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(ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa)
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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marios Matsakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 3

3) Používanie niektorých ftalátov v hračkách 
a výrobkoch určených na starostlivosť o 
dieťa, ktoré sú vyrobené zo zmäkčovaného
materiálu, alebo obsahujú časti vyrobené zo 
zmäkčovaného materiálu, by sa malo 
zakázať, keďže prítomnosť niektorých 
ftalátov predstavuje alebo by potenciálne 
mohla predstavovať zdravotné riziká detí.

3) Používanie niektorých ftalátov v hračkách 
a výrobkoch určených na starostlivosť o 
dieťa, ktoré sú vyrobené z mäkčeného
materiálu, alebo obsahujú časti vyrobené z 
mäkčeného materiálu, by sa malo zakázať, 
keďže prítomnosť niektorých ftalátov 
predstavuje alebo by potenciálne mohla
predstavovať zdravotné riziká detí. Je nutné 
poznamenať, že ftaláty sa do tela detí môžu 
vstrebať nie len vtedy, keď si deti do úst 
vkladajú objekty vyrobené z mäkčeného 
materiálu, ale aj v prípade, ak sa takýto 
materiál dostáva do častého kontaktu s 
detskou pokožkou. V prípade detí mladších 
ako tri roky sa predpokladá, že riziko je 
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väčšie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ODÔVODNENIE 3A (nové)

3a) Zákaz používania ftalátov by sa mal 
rozšíriť aj na ďalšie výrobky, akými sú 
plastické výrobky, ktoré sa používajú v 
potravinových obaloch a v príslušenstve na 
kúpanie a plávanie.

Or. pl

Odôvodnenie

To protect the health of future generations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline 
Jackson, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Cutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ODÔVODNENIE 3A (nové)

3a) Posudzovanie rizika DINP, DIDP a 
DPB uskutočnené v rámci nariadenia Rady 
(EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o 
posudzovaní a kontrole rizík existujúcich 
látok bolo ukončené a uverejnené.

Or. en

Odôvodnenie

New amendment to bring the Common Position into line with new scientific facts from the 
European Commission’s Joint Research Centre that have arisen since the Parliament’s first 
reading in 2000.

As confirmed by the European Commission, the EU risk assessments for the three substances 
DINP, DIDP & DBP have been completed and should provide the basis for any risk 
management decisions.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Antonios Trakatellis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ODÔVODNENIE 4a (nové)

4a) K dispozícii sú náhradné zmäkčovadlá, 
napr. acetyl tributyl citrát (ATBC), v 
súvislosti s ktorými stanovisko Vedeckého 
výboru pre toxicitu, ekotoxicitu a životné 
prostredie (VVTEZP) podporuje názor, že v 
rámci používania tejto látky ako 
zmäkčovadla pre hračky z PVC, ktoré si 
deti vkladajú do úst, nevznikli žiadne obavy 
o bezpečnosť.

Or. el

Odôvodnenie

Account should be taken of new scientific data and the new opinion of the SCTEE of 8 
January 2004 which, following consultation with the Commission on ATBC, concluded that 
the data gaps were properly covered by the new data and that there is no safety concern with 
its use as a plasticiser for PVC toys mouthed by small children. See also Amendment 18 from 
Parliament's first reading.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ODÔVODNENIE 4A (nové)

4a) Výbor by sa vo svojich stanoviskách 
mal opierať o zistenia študijného projektu 
financovaného Komisiou a uskutočneného 
dánskou spotrebiteľskou organizáciou 
Forbrugerradet, ktorý zahŕňa testy na 
prítomnosť nebezpečných látok, vrátane 
ftalátov, v hračkách. Tieto látky môžu 
poškodiť hormonálny systém, zapríčiniť 
nádory alebo potraty, narušiť normálne 
fungovanie reprodukčného systému a 
zhromažďovať sa v organizme a životnom 
prostredí.

Or. pl



AM\569323SK.doc PE 359.891v03-00

SK

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ODÔVODNENIE 4A (nové)

4a) Vedecký výbor pre toxicitu, ekotoxicitu 
a životné prostredie (VVTEZP) na svojej 
41. plenárnej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 
8. januára 2004, prijal stanovisko k 
posudzovaniu rizika zmäkčovadiel 
vyrobených z acetyl tributyl citrátu (ATBC) 
používaných v hračkách, v ktorom sa 
uvádza, že „neexistujú žiadne obavy o 
bezpečnosť, keď si malé deti vkladajú do 
úst hračky z PVC obsahujúce ATBC ako 
zmäkčovadlo“.

Or. en

Odôvodnenie

It is important to emphasise that alternative plasticizer for PVC as the citrate ATBC can be 
used safely in the toy applications and are already available on the market.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ODÔVODNENIE 7

7) Obmedzenia, ktoré už niektoré členské 
štáty prijali ohľadne uvádzanie hračiek a 
výrobkov určených na starostlivosť o deti na 
trh, pretože obsahujú ftaláty, priamo 
vplývajú na dokončenie a fungovanie 
vnútorného trhu. Je preto potrebné 
aproximovať právne predpisy členských 
štátov v tejto oblasti a následne zmeniť a 
doplniť prílohu I smernice Rady 
76/769/EHS.

7) Obmedzenia, ktoré už niektoré členské 
štáty prijali ohľadne uvádzanie hračiek a 
výrobkov určených na starostlivosť o deti na 
trh, pretože obsahujú ftaláty, priamo 
vplývajú na dokončenie a fungovanie 
vnútorného trhu. Je preto potrebné 
aproximovať právne predpisy členských 
štátov v tejto oblasti a následne zmeniť a 
doplniť prílohu I smernice Rady 
76/769/EHS. Táto smernica platí bez toho, 
aby bolo dotknuté stanovenie prísnejších 
úrovní obsahu ftalátov platných pre 



AM\569323SK.doc PE 359.891v03-00

SK

uvedené výrobky v členských štátoch na 
základe podložených epidemiologických, 
environmentálnych alebo hospodárskych 
podkladov.

Or. pl

Odôvodnenie

To protect the health of future generations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marios Matsakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ODÔVODNENIE 8

8) Ak vedecké posúdenie neumožní určiť 
riziko s dostatočnou istotou, mala by sa na 
účely zabezpečenia vysokej úrovne ochrany 
zdravia, a to najmú u detí, uplatňovať zásada 
predbežnej opatrnosti.

8) Je nevyhnutné, aby sa na zabezpečenie 
najvyššej úrovne ochrany zdravia, a to 
najmú u detí, uplatňovala zásada predbežnej 
opatrnosti, ak vedecké posúdenie zatiaľ
neumožní určiť riziko s dostatočnou istotou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ODÔVODNENIE 9

9) Deti ako vyvíjajúce sa organizmy sú 
obzvlášť citlivé na látky poškodzujúce 
reprodukciu.  Preto by sa mala expozícia detí 
všetkým zdrojom emisií týchto látok, ktorým 
sa dá v praxi vyhnúť, najmä výrobkom, 
ktoré si deti vkladajú do úst, znížiť na 
minimum.

9) Deti ako vyvíjajúce sa organizmy sú 
obzvlášť citlivé na látky poškodzujúce 
reprodukciu.  Preto by sa malo vystavenie 
detí všetkým zdrojom emisií týchto látok, 
vrátane výrobkov určených pre deti alebo 
starostlivosť o deti, ktorým sa dá v praxi 
vyhnúť, a najmä výrobkom, ktoré si deti 
môžu vkladať do úst, znížiť na minimum.

Or. en

Odôvodnenie

New amendment modifying a new recital in the common position.

Improving of the wording. The three reprotoxic PVC softeners are to be prohibited in all toys, 
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irrespective of whether they are put into the mouth by children or not, as articles intended for 
children or for childcare should not contain such substances. It is therefore more appropriate 
to refer firstly to articles intended for children or childcare  in general with regard to the 
need to reduce avoidable exposure as much as possible, and then to stress the possibility of 
these being put into the mouth by children.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ODÔVODNENIE 10A (nové)

10a) Štúdie zamerané na hračky vyrobené z 
PVC ukazujú, že niektoré z týchto hračiek 
neobsahujú ortoftalátové acidné estery, 
pričom typické výrobky z PVC takéto látky 
obsahujú v množstvách až 30 
hmotnostných % DEHP. V rámci reakcie 
na očakávania spotrebiteľov, výrobcovia a 
maloobchodníci stále vo väčšej miere tvrdia 
o svojich výrobkoch určených na 
každodenné použitie, predovšetkým 
kozmetike, že neobsahujú ftaláty. O to je 
dôležitejšie, aby sa zdravotné kritériá stali 
rozhodujúcim faktorom pri umiestňovaní 
hračiek a výrobkov určených na 
starostlivosť o dieťa na trh.

Or. pl

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ODÔVODNENIE 10B (nové)

10b) Škodlivé účinky DEHP, DBP a BBP 
na budúcu reprodukčnú schopnosť detí 
mladších ako tri roky nie je jediným 
spôsobom, akým ftaláty vplývajú na 
patológiu človeka. Stále viac dôkazov 
poukazuje na to, že tieto látky významným 
spôsobom vplývajú na rozvoj bronchiálnej 
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astmy (DEHP) a alergickej nádchy a 
ekzémov (BBP) v prípade, ak prach v 
spálňach detí obsahuje vysoké koncentrácie 
týchto látok.

Or. pl

Odôvodnenie

The first epidemiologic study conducted into children between three and eight years of age 
showed there to be a strong link between phthalates and asthma and other allergies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ODÔVODNENIE 11

11) Vedecké informácie o DINP, DIDP a 
DNOP buď chýbajú alebo sú rozporuplné, 
ale nemožno vylúčiť, že tieto látky 
predstavujú potenciálne riziko, ak sa použijú 
v hračkách a výrobkoch určených na 
starostlivosť o dieťa, ktoré sú svojim 
určením vyrobené pre deti.

11) Vedecké informácie o DINP, DIDP a 
DNOP poukazujú na to, že tieto látky majú 
nepriaznivý vplyv, okrem iného, na pečeň.
Keďže ftaláty sa musia používať vo 
vysokých koncentráciách, aby boli účinné 
ako zmäkčovadlo, a ako zmäkčovadlá sa 
uvoľňujú z mäkčeného materiálu, 
predovšetkým vtedy, ak sa na daný materiál 
vyvíja tlak, napríklad vtedy, ak si dieťa 
vloží do úst hračku alebo výrobok určený 
na starostlivosť o dieťa vyrobený z 
mäkčeného materiálu, nemožno vylúčiť, že 
tieto látky predstavujú potenciálne riziko, ak 
sa použijú v hračkách a výrobkoch určených 
na starostlivosť o dieťa, ktoré sú svojim 
určením vyrobené pre deti. Vystavenie detí 
zdrojom emisií týchto látok, ktorým sa dá v 
praxi vyhnúť, najmä výrobkom, ktoré si 
deti môžu vkladať do úst, by sa mala znížiť 
na minimum.

Or. en

Odôvodnenie

New amendment modifying a new recital in the common position.

While there is conflictual scientific information as to the level of toxicity of these three 
phthalates, there is no disagreement that these substances have critical adverse effects inter 
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alia on the liver.  Given the harmfulness of the substances, the high concentration with which 
they are to be used to soften PVC, the inevitable release of them from soft PVC, and the 
availability of substitutes, they represent an unnecessary risk.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marios Matsakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ODÔVODNENIE 11

11) Vedecké informácie o DINP, DIDP a 
DNOP buď chýbajú alebo sú rozporuplné, 
ale nemožno vylúčiť, že tieto látky 
predstavujú potenciálne riziko, ak sa použijú 
v hračkách a výrobkoch určených na 
starostlivosť o dieťa, ktoré sú svojim 
určením vyrobené pre deti.

11) Vedecké informácie o DINP, DIDP a 
DNOP buď chýbajú alebo sú rozporuplné, 
ale nemožno vylúčiť, že tieto látky 
predstavujú potenciálne riziko, ak sa použijú 
v hračkách a výrobkoch určených na 
starostlivosť o dieťa, ktoré sú svojim 
určením vyrobené pre deti. V tomto prípade 
je rozumné uplatniť zásadu prevencie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline 
Jackson, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Cutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ODÔVODNENIE 11

11) Vedecké informácie o DINP, DIDP a 
DNOP buď chýbajú alebo sú rozporuplné, 
ale nemožno vylúčiť, že tieto látky 
predstavujú potenciálne riziko, ak sa 
použijú v hračkách a výrobkoch určených na 
starostlivosť o dieťa, ktoré sú svojim 
určením vyrobené pre deti.

11) Vedecké informácie o DNOP chýbajú, 
ale nemožno vylúčiť, že táto látka môže 
predstavovať potenciálne riziko, ak by sa 
mala vyrobiť a následne použiť v hračkách 
a výrobkoch určených na starostlivosť o 
dieťa, ktoré sú svojim určením vyrobené pre 
deti.

Or. en

Odôvodnenie

New amendment to bring the Common Position into line with new scientific facts from the 
European Commission’s Joint Research Centre, which have arisen since the Parliament’s 
first reading in 2000. 

A five year long process to conduct EU risk assessments under the Existing Substances 
Regulation for the substances DINP and DIDP has been completed and should provide the 
basis for any risk management decisions. Given this fact, a distinction needs to be made 
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between these substances and DNOP.

DNOP has not been used or produced commercially in Europe for at least ten years and 
therefore scientific information concerning this product is currently lacking. However, it can 
not be ruled out that should this substance ever be produced again it could theoretically pose 
a risk to children should it be used in children toys.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline 
Jackson, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Cutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ODÔVODNENIE 11A (nové)

11a) Posudzovanie rizika DINP a DIDP 
ukončené podľa nariadenia Rady (EHS) č. 
793/93 ukázalo, že používanie týchto látok v 
hračkách a výrobkoch určených na 
starostlivosť o deti neohrozuje 
spotrebiteľov.

Or. en

Odôvodnenie

Amendment to bring the Common Position into line with new scientific facts from the 
European Commission’s Joint Research Centre, which have arisen since the Parliament’s 
first reading in 2000. 

A five year long process to conduct EU risk assessments for the substances DINP and DIDP 
has been completed and should provide the basis for any risk management decisions.

For both DIDP and DINP technical experts at the Joint Research Centre came to the 
conclusion that there was no risk to children from the substance’s use in toys or any other 
application. These risk assessments already base their conclusions on wide margins of safety 
and reasonable worse case exposure scenarios.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline 
Jackson, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Cutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ODÔVODNENIE 12

12) Neistota pri hodnotení expozície týmto 
ftalátom, ako je napríklad doba kontaktu s 
ústami a expozícia z iných zdrojov, 

12) Neistota pri hodnotení vystaveniu týmto 
ftalátom, ako je napríklad doba kontaktu s 
ústami vyžaduje, aby sa zohľadnili 
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vyžaduje, aby sa vzali do úvahy preventívne 
opatrenia. Preto by sa mali prijať 
obmedzenia na používanie ftalátov pri 
výrobe hračiek a výrobkov určených na 
starostlivosť o dieťa a na uvádzanie týchto 
výrobkov na trh. Avšak obmedzenia pre 
DINP, DIDP a DNOP by mali byť z dôvodu 
proporcionality menej prísne ako 
obmedzenia navrhované pre DEHP, DBH a 
BBP.

preventívne opatrenia. Preto by sa mali 
prijať obmedzenia na používanie ftalátov pri 
výrobe hračiek a výrobkov určených na 
starostlivosť o dieťa a na uvádzanie týchto 
výrobkov na trh. Vzhľadom na výsledky 
posudzovania rizika vykonaného podľa 
nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 by však 
obmedzenia pre DINP, DIDP a DNOP mali 
byť z dôvodov proporcionality menej prísne 
ako obmedzenia navrhnuté pre DEHP, DBP 
a BBP.

Or. en

Odôvodnenie

New amendment to bring the Common Position into line with new scientific facts from the 
European Commission’s Joint Research Centre, which have arisen since the Parliament’s 
first reading in 2000.

For both DIDP and DINP technical experts at the Joint Research Centre came to the 
conclusion that there was no risk to children from the substances’ use in toys or any other 
application. Exposure from other sources was fully taken into account by these experts in 
their conclusions.

Given these risk assessment conclusions, the Council’s approach already affords a high level 
of protection for the consumer. As laid out by the Treaty and the Commission Communication 
on the precautionary principle (COM(2001)0001) both the principles of precaution and 
proportionality should be respected. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Antonios Trakatellis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ODÔVODNENIE 12a (nové)

12a) Komisia preskúma ďalšie spôsoby 
použitia výrobkov vyrobených z mäkčených 
materiálov alebo obsahujúcich časti 
vyrobené z mäkčeného materiálu, ktoré 
môžu ohrozovať ľudí, predovšetkým tie 
výrobky, ktoré sa používajú v oblasti 
lekárskej starostlivosti.

Or. el
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Odôvodnenie

Although the use of certain phthalates (e.g. DEHP) covers a very wide range of needs in the 
health sector, there is a need to review the medical appliances which are made of plasticised 
material or contain parts made of plasticised material and which may expose people to risks. 
Restrictions on the use and availability of such articles are considered necessary in cases 
where there are safer alternative solutions and where the restrictions do not have an adverse 
impact on medical treatment. Reinstatement of Amendment 5 from Parliament's first reading. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marios Matsakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
ODÔVODNENIE 13

13) V súlade s oznámením Komisie o zásade 
predbežnej opatrnosti by sa mali opatrenia 
založené na tejto zásade prehodnotiť vo 
svetle nových vedeckých informácií.

13) V súlade s oznámením Komisie o zásade 
predbežnej opatrnosti by sa mali opatrenia 
založené na tejto zásade samozrejme 
prehodnotiť vo svetle nových vedeckých 
informácií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
ODÔVODNENIE 17

17) Komisia preskúma používanie ftalátov 
uvedených v prílohe I k smernici 
76/769/EHS v iných výrobkoch po ukončení 
hodnotenia rizík podľa nariadenia Rady 
(EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o 
vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich 
látok.

17) Komisia preskúma používanie ftalátov 
uvedených v prílohe I k smernici 
76/769/EHS v iných výrobkoch do dvoch 
rokov od prijatia tejto smernice vzhľadom 
na ďalšie vedecké poznatky a posudzovanie 
rizík podľa nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 
z 23. marca 1993 o posudzovaní a kontrole
rizík existujúcich látok. Predovšetkým 
preskúma vystavenie ftalátom z predmetov 
používaných v oblasti zdravotníckej 
starostlivosti, podlahových krytín, 
potravinových obaloch vyrobených z 
mäkčených materiálov alebo obsahujúcich 
časti vyrobené z mäkčených materiálov a z 
ovzdušia a podľa potreby požiada o 
vykonanie výskumu zameraného na zistenie 
daných hodnôt.
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Or. en

Odôvodnenie

Modified reintroduction of amendments 4 and 5 from first reading. 

The review of the use of phthalates in toys and childcare articles should be distinguished from 
the need to review other uses of phthalates. The Commission rightly foresees a review of the 
use of phthalates in other products, and this should be maintained. In line with the 
amendments from first reading, that should be done within two years and should address in 
particular, but not be limited to, certain applications that are most likely to constitute an 
unnecessary risk.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
ODÔVODNENIE 18A ( nové)

18a) V prípade výrobkov určených na 
starostlivosť o dieťa a hračiek 
obsahujúcich ftaláty, ktoré sú určené pre 
dojčatá a deti mladšie ako tri roky, by sa 
mali stanoviť postupy a intervaly 
vykonávania kontrol týchto výrobkov. Na 
základe súčasných poznatkov sa ftaláty 
označujú ako potenciálne škodlivé vo 
vzťahu k zdraviu a životnému prostrediu.
Mal by sa stanoviť maximálny interval 
kontroly v dĺžke trvania dvoch rokov. Mali 
by sa prijať opatreniam, na základe ktorých 
by sa do takýchto testov zaradili aj iné 
skupiny chemických látok, ktoré sú 
označované ako škodlivé pre zdravie detí, 
predovšetkým pre citlivý organizmus 
dojčiat, medzi ktoré patria ťažké kovy, 
alergény a dráždivé látky.

Or. pl

Odôvodnenie

Our growing knowledge of the toxoligical threats to which we are exposed points to the need 
for periodic reviews to be made of the list of harmful substances. Furthermore, technical 
progress is contributing to us being surrounded by an environment containing chemical 
substances with an often harmful effect on our organisms, particularly those of children. 
Hence, in accordance with the precautionary principle, the safety of children's products 
placed on the market should be monitored. Two years is an appropriate interval between 
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checks on the situation as regards the effectiveness of the directive and the verification of 
toxocological data. Concern for the health of children is dictated by concern for the health of 
future generations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ODÔVODNENIE 18B ( nové)

18b) Mala by sa zaviesť povinnosť 
informovať spotrebiteľov o obsahu ftalátov 
v hračkách a výrobkoch osobnej 
starostlivosti, vrátane kozmetiky.

Or. pl

Odôvodnenie

To enable consumers to choose the safest toys and personal care products and to prevent the 
presence of phthalates from being concealed under the name of the 'fragrance composition' or 
under a number quoted in place of the name of the cosmetic ingredient.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marios Matsakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
ČLÁNOK 1 BOD 1

Článok 1 odsek 3 bod(c) (Smernica 76/769/EHS)

„c)„výrobok určený na starostlivosť o dieťa“
znamená akýkoľvek výrobok určený deťom 
na uľahčenie zaspávania, oddych, kŕmenie 
alebo cmúľanie a satie.“

„c)„výrobok určený na starostlivosť o dieťa“ 
znamená akýkoľvek výrobok určený deťom 
na uľahčenie zaspávania, oddych, kŕmenie, 
podávanie liečiv, prerezávanie prvých 
zubov alebo cmúľanie a satie.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
ČLÁNOK 1 BOD 1

Článok 1 odsek 3 bod(c) (Smernica 76/769/EHS)

„c)„výrobok určený na starostlivosť o dieťa“ „c)„výrobok určený na starostlivosť o dieťa“ 
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znamená akýkoľvek výrobok určený deťom 
na uľahčenie zaspávania, oddych, kŕmenie 
alebo cmúľanie a satie.“

znamená akýkoľvek výrobok určený deťom 
na uľahčenie zaspávania, oddych, hygienu, 
kŕmenie alebo cmúľanie a satie.“

Or. en

Odôvodnenie

The aim of the amendment is to ensure that the new definition of childcare articles introduced 
in the Council common position is slightly extended in order to cover such products as 
changing tables and mats that are placed on changing tables.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
ČLÁNOK 1 BOD 1

Článok 1 odsek 3 bod(c) (Smernica 76/769/EHS)

„c)„výrobok určený na starostlivosť o dieťa“ 
znamená akýkoľvek výrobok určený deťom 
na uľahčenie zaspávania, oddych, kŕmenie 
alebo cmúľanie a satie.“

„c)„výrobok určený na starostlivosť o dieťa“ 
znamená akýkoľvek výrobok pre deti do 
troch rokov na uľahčenie zaspávania, 
oddych, kŕmenie alebo cmúľanie a satie.“

Or. pl

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
ČLÁNOK 1A (nový)

Komisia v spolupráci s orgánmi členských 
štátov zodpovednými za sledovanie a 
presadzovanie trhu s hračkami a výrobkami 
určenými na starostlivosť o deti a na 
základe konzultácií s príslušnými 
organizáciami výrobcov a dovozcov, bude 
monitorovať používanie ftalátov a ďalších 
látok ako zmäkčovadiel v hračkách a 
výrobkoch určených na starostlivosť o deti.
Najneskôr do ...* Komisia uverejní správu 
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o používaní ftalátov a iných zmäkčovadiel.
Na základe tejto správy a vzhľadom na 
najnovšie vedecké informácie o zistených 
látkach a ak je to odôvodnené, Komisia v 
súlade s článkom 251 Zmluvy predloží 
primerané legislatívne návrhy na 
obmedzenie používanie týchto ftalátov a 
zmäkčovadiel v hračkách a výrobkoch 
určených na starostlivosť o deti.
* štyri roky po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice

Or. en

Odôvodnenie

New amendment building on the new recital 14 of the common position.

The monitoring requirements mentioned in recital 14 should also be included in the enacting 
terms of the directive. There are many more phthalates than the six addressed in this 
directive, and there are also plasticisers other than phthalates. Many of these may lead to 
harmful effects. To avoid the replacement of the six harmful phthalates with other harmful 
substances, Member States and the Commission should closely monitor the replacement of 
phthalates, and if necessary, the Commission should propose further legislative action.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Antonios Trakatellis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
ČLÁNOK 1a (nový)

Príloha IV (Smernica 88/378/EHS)

1a) Na označení sa musí nachádzať tento 
piktogram:

0-3
Veľkosť uvedeného piktogramu sa 



AM\569323SK.doc PE 359.891v03-00

SK

upravuje podľa veľkosti označenia.

Or. el

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajúJillian Evans, Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
ČLÁNOK 2

Komisia do ... * opätovne prehodnotí
opatrenia stanovené v smernice 
76/769/EHS zmenenej a doplnenej touto 
smernicou vzhľadom na nové vedecké 
informácie o látkach uvedených v prílohe 
tejto smernice a ich náhradách a, ak je to 
opodstatnené, tieto opatrenia sa príslušne 
zmenia.

Komisia do ... * prehodnotí používanie 
ftalátov uvedených v prílohe tejto smernice 
v iných výrobkoch vzhľadom na nové 
vedecké informácie a ak je to opodstatnené, 
predloží príslušné legislatívne návrhy v 
súlade s článkom 251 Zmluvy na 
obmedzenie používanie týchto látok.

* štyri roky po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice

* dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

New amendment modifying a new article in the common position. 

Phthalates are used to plasticise a wide range of soft PVC products, which might pose similar 
risks as soft PVC toys. The Commission should evaluate these products to see whether further 
action is necessary.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
PRÍLOHA

Príloha I body [XX] a [XXa] (Smernica 76/769/EHS)

Spoločná pozícia Rady

[XX.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a 
EINECS týkajúce sa látky):

sa nemôžu používať ako látky alebo ako 
zložky prípravkov v koncentráciách väčších 
ako 0,1 hmotnostných % mäkčeného 
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di-(2-etylhexyl) ftalát (DEHP)
CAS č. 117-81-7
EINECS č. 204-211-0

dibutyl ftalát  (DBP)
CAS č. 84-74-2
EINECS č. 201-557-4

butyl benzyl ftalát  (BBP)
CAS č. 85-68-7
EINECS č. 201-622-7

materiálu v hračkách a alebo výrobkoch 
určených na starostlivosť o deti.
Takéto hračky a výrobky určené na 
starostlivosť o deti obsahujúce tieto ftaláty v 
koncentráciách väčších ako uvedená 
hraničná hodnota sa nesmú umiestňovať na 
trh.

[XXa.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a 
EINECS týkajúce sa látky):

di-izononyl ftalát (DINP)
CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9

di-izo-decyl ftalát  (DIDP)
CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-0
EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4

di-n-octyl ftalát  (DNOP)
CAS č. 117-84-0
EINECS č. 204-214-7

sa nemôžu používať ako látky alebo ako 
zložky prípravkov v koncentráciách väčších 
ako 0,1 hmotnostných % mäkčeného 
materiálu v hračkách a alebo výrobkoch 
určených na starostlivosť o deti určených 
pre deti do troch rokov a ktoré si môžu sami
vkladať do úst.

Takéto hračky a výrobky určené na 
starostlivosť o deti obsahujúce tieto ftaláty v 
koncentráciách väčších ako uvedená 
hraničná hodnota sa nesmú umiestňovať na 
trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

[XX.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a 
EINECS týkajúce sa látky):

di-(2-etylhexyl) ftalát (DEHP)
CAS č. 117-81-7
EINECS č. 204-211-0

dibutyl ftalát  (DBP)
CAS č. 84-74-2
EINECS č. 201-557-4

butyl benzyl ftalát  (BBP)
CAS č. 85-68-7
EINECS č. 201-622-7

1a) Ftaláty uvedené v bode XX sa nemôžu 
používať ako látky alebo ako zložky 
prípravkov v koncentráciách väčších ako 
0,1 hmotnostných % mäkčeného materiálu 
v hračkách a alebo výrobkoch určených na 
starostlivosť o deti.
1b) Takéto hračky a výrobky určené na 
starostlivosť o deti obsahujúce tieto ftaláty 
v koncentráciách väčších ako hraničná 
hodnota uvedená v odseku 1a sa nesmú 
umiestňovať na trh.

[XXa.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a 
EINECS týkajúce sa látky):

di-izononyl ftalát (DINP)
CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0

1c) Ftaláty uvedené v bode XXa sa 
nemôžu používať ako látky alebo ako 
zložky prípravkov v koncentráciách 
väčších ako 0,1 hmotnostných % 
mäkčeného materiálu v hračkách a alebo 
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EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9

di-izo-decyl ftalát  (DIDP)
CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-0
EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4

di-n-octyl ftalát  (DNOP)
CAS č. 117-84-0
EINECS č. 204-214-7

výrobkoch určených na starostlivosť o deti, 
ktoré si môžu sami deti vkladať do úst.

1d) Takéto hračky a výrobky určené na 
starostlivosť o deti obsahujúce tieto ftaláty 
v koncentráciách väčších ako hraničná 
hodnota uvedená v odseku 1c sa nesmú 
umiestňovať na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Reinstatement of amendment 16 from the PPE-DE of first reading.

It is not appropriate to limit the restriction of DINP, DIDP and DNOP to toys for children 
under three. Putting toys into the mouth is not limited to a particular age. Even if it were, an 
arbitrary age limit ignores the reality of families with more than one child, where younger 
children will want to play with the toys of their elder siblings. These substances have been 
found to be harmful. They are used in high concentrations in toys, they are released from 
them, especially when put into the mouth, and alternative toys without harmful plasticisers 
are available. They should therefore be prohibited in all toys that can be put into the mouth. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
PRÍLOHA

Príloha I bod [XXa] (Smernica 76/769/EHS)

Spoločná pozícia Rady

[XXa.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a
EINECS týkajúce sa látky):
di-izononyl ftalát (DINP)
CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9

di-izo-decyl ftalát  (DIDP)
CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-0
EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4
di-n-octyl ftalát  (DNOP)
CAS č. 117-84-0
EINECS č. 204-214-7

sa nemôžu používať ako látky alebo ako 
zložky prípravkov v koncentráciách väčších 
ako 0,1 hmotnostných % mäkčeného 
materiálu v hračkách a alebo výrobkoch 
určených na starostlivosť o deti určených 
pre deti do troch rokov a ktoré si môžu sami
vkladať do úst.

Takéto hračky a výrobky určené na 
starostlivosť o deti obsahujúce tieto ftaláty v 
koncentráciách väčších ako uvedená
hraničná hodnota sa nesmú umiestňovať na 
trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
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[XXa.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a 
EINECS týkajúce sa látky):
di-izononyl ftalát (DINP)
CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9

di-izo-decyl ftalát  (DIDP)
CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-0
EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4
di-n-octyl ftalát  (DNOP)
CAS č. 117-84-0
EINECS č. 204-214-7

sa nemôžu používať ako látky alebo ako 
zložky prípravkov v koncentráciách väčších 
ako 0,1 hmotnostných % mäkčeného 
materiálu v častiach hračiek a výrobkov 
určených na starostlivosť o deti, ktoré sa 
vkladajú do úst alebo v hračkách a 
výrobkoch určených na starostlivosť o deti, 
ktoré si deti môžu sami vkladať do úst.  
Takéto hračky a výrobky určené na 
starostlivosť o deti obsahujúce tieto ftaláty v 
koncentráciách väčších ako uvedená
hraničná hodnota sa nesmú umiestňovať na 
trh.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten, Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
PRÍLOHA

Príloha I body [XX] a [XXa] (Smernica 76/769/EHS)

Spoločná pozícia Rady

[XX.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a 
EINECS týkajúce sa látky):
di-(2-etylhexyl) ftalát (DEHP)
CAS č. 117-81-7
EINECS č. 204-211-0

dibutyl ftalát  (DBP)
CAS č. 84-74-2
EINECS č. 201-557-4
butyl benzyl ftalát  (BBP)
CAS č. 85-68-7
EINECS č. 201-622-7

sa nemôžu používať ako látky alebo ako 
zložky prípravkov v koncentráciách väčších 
ako 0,1 hmotnostných % mäkčeného 
materiálu v hračkách a alebo výrobkoch 
určených na starostlivosť o deti.

Takéto hračky a výrobky určené na 
starostlivosť o deti obsahujúce tieto ftaláty v 
koncentráciách väčších ako uvedená 
hraničná hodnota sa nesmú umiestňovať na 
trh.

[XXa.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a 
EINECS týkajúce sa látky):

di-izononyl ftalát (DINP)
CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9
di-izo-decyl ftalát  (DIDP)

sa nemôžu používať ako látky alebo ako 
zložky prípravkov v koncentráciách väčších 
ako 0,1 hmotnostných % mäkčeného 
materiálu v hračkách a alebo výrobkoch 
určených na starostlivosť o deti určených 
pre deti do troch rokov a ktoré si môžu sami
vkladať do úst.
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CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-0
EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4

di-n-octyl ftalát  (DNOP)
CAS č. 117-84-0
EINECS č. 204-214-7

Takéto hračky a výrobky určené na 
starostlivosť o deti obsahujúce tieto ftaláty v 
koncentráciách väčších ako uvedená 
hraničná hodnota sa nesmú umiestňovať na 
trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

[XX.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a 
EINECS týkajúce sa látky):

di-(2-etylhexyl) ftalát (DEHP)
CAS č. 117-81-7
EINECS č. 204-211-0
dibutyl ftalát  (DBP)
CAS č. 84-74-2
EINECS č. 201-557-4

butyl benzyl ftalát  (BBP)
CAS č. 85-68-7
EINECS č. 201-622-7

1a) Ftaláty uvedené v bode XX sa nemôžu 
používať ako látky alebo ako zložky 
prípravkov v koncentráciách väčších ako 
0,1 hmotnostných % mäkčeného materiálu 
v hračkách a alebo výrobkoch určených na 
starostlivosť o deti.

1b) Takéto hračky a výrobky určené na 
starostlivosť o deti obsahujúce tieto ftaláty 
v koncentráciách väčších ako hraničná 
hodnota uvedená v odseku 1a sa nesmú 
umiestňovať na trh.

[XXa.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a 
EINECS týkajúce sa látky):
di-izononyl ftalát (DINP)
CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9

di-izo-decyl ftalát  (DIDP)
CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-0
EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4
di-n-octyl ftalát  (DNOP)
CAS č. 117-84-0
EINECS č. 204-214-7

1c) Ftaláty uvedené v bode XXa sa 
nemôžu používať ako látky alebo ako 
zložky prípravkov v koncentráciách 
väčších ako 0,1 hmotnostných % 
mäkčeného materiálu v hračkách a alebo 
výrobkoch určených na starostlivosť o deti, 
ktoré si môžu sami deti vkladať do úst.

1d) Takéto hračky a výrobky určené na 
starostlivosť o deti obsahujúce tieto ftaláty 
v koncentráciách väčších ako hraničná 
hodnota uvedená v odseku 1c sa nesmú 
umiestňovať na trh.

Or. eenl

Odôvodnenie

Reinstatement of amendment 16 of first reading. 

Substances that are toxic to reproduction such as DEHP, DBP and BBP are rightly suggested 
to be banned in all toys. However, it is not appropriate to limit the restriction of DINP, DIDP 
and DNOP to toys for children under three. Putting toys into the mouth is not limited to 
children under three. These substances have been shown to have toxic effects and are 
therefore dangerous for children of any age. They should therefore be prohibited in all toys 
that can be put into the mouth.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marios Matsakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
PRÍLOHA

Príloha I bod [XXa] (Smernica 76/769/EHS)

Spoločná pozícia Rady

[XXa.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla 
CAS a EINECS týkajúce sa látky):

di-izononyl ftalát (DINP)
CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9
di-izo-decyl ftalát  (DIDP)
CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-0
EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4

di-n-octyl ftalát  (DNOP)
CAS č. 117-84-0
EINECS č. 204-214-7

sa nemôžu používať ako látky alebo ako zložky 
prípravkov v koncentráciách väčších ako 0,1 
hmotnostných % mäkčeného materiálu v hračkách a 
alebo výrobkoch určených na starostlivosť o deti 
určených pre deti do troch rokov a ktoré si môžu 
sami vkladať do úst.

Takéto hračky a výrobky určené na starostlivosť o 
deti obsahujúce tieto ftaláty v koncentráciách 
väčších ako uvedená hraničná hodnota sa nesmú 
umiestňovať na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

[XXa.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla 
CAS a EINECS týkajúce sa látky):
di-izononyl ftalát (DINP)
CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9

di-izo-decyl ftalát  (DIDP)
CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-0
EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4
di-n-octyl ftalát  (DNOP)
CAS č. 117-84-0
EINECS č. 204-214-7

sa nemôžu používať ako látky alebo ako zložky 
prípravkov v koncentráciách väčších ako 0,1 
hmotnostných % mäkčeného materiálu v hračkách a 
alebo výrobkoch určených na starostlivosť o deti 
určených pre deti do troch rokov a ktoré si môžu 
sami vkladať do úst, alebo ktoré sa môžu dostať do 
častého kontaktu s ich pokožkou.
Takéto hračky a výrobky určené na starostlivosť o 
deti obsahujúce tieto ftaláty v koncentráciách 
väčších ako uvedená hraničná hodnota sa nesmú 
umiestňovať na trh.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
PRÍLOHA
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Príloha I [XXa] zoznam (Smernica 76/769/EHS)

Spoločná pozícia Rady

[XXa.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla 
CAS a EINECS týkajúce sa látky):

di-izononyl ftalát (DINP)

CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0

EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9

di-izo-decyl ftalát  (DIDP)

CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-0

EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4

di-n-octyl ftalát  (DNOP)

CAS č. 117-84-0

EINECS č. 204-214-7

sa nemôžu používať ako látky alebo ako zložky 
prípravkov v koncentráciách väčších ako 0,1 
hmotnostných % mäkčeného materiálu v hračkách a 
alebo výrobkoch určených na starostlivosť o deti 
určených pre deti do troch rokov a ktoré si môžu 
sami vkladať do úst.

Takéto hračky a výrobky určené na starostlivosť o 
deti obsahujúce tieto ftaláty v koncentráciách 
väčších ako uvedená hraničná hodnota sa nesmú 
umiestňovať na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

[XXa.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla 
CAS a EINECS týkajúce sa látky):

di-izononyl ftalát (DINP)

CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0

EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9

di-izo-decyl ftalát  (DIDP)

CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-0

EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4

di-n-octyl ftalát  (DNOP)

CAS č. 117-84-0

sa nemôžu používať ako látky alebo ako zložky prípravkov v 
koncentráciách väčších ako 0,01 hmotnostných % mäkčeného 
materiálu v hračkách a alebo výrobkoch určených na 
starostlivosť o deti určených pre deti do troch rokov a ktoré si
môžu sami vkladať do úst.

Takéto hračky a výrobky určené na starostlivosť o 
deti obsahujúce tieto ftaláty v koncentráciách 
väčších ako uvedená hraničná hodnota sa nesmú 
umiestňovať na trh.
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EINECS č. 204-214-7

Or. pl

Odôvodnenie

Phthalates which have a strong anti-androgenic effect and which play an adjuvant role in 
triggering allergic reactions should be almost entirely removed from circulation, particularly 
where they are a threat to the health of the most vulnerable section of the consumer 
population.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Antonios Trakatellis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
PRÍLOHA

Príloha I body [??] a [??a] zoznam (Smernica 76/769/EHS)

1f) Na označení sa musí nachádzať tento 
piktogram:

0-3
Veľkosť uvedeného piktogramu sa 
upravuje podľa veľkosti označenia.
1f) Na označení sa musí nachádzať tento 
piktogram:

Or. el

Odôvodnenie

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