devem ser introduzidas restrições à 
utilização desses ftalatos em brinquedos e 
artigos de puericultura e à colocação desses 
artigos no mercado. Todavia, tendo em 
conta os resultados das avaliações do risco, 
realizadas em conformidade com o 
Regulamento (CEE) nº 793/93 do 
Conselho, as restrições em relação aos 
DINP, DIDP e DNOP devem ser menos 
rígidas do que as propostas para os DEHP, 
DBP e BBP por uma questão de 
proporcionalidade.

Or. en

Justificação

Nova alteração que visa adaptar a posição comum aos novos factos científicos fornecidos 
pelo Centro Comum de Investigação da Comissão, que surgiram desde a primeira leitura 
pelo Parlamento, em 2000. 

Os dois especialistas em DIDP e DINP do Centro Comum de Investigação concluíram que a 
utilização das substâncias em brinquedos e outros componentes não apresentava riscos para 
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as crianças. Nas suas conclusões, tomaram em plena consideração a exposição a substâncias 
libertadas por outras fontes.

Tendo em conta os resultados das referidas avaliações do risco, a abordagem do Conselho 
proporciona, por si só, um elevado nível de protecção ao consumidor. Conforme o disposto 
no Tratado e na Comunicação da Comissão relativa ao princípio da precaução 
(COM(2001)0001) devem ser respeitados ambos os princípios da precaução e da 
proporcionalidade. 

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 27
CONSIDERANDO 12 BIS (novo)

(12 bis) A Comissão reexaminará as 
restantes aplicações dos produtos 
fabricados com material plastificado ou 
com componentes fabricados com material 
plastificado que possam apresentar riscos 
para o homem, em particular os utilizados 
em cuidados de saúde.

Or. el

Justificação

Se bem que a utilização de certos ftalatos (por exemplo os DEHP) cubra um amplo leque de 
necessidades no sector da saúde, impõe-se o reexame dos instrumentos médicos fabricados 
com material plastificado ou que contenham partes fabricadas com material plastificado que 
apresentem riscos para o homem. A limitação da utilização e disponibilidade de tais produtos 
considera-se necessária nos casos em que haja soluções alternativas mais seguras e em que a 
limitação não tenha efeitos desfavoráveis para os cuidados de saúde. Reposição da alteração 
n°5 do Parlamento Europeu em primeira leitura.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 28
CONSIDERANDO 13

(13) Em conformidade com a comunicação 
da Comissão relativa ao princípio da 
precaução, as medidas baseadas neste 
princípio deverão ser reexaminadas à luz das 
novas informações científicas.

(13) Em conformidade com a comunicação 
da Comissão relativa ao princípio da 
precaução, as medidas baseadas neste 
princípio deverão ser, obviamente, 
reexaminadas à luz das novas informações 
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científicas.

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans e Hiltrud Breyer

Alteração 29
CONSIDERANDO 17

(17) A Comissão vai rever a utilização 
noutros produtos dos ftalatos enumerados no 
Anexo I à Directiva 76/769/CEE, quando 
estiver concluída a avaliação do risco no 
âmbito do Regulamento (CEE) n.º 793/93 do 
Conselho, de 23 de Março de 1993, relativo 
à avaliação e controlo dos riscos ambientais 
associados às substâncias existentes.

(17) A Comissão vai rever a utilização 
noutros produtos dos ftalatos enumerados no 
Anexo I à Directiva 76/769/CEE, no prazo 
de dois anos a contar da data de adopção 
desta directiva, à luz de novos dados 
científicos e em conformidade com a
avaliação do risco no âmbito do 
Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho, 
de 23 de Março de 1993, relativo à avaliação 
e controlo dos riscos ambientais associados 
às substâncias existentes. Em particular, 
procederá à revisão da exposição a ftalatos 
presentes em artigos utilizados nos 
cuidados de saúde, em revestimentos de 
pavimento e em embalagens de alimentos 
fabricadas em material plastificado ou que 
contêm partes fabricadas em material 
plastificado, bem como no ar ambiente e, se 
necessário, encomendará a realização de 
estudos para medir os respectivos valores.

Or. en

Justificação

Reintrodução modificada das alterações n° 4 e 5 de primeira leitura. 

A revisão da utilização de ftalatos em brinquedos e artigos de puericultura deve ser 
distinguida da necessidade de rever outras utilizações dos ftalatos. A Comissão prevê, com 
razão, uma revisão da utilização dos ftalatos noutros produtos e essa posição deve ser 
mantida. Em conformidade com as alterações de primeira leitura, tal deverá ser efectuado no 
prazo de dois anos e deverá visar, em particular, mas não exclusivamente, certos 
componentes com mais probabilidade de constituir um risco desnecessário.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 30
CONSIDERANDO 18 BIS (novo)

(18 bis) Convém estabelecer os 
procedimentos de controlo e a frequência 
dos testes a artigos de puericultura e 
brinquedos que contêm ftalatos e que se 
destinam a lactentes e crianças com menos 
de três anos de idade. Actualmente, sabe-se 
que os ftalatos são potencialmente nocivos 
para a saúde e o ambiente. Deve ser 
estabelecido um intervalo de controlo com 
a duração máxima de dois anos. Devem ser 
tomadas medidas para incluir nesses testes 
outros grupos de substâncias químicas 
reconhecidas como nocivas para a saúde 
das crianças, particularmente os 
organismos sensíveis dos lactentes, como os 
metais pesados, as substâncias alergénicas 
e irritantes.

Or. pl

Justificação

Os conhecimentos cada vez mais aprofundados das ameaças toxicológicas às quais estamos 
expostos apontam para a necessidade de revisão periódica da lista de substâncias nocivas. 
Além disso, o progresso técnico só contribui para que estejamos rodeados por um ambiente 
impregnado de substâncias químicas com um efeito, muitas vezes, nocivo ao organismo, 
particularmente o das crianças. Daí que, de acordo com o princípio da precaução, seja 
necessário controlar a segurança dos produtos para crianças colocados no mercado. A 
frequência de controlo bienal é considerada adequada em matéria de eficácia das directivas 
e verificação dos dados toxicológicos. As preocupações relativas à saúde das crianças são 
ditadas pelas preocupações relativas à saúde das futuras gerações.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 31
CONSIDERANDO 18 TER (novo)

(18 ter) Deve ser introduzida a 
obrigatoriedade de providenciar aos 
consumidores informações sobre o teor em 
ftalatos dos brinquedos e dos produtos de 
puericultura, incluindo os produtos 
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cosméticos.

Or. pl

Justificação

Esta alteração visa permitir aos consumidores escolher os brinquedos e produtos de 
puericultura mais seguros, por forma a evitar que a presença de ftalatos seja dissimulada sob 
a designação de "ingrediente aromático" ou sob um número indicado em vez do nome da 
substância que entra na composição do produto cosmético.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 32
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 1, nº 3, alínea c) (Directiva 76/769/CEE)

"c) "Artigo de puericultura", qualquer 
produto destinado a facilitar o sono, o 
relaxamento, a alimentação e a sucção das 
crianças.";

"c) "Artigo de puericultura", qualquer 
produto destinado a facilitar o sono, o 
relaxamento, a alimentação, a 
administração de produtos medicinais ou o 
processo de crescimento da dentição e a 
sucção das crianças;

Or. en

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 33
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 1, nº 3, alínea c) (Directiva 76/769/CEE)

"c) "Artigo de puericultura", qualquer 
produto destinado a facilitar o sono, o 
relaxamento, a alimentação e a sucção das 
crianças.";

"c) "Artigo de puericultura", qualquer 
produto destinado a facilitar o sono, o 
relaxamento, a higiene, a alimentação e a 
sucção das crianças.";

Or. en

Justificação

Esta alteração visa assegurar o alargamento do âmbito da nova definição de artigos de 
puericultura, introduzida na posição comum do Conselho, por forma a abranger produtos 
como os fraldários ou as protecções para muda de fraldas que sobre eles se colocam.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 34
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 1, nº 3, alínea c) (Directiva 76/769/CEE)

"c) "Artigo de puericultura", qualquer 
produto destinado a facilitar o sono, o 
relaxamento, a alimentação e a sucção das 
crianças.";

"c) "Artigo de puericultura", qualquer 
produto para crianças com menos de três 
anos de idade destinado a facilitar o sono, o 
relaxamento, a alimentação e a sucção das 
crianças.";

Or. pl

Justificação

Os produtos referidos que se destinam a crianças com mais de três anos de idade são 
chamados artigos cosméticos e não de puericultura.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Hiltrud Breyer

Alteração 35
ARTIGO 1 BIS (novo)

Artigo 1º-A
A Comissão, em cooperação com as 
autoridades do Estado-Membro 
responsáveis pela vigilância do mercado e 
pela aplicação da lei em matéria de 
brinquedos e artigos de puericultura, e em 
consulta com as organizações competentes 
de produtores e importadores, vigiará a 
utilização de ftalatos e de outras 
substâncias plastificantes em brinquedos e 
artigos de puericultura. Até ...* , a 
Comissão publicará um relatório sobre a 
utilização de ftalatos e de outros materiais 
plastificantes. Com base neste relatório, à 
luz das últimas informações científicas 
relativas às substâncias encontradas e, caso 
se justifique, a Comissão apresentará as 
propostas legislativas adequadas, em 
conformidade com o artigo 251° do Tratado 
CE, para limitar a utilização dos referidos 
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ftalatos e matérias plastificantes em 
brinquedos e artigos de puericultura.
* Quatro anos a contar da data de entrada 
em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

Nova alteração que tem por base o novo considerando 14 da posição comum.

Os requisitos de vigilância mencionados no considerando 14 devem ser igualmente incluídos 
na parte legislativa da directiva. Existem muitos outros ftalatos além dos seis enumerados 
nesta directiva e também materiais plastificantes que não os ftalatos. Muitos destes podem 
provocar efeitos nocivos. Para evitar a substituição de seis ftalatos nocivos por outras 
substâncias nocivas, os Estados-Membros e a Comissão devem vigiar de perto a substituição 
dos ftalatos e, se necessário, a Comissão deverá apresentar propostas para prosseguir a 
acção legislativa.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 36
ARTIGO 1 BIS (novo)

(Anexo IV da Directiva 88/378/CEE)

Artigo 1º bis
A rotulagem inclui a seguinte representação 
gráfica:

0-3
Em caso de redução ou ampliação da imagem, 
devem manter-se as proporções da 
representação gráfica supra.
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Or. el

Justificação

Simplificação da rotulagem para que seja facilmente perceptível nos brinquedos.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Hiltrud Breyer

Alteração 37
ARTIGO 2

A Comissão, até ... *, reavalia as medidas 
previstas na Directiva 76/769/CEE com a 
redacção que lhe é dada pela presente 
directiva à luz das novas informações 
científicas relativas às substâncias descritas 
no Anexo à presente directiva e seus 
substitutos e, se se justificar, essas medidas 
serão alteradas nesse sentido.

A Comissão, até ... *, avalia a utilização 
noutros artigos dos ftalatos descritos no 
Anexo à presente directiva à luz das novas 
informações científicas e, se se justificar, 
apresentará propostas legislativas 
adequadas, em conformidade com o artigo 
251° do Tratado CE, para limitar a 
utilização destas substâncias.

* Quatro anos a contar da data de entrada 
em vigor da presente directiva.

* Dois anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

Nova alteração que modifica um novo artigo da posição comum. 

Os ftalatos são utilizados para plastificar uma vasta gama de artigos em PVC maleável que 
podem representar riscos semelhantes aos dos brinquedos em PVC maleável. A Comissão 
devia avaliar estes produtos para verificar se são necessárias mais medidas.

Alteração apresentada por Jillian Evans e Hiltrud Breyer

Alteração 38
ANEXO

Anexo I, pontos [XX] e [XXa.] (Directiva 76/769/CEE)

Posição comum do Conselho

[XX.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluam a substância):

di(2-etil-hexilo) ftalato (DEHP)
N.º CAS 117-81-7
N.º EINECS 204-211-0

Não podem ser utilizados, como substâncias 
ou componentes de preparações em 
concentrações superiores a 0,1% em massa 
de material plastificado, em brinquedos e 
artigos de puericultura.
Os brinquedos e artigos de puericultura que 
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ftalato de dibutilo (DBP)
N.º CAS 84-74-2
N.º EINECS 201-557-4

ftalato de benzilbutilo (BBP)
N.º CAS 85-68-7
N.º EINECS 201-622-7

contenham estes ftalatos numa concentração 
superior ao limite atrás referido não podem 
ser colocados no mercado.

[XXa.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluem a substância):

ftalato de di-isononilo (DINP)
N.º CAS 28553-12-0 e 68515-48-0
N.º EINECS 249-079-5 e 271-090-9

ftalato de di-isodecilo (DIDP)

N.º CAS 26761-40-0 e 68515-49-1

N.º EINECS 247-977-1 e 271-091-4

ftalato de di-n-octilo (DNOP)
N.º CAS 117-84-0
N.º EINECS 204-214-7

Não podem ser utilizados, como substâncias 
ou componentes de preparações em 
concentrações superiores a 0,1% em massa 
de material plastificado, em brinquedos e 
artigos de puericultura destinados a crianças 
com menos de três anos e que estas possam 
pôr na boca.

Os brinquedos e artigos de puericultura que 
contenham estes ftalatos numa concentração 
superior ao limite atrás referido não podem 
ser colocados no mercado.

Alteração do Parlamento

[XX.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluam a substância):

di(2-etil-hexilo) ftalato (DEHP)
N.º CAS 117-81-7
N.º EINECS 204-211-0

ftalato de dibutilo (DBP)
N.º CAS 84-74-2
N.º EINECS 201-557-4

ftalato de benzilbutilo (BBP)
N.º CAS 85-68-7
N.º EINECS 201-622-7

(1 bis) Os ftalatos enumerados no ponto 
XXa não podem ser utilizados, como 
substâncias ou componentes de 
preparações em concentrações superiores 
a 0,1% em massa de material plastificado, 
em brinquedos e artigos de puericultura.

(1 ter) Os brinquedos e artigos de 
puericultura que contenham estes ftalatos 
numa concentração superior ao limite 
referido no parágrafo 1bis não podem ser 
colocados no mercado.

[XXa.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluem a substância):

ftalato de di-isononilo (DINP)
N.º CAS 28553-12-0 e 68515-48-0
N.º EINECS 249-079-5 e 271-090-9

(1 quater) Os ftalatos enumerados no 
ponto XXa não podem ser utilizados, como 
substâncias ou componentes de 
preparações em concentrações superiores 
a 0,1% em massa de material plastificado, 
em brinquedos e artigos de puericultura 
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ftalato de di-isodecilo (DIDP)

N.º CAS 26761-40-0 e 68515-49-1

N.º EINECS 247-977-1 e 271-091-4

ftalato de di-n-octilo (DNOP)
N.º CAS 117-84-0
N.º EINECS 204-214-7

destinados a crianças com menos de três 
anos e que as crianças possam pôr na 
boca.

(1 quinquies) Os brinquedos e artigos de 
puericultura que contenham estes ftalatos 
numa concentração superior ao limite 
referido no parágrafo 1quater não podem 
ser colocados no mercado.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração n° 16 apresentada pelo PPE-DE em primeira leitura.

Não é adequado limitar a restrição dos DINP, DIDP e DNOP aos brinquedos para crianças 
com menos de três anos. O acto de levar brinquedos à boca não é exclusivo de uma idade em 
particular e, ainda que fosse, um limite de idade arbitrário ignoraria a realidade das famílias 
em que há mais de uma criança e em que os filhos mais novos querem brincar com os 
brinquedos dos seus irmãos mais velhos. Constatou-se que estas substâncias são nocivas. São 
utilizadas em elevado grau de concentração em brinquedos, por estes libertadas, 
especialmente quando são levadas à boca, e existem no mercado alternativas de brinquedos 
que não contêm materiais plastificantes nocivos. Por conseguinte, estas substâncias devem 
ser proibidas em todos os brinquedos que possam ser levados à boca.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 39
ANEXO

Anexo I, ponto [XXa] (Directiva 76/769/CEE)

Posição comum do Conselho

[XXa.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluem a substância):

ftalato de di-isononilo (DINP)
N.º CAS 28553-12-0 e 68515-48-0
N.º EINECS 249-079-5 e 271-090-9

ftalato de di-isodecilo (DIDP)

N.º CAS 26761-40-0 e 68515-49-1

N.º EINECS 247-977-1 e 271-091-4

Não podem ser utilizados, como substâncias 
ou componentes de preparações em 
concentrações superiores a 0,1% em massa 
de material plastificado, em brinquedos e 
artigos de puericultura destinados a crianças 
com menos de três anos e que estas possam 
pôr na boca.

Os brinquedos e artigos de puericultura que 
contenham estes ftalatos numa concentração 
superior ao limite atrás referido não podem 
ser colocados no mercado.
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ftalato de di-n-octilo (DNOP)
N.º CAS 117-84-0
N.º EINECS 204-214-7

Alteração do Parlamento

[XXa.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluem a substância):

ftalato de di-isononilo (DINP)
N.º CAS 28553-12-0 e 68515-48-0
N.º EINECS 249-079-5 e 271-090-9

ftalato de di-isodecilo (DIDP)

N.º CAS 26761-40-0 e 68515-49-1

N.º EINECS 247-977-1 e 271-091-4

ftalato de di-n-octilo (DNOP)
N.º CAS 117-84-0
N.º EINECS 204-214-7

Não podem ser utilizados, como substâncias 
ou componentes de preparações em 
concentrações superiores a 0,1% em massa 
de material plastificado, em componentes de 
brinquedos e artigos de puericultura 
destinados a ser colocados na boca, nem em 
brinquedos ou artigos de puericultura que 
possam ser colocados na boca pelas 
crianças.

Os brinquedos e artigos de puericultura que 
contenham estes ftalatos numa concentração 
superior ao limite atrás referido não podem 
ser colocados no mercado.

Or. en

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Frédérique Ries

Alteração 40
ANEXO

Anexo I, pontos [XX] e [XXa] (Directiva 76/769/CEE)

Posição comum do Conselho

[XX.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluam a substância):

di(2-etil-hexilo) ftalato (DEHP)
N.º CAS 117-81-7
N.º EINECS 204-211-0

ftalato de dibutilo (DBP)
N.º CAS 84-74-2
N.º EINECS 201-557-4

ftalato de benzilbutilo (BBP)
N.º CAS 85-68-7

Não podem ser utilizados, como substâncias 
ou componentes de preparações em 
concentrações superiores a 0,1% em massa 
de material plastificado, em brinquedos e 
artigos de puericultura.
Os brinquedos e artigos de puericultura que 
contenham estes ftalatos numa concentração 
superior ao limite atrás referido não podem 
ser colocados no mercado.
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N.º EINECS 201-622-7
[XXa.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluem a substância):

ftalato de di-isononilo (DINP)
N.º CAS 28553-12-0 e 68515-48-0
N.º EINECS 249-079-5 e 271-090-9

ftalato de di-isodecilo (DIDP)

N.º CAS 26761-40-0 e 68515-49-1

N.º EINECS 247-977-1 e 271-091-4

ftalato de di-n-octilo (DNOP)
N.º CAS 117-84-0
N.º EINECS 204-214-7

Não podem ser utilizados, como substâncias 
ou componentes de preparações em 
concentrações superiores a 0,1% em massa 
de material plastificado, em brinquedos e 
artigos de puericultura destinados a crianças 
com menos de três anos e que estas possam 
pôr na boca.

Os brinquedos e artigos de puericultura que 
contenham estes ftalatos numa concentração 
superior ao limite atrás referido não podem 
ser colocados no mercado.

Alteração do Parlamento

[XX.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluam a substância):

di(2-etil-hexilo) ftalato (DEHP)
N.º CAS 117-81-7
N.º EINECS 204-211-0

ftalato de dibutilo (DBP)
N.º CAS 84-74-2
N.º EINECS 201-557-4

ftalato de benzilbutilo (BBP)
N.º CAS 85-68-7
N.º EINECS 201-622-7

(1 bis) Os ftalatos enumerados no ponto 
XX não podem ser utilizados, como 
substâncias ou componentes de 
preparações em concentrações superiores 
a 0,1% em massa de material plastificado, 
em brinquedos e artigos de puericultura.

(1 ter) Os brinquedos e artigos de 
puericultura que contenham estes ftalatos 
numa concentração superior ao limite 
referido no parágrafo 1bis não podem ser 
colocados no mercado.

[XXa.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluem a substância):

ftalato de di-isononilo (DINP)
N.º CAS 28553-12-0 e 68515-48-0
N.º EINECS 249-079-5 e 271-090-9

ftalato de di-isodecilo (DIDP)

N.º CAS 26761-40-0 e 68515-49-1

N.º EINECS 247-977-1 e 271-091-4

(1 quater) Os ftalatos enumerados no 
ponto XXa não podem ser utilizados, como 
substâncias ou componentes de 
preparações em concentrações superiores 
a 0,1% em massa de material plastificado, 
em brinquedos e artigos de puericultura 
destinados a crianças com menos de três 
anos e que as crianças possam pôr na 
boca.

(1 quinquies) Os brinquedos e artigos de 
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ftalato de di-n-octilo (DNOP)
N.º CAS 117-84-0
N.º EINECS 204-214-7

puericultura que contenham estes ftalatos 
numa concentração superior ao limite 
referido no parágrafo 1quater não podem 
ser colocados no mercado.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração n° 16 apresentada em primeira leitura. 

É proposta, com razão, a proibição de substâncias tóxicas para a reprodução, como os 
DEHP, DBP e BBP em todos os brinquedos. No entanto, não é adequado limitar a restrição 
de DINP, DIDP e DNOP aos brinquedos para crianças com menos de três anos de idade. O 
acto de levar brinquedos à boca não é exclusivo das crianças com menos de três anos. 
Provou-se que estas substâncias têm efeitos tóxicos e que, por conseguinte, são perigosas 
para crianças de qualquer idade. Por conseguinte, devem ser proibidas em todos os 
brinquedos que possam ser levados à boca.

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 41
ANEXO

Anexo I, ponto [XXa] (Directiva 76/769/CEE)
Posição comum do Conselho

[XXa.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluem a substância):

ftalato de di-isononilo (DINP)
N.º CAS 28553-12-0 e 68515-48-0
N.º EINECS 249-079-5 e 271-090-9

ftalato de di-isodecilo (DIDP)

N.º CAS 26761-40-0 e 68515-49-1

N.º EINECS 247-977-1 e 271-091-4

ftalato de di-n-octilo (DNOP)
N.º CAS 117-84-0
N.º EINECS 204-214-7

Não podem ser utilizados, como substâncias 
ou componentes de preparações em 
concentrações superiores a 0,1% em massa 
de material plastificado, em brinquedos e 
artigos de puericultura destinados a crianças 
com menos de três anos e que estas possam 
pôr na boca.

Os brinquedos e artigos de puericultura que 
contenham estes ftalatos numa concentração 
superior ao limite atrás referido não podem 
ser colocados no mercado.

Alteração do Parlamento

[XXa.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluem a substância):

Não podem ser utilizados, como substâncias 
ou componentes de preparações em 
concentrações superiores a 0,1% em massa 
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ftalato de di-isononilo (DINP)
N.º CAS 28553-12-0 e 68515-48-0
N.º EINECS 249-079-5 e 271-090-9

ftalato de di-isodecilo (DIDP)

N.º CAS 26761-40-0 e 68515-49-1

N.º EINECS 247-977-1 e 271-091-4

ftalato de di-n-octilo (DNOP)
N.º CAS 117-84-0
N.º EINECS 204-214-7

de material plastificado, em brinquedos e 
artigos de puericultura destinados a crianças, 
que estas possam pôr na boca e que possam 
ter um contacto extensivo com a sua pele.

Os brinquedos e artigos de puericultura que 
contenham estes ftalatos numa concentração 
superior ao limite atrás referido não podem 
ser colocados no mercado.

Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 42
ANEXO

Anexo I, ponto [XXa] (Directiva 76/769/CEE)

Posição comum do Conselho

[XXa.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluem a substância):

ftalato de di-isononilo (DINP)
N.º CAS 28553-12-0 e 68515-48-0
N.º EINECS 249-079-5 e 271-090-9

ftalato de di-isodecilo (DIDP)

N.º CAS 26761-40-0 e 68515-49-1

N.º EINECS 247-977-1 e 271-091-4

ftalato de di-n-octilo (DNOP)
N.º CAS 117-84-0
N.º EINECS 204-214-7

Não podem ser utilizados, como substâncias 
ou componentes de preparações em 
concentrações superiores a 0,1% em massa 
de material plastificado, em brinquedos e 
artigos de puericultura destinados a crianças 
com menos de três anos e que estas possam 
pôr na boca.

Os brinquedos e artigos de puericultura que 
contenham estes ftalatos numa concentração 
superior ao limite atrás referido não podem 
ser colocados no mercado.

Alteração do Parlamento

[XXa.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluem a substância):

Não podem ser utilizados, como substâncias 
ou componentes de preparações em 
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ftalato de di-isononilo (DINP)
N.º CAS 28553-12-0 e 68515-48-0
N.º EINECS 249-079-5 e 271-090-9

ftalato de di-isodecilo (DIDP)

N.º CAS 26761-40-0 e 68515-49-1

N.º EINECS 247-977-1 e 271-091-4

ftalato de di-n-octilo (DNOP)
N.º CAS 117-84-0
N.º EINECS 204-214-7

concentrações superiores a 0,01% em massa 
de material plastificado, em brinquedos e 
artigos de puericultura destinados a crianças 
com menos de três anos e que estas possam 
pôr na boca.

Os brinquedos e artigos de puericultura que 
contenham estes ftalatos numa concentração 
superior ao limite atrás referido não podem 
ser colocados no mercado.

Or. pl

Justificação

Os ftalatos que possuem um forte efeito anti-androgénico e que podem ajudar a desencadear 
reacções alérgicas devem ser retirados de circulação praticamente na totalidade, em 
particular nos casos em que representam uma ameaça para a saúde da camada mais 
vulnerável da população de consumidores.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 43
ANEXO

Anexo I, pontos [XX] e [XXa], quadro (novo)(Directiva 76/769/CEE)

(1 f) A rotulagem inclui a seguinte 
representação gráfica:

0-3
Em caso de redução ou ampliação da imagem, 
devem manter-se as proporções da 



AM\569323PT.doc 25/25 PE 359.891v03-00

PT

representação gráfica supra.

Or. el

Justificação

Simplificação da rotulagem para que seja facilmente perceptível em todos os artigos de 
puericultura.
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