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Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 11
UVODNA IZJAVA 3

(3) Uporabo določenih ftalatov v igračah in 
predmetih za nego otrok, ki so narejeni iz 
plastificiranih materialov ali vključujejo 
dele, narejene iz njih, je treba prepovedati, 
ker prisotnost določenih ftalatov predstavlja 
ali lahko predstavlja tveganje za zdravje 
otrok.

(3) Uporabo določenih ftalatov v igračah in 
predmetih za nego otrok, ki so narejeni iz 
plastificiranih materialov ali vključujejo 
dele, narejene iz njih, je treba prepovedati, 
ker prisotnost določenih ftalatov predstavlja 
ali lahko predstavlja tveganje za zdravje 
otrok. Treba je upoštevati, da se ftalati 
lahko absorbirajo v telo otroka, ne le če se 
plastificiran material vnese v usta, ampak 
tudi, če je tak material v daljšem stiku s 
kožo otroka. Tveganje je večje, če je otrok 
mlajši od treh let.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 12
UVODNA IZJAVA 3 A (novo)

(3a) Prepoved uporabe ftalatov je treba 
razširiti, da vključuje druge izdelke, kot je 
plastika, uporabljena v embalaži za hrano 
ter v pripomočkih za kopanje in plavanje.

Or. pl

Obrazložitev

Za varovanje zdravja prihodnjih generacij.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, 
Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 13
UVODNA IZJAVA 3 A (novo)

(3a) Ocene tveganja DINP, DIDP in DBP, 
izdelane po Uredbi Sveta (EGS) št. 793/93 z 
dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru 
tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe 
snovi, so bile končane in objavljene.

Or. en

Obrazložitev

Nov predlog spremembe, ki skupno stališče usklajuje z novimi znanstvenimi dejstvi Skupnega 
raziskovalnega središča Evropske komisije, ki so se ugotovila po prvi obravnavi Parlamenta 
leta 2000.

Kot je potrdila Evropska komisija, so ocene tveganja EU za tri snovi DINP, DIDP in DBP 
končane in morajo biti podlaga za katere koli odločitve o obvladovanju tveganja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 14
UVODNA IZJAVA 4 a (novo)
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(4a) Na voljo so nadomestni mehčalci, kot 
je acetil tributil citrat, ATBC, v zvezi s 
katerim je Znanstveni odbor za strupenost, 
strupenost za ekosisteme in okolje (SCTEE) 
podprl mnenje, da njegova uporaba kot 
mehčalec ne povzroča skrbi glede varnosti 
za igrače iz PVC, ki jih dajejo v usta majhni 
otroci.  

Or. el

Obrazložitev

Upoštevati je treba nove znanstvene podatke in novo mnenje SCTEE z dne 8. januarja 2004, 
ki je po posvetovanju o ATBC s Komisijo ugotovil, da so bili manjkajoči podatki ustrezno 
dopolnjeni z novimi podatki in da ni skrbi glede varnosti pri uporabi ATBC kot mehčalca za 
igrače iz PVC, ki jih dajejo v usta majhni otroci. Glej tudi predlog spremembe 18 s prve 
obravnave Parlamenta.

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 15
UVODNA IZJAVA 4 A (novo)

(4a) Odbor mora takšna mnenja osnovati 
na ugotovitvah projekta študij, ki ga 
financira Komisija in ga je izvedla danska 
potrošniška organizacija Forbrugerradet 
ter vključuje preskuse o navzočnosti 
nevarnih snovi, vključno s ftalati, v 
igračah. Takšne snovi lahko potencialno 
ogrožajo hormonski sistem, povzročijo 
tumorje ali prekinitve nosečnosti, ovirajo 
normalno delovanje reproduktivnega 
sistema in se kopičijo v organizmu in 
okolju.

Or. pl

Obrazložitev

Za vključitev sklicevanj na ugotovitve aktualnih študij, s čimer ima dokument večjo vrednost.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 16
UVODNA IZJAVA 4 A (novo)

(4a) Znanstveni odbor za strupenost, 
strupenost za ekosisteme in okolje (SCTEE) 
je na 41. plenarnem zasedanju 8. januarja 
2004 sprejel Mnenje o oceni tveganja za 
mehčalec acetil tributil citrat (ATBC), 
uporabljen v igračah, za katere se 
ugotavlja, da „ni skrbi glede varnosti, če 
majhni otroci dajejo v usta igrače iz PVC, 
ki vsebujejo mehčalec ATBC“.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je poudariti, da se nadomestni mehčalci za PVC, kot je citrat ATBC, lahko varno 
uporabljajo za igrače in so že na voljo na trgu.

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 17
UVODNA IZJAVA 7

(7) Omejitve za dajanje na trg igrač in 
predmetov za nego otrok zaradi vsebnosti 
ftalatov, ki so jih nekatere države članice že 
sprejele, neposredno vplivajo na dokončno 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga. 
Zato je treba približati zakonodaje držav 
članic na tem področju in posledično 
spremeniti Prilogo I Direktive 76/769/EGS. 

(7) Omejitve za dajanje na trg igrač in 
predmetov za nego otrok zaradi vsebnosti 
ftalatov, ki so jih nekatere države članice že 
sprejele, neposredno vplivajo na dokončno 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga. 
Zato je treba približati zakonodaje držav 
članic na tem področju in posledično 
spremeniti Prilogo I Direktive 76/769/EGS. 
Ta direktiva ne posega v uvedbo strožjih 
stopenj vsebnosti ftalatov za zgornje izdelke 
s strani držav članic, če je to upravičeno z 
utemeljenimi epidemiološkimi, okoljskimi 
ali gospodarskimi razlogi.

Or. pl

Obrazložitev

Za varovanje zdravja prihodnjih generacij.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 18
UVODNA IZJAVA 8

(8) Previdnostno načelo je treba uporabiti, 
kadar se z znanstveno oceno tveganja ne da 
določiti dovolj zanesljivo, da bi se lahko 
zagotovila visoka raven zaščite zdravja, 
zlasti zdravja otrok.

(8) Previdnostno načelo je treba nujno 
uporabiti, kadar se z znanstveno oceno 
tveganja zdaj ne da določiti dovolj 
zanesljivo, da bi se lahko zagotovila najvišja
raven zaščite zdravja, zlasti zdravja otrok.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 19
UVODNA IZJAVA 9

(9) Kot organizmi v razvoju so otroci zlasti 
občutljivi na snovi, strupene za 
razmnoževanje. Zato je treba kar najbolj 
zmanjšati izpostavljenost otrok virom emisij 
teh snovi, ki se jim je dejansko mogoče 
izogniti, zlasti tistim emisijam, ki izvirajo iz 
izdelkov, ki jih otroci dajejo v usta.

(9) Kot organizmi v razvoju so otroci zlasti 
občutljivi na snovi, strupene za 
razmnoževanje. Zato je treba kar najbolj 
zmanjšati izpostavljenost otrok virom emisij 
teh snovi, ki se jim je dejansko mogoče 
izogniti, vključno iz izdelkov, namenjenih 
otrokom ali negi otrok, in zlasti tistim 
emisijam, ki izvirajo iz izdelkov, ki jih 
otroci lahko dajejo v usta.

Or. en

Obrazložitev

Nov predlog spremembe, ki spreminja novo uvodno izjavo v skupnem stališču.

Izboljšanje besedila. Tri mehčalce PVC, ki so strupeni za razmnoževanje, je treba prepovedati 
v vseh igračah, ne glede na to, ali jih otroci dajejo v usta ali ne, ker izdelki, namenjeni 
otrokom ali njihovi negi, ne smejo vsebovati takšnih snovi. Zato je bolj primerno, da se v zvezi 
s čim večjim zmanjševanjem nepotrebne izpostavljenosti najprej opozori na izdelke, 
namenjene otrokom ali njihovi negi na splošno, in potem poudari možnost, da jih otroci 
dajejo v usta.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 20
UVODNA IZJAVA 10 A (novo)

(10a) Študije o igračah, narejenih iz PCW, 
kažejo, da so nekatere brez estrov ortoftalne 
kisline, medtem ko imajo tipični izdelki 
PCW 30 masnega % DEHP. Kot odgovor 
na pričakovanja potrošnikov proizvodnja in 
maloprodaja vedno pogosteje izdelke, ki se 
prodajajo za vsakdanjo uporabo – zlasti 
kozmetiko –, razglašata za brez ftalatov. Še 
toliko bolj pomembno je, da je zdravstveno 
upoštevanje odločilen dejavnik pri dajanju 
igrač in predmetov za nego otrok v promet.

Or. pl

Obrazložitev

Osredotočanje proizvajalcev in uvoznikov na javno zdravje je treba močno podpirati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 21
UVODNA IZJAVA 10 B (novo)

(10b) Škodljiv učinek DEHP, DBP in BBP 
na prihodnjo reproduktivno sposobnost 
otrok, mlajših od treh let, sploh ni edini 
način, na katerega ftalati patološko vplivajo 
na ljudi. Vedno več je znanstvenih dokazov,
da znatno prispevajo k razvoju bronhialne 
astme (DEHP) ter alergijskega rinitisa in 
ekcema (BBP), če ima prah v otroških 
spalnicah visoko koncentracijo teh snovi.

Or. pl

Obrazložitev

Prva epidemiološka študija, opravljena na otrocih med tremi in osmimi leti starosti, je 
pokazala, da obstaja močna povezava med ftalati in astmo ter drugimi alergijami.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 22
UVODNA IZJAVA 11

(11) Znanstvenih podatkov o DINP, DIDP 
in DNOP ni ali pa so si nasprotujoči, ni pa 
mogoče izključiti, da te snovi ne 
predstavljajo potencialnega tveganja, če se 
uporabljajo v igračah in predmetih za nego 
otrok, ki so sami po sebi izdelani za otroke.

(11) Znanstveni podatki o DINP, DIDP in 
DNOP kažejo, da imajo škodljive učinke, 
med drugim na jetra. Ker je treba ftalate 
uporabiti v velikih koncentracijah, da 
delujejo kot mehčalci, in ker je za mehčalce 
znano, da se sproščajo iz plastificiranih 
izdelkov, še zlasti če se na izdelek pritiska, 
na primer, če da otrok plastificirano igračo 
ali predmet za nego otrok v usta, ni mogoče 
izključiti, da te snovi ne predstavljajo 
potencialnega tveganja, če se uporabljajo v 
igračah in predmetih za nego otrok, ki so 
sami po sebi izdelani za otroke. 
Izpostavljenost otrok virom emisij teh snovi, 
ki se jim je dejansko mogoče izogniti, zlasti 
iz izdelkov, ki jih otroci lahko dajo v usta, 
mora biti kar najbolj zmanjšana.

Or. en

Obrazložitev

Nov predlog spremembe, ki spreminja novo uvodno izjavo v skupnem stališču.

Čeprav so znanstveni podatki o ravni strupenosti teh treh ftalatov sporni, ni nesoglasja o tem, 
da imajo te snovi nevarne škodljive učinke, med drugim na jetra. Glede na škodljivost snovi, 
visoko koncentracijo, ki je potrebna za mehčanje PVC, neizogibno sproščanje snovi iz 
mehkega PVC in razpoložljivost nadomestkov te snovi predstavljajo nepotrebno tveganje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 23
UVODNA IZJAVA 11

(11) Znanstvenih podatkov o DINP, DIDP in 
DNOP ni ali pa so si nasprotujoči, ni pa 
mogoče izključiti, da te snovi ne 
predstavljajo potencialnega tveganja, če se 
uporabljajo v igračah in predmetih za nego 
otrok, ki so sami po sebi izdelani za otroke.

(11) Znanstvenih podatkov o DINP, DIDP in 
DNOP ni ali pa so si nasprotujoči, ni pa 
mogoče izključiti, da te snovi ne 
predstavljajo potencialnega tveganja, če se
uporabljajo v igračah in predmetih za nego 
otrok, ki so sami po sebi izdelani za otroke. 
V tem primeru je smiselno uporabiti 
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previdnostno načelo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložijo Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, 
Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 24
UVODNA IZJAVA 11

(11) Znanstvenih podatkov o DINP, DIDP 
in DNOP ni ali pa so si nasprotujoči, ni pa 
mogoče izključiti, da te snovi ne 
predstavljajo potencialnega tveganja, če se 
uporabljajo v igračah in predmetih za nego 
otrok, ki so sami po sebi izdelani za otroke.

(11) Znanstvenih podatkov o DNOP ni, ni pa 
mogoče izključiti, da ta snov ne more 
predstavljati potencialnega tveganja, če se jo
proizvaja in potem uporablja v igračah in 
predmetih za nego otrok, ki so sami po sebi 
izdelani za otroke.

Or. en

Obrazložitev

Nov predlog spremembe, ki skupno stališče usklajuje z novimi znanstvenimi dejstvi Skupnega 
raziskovalnega središča Evropske komisije, ki so se ugotovila po prvi obravnavi Parlamenta 
leta 2000. 

Petletni proces pripravljanja ocen tveganja EU po obstoječi uredbi o snoveh za snovi DINP 
in DIDP je končan in mora biti podlaga za katere koli odločitve o obvladovanju tveganja. 
Glede na to dejstvo, je treba razlikovati med temi snovmi in DNOP.

DNOP v Evropi ni bil komercialno uporabljan ali izdelan vsaj deset let in zato zdaj ni dovolj 
znanstvenih podatkov v zvezi s tem izdelkom. Vseeno se ne sme izključiti, da če se bo ta snov 
spet kdaj izdelovala, je lahko teoretično tvegana za otroke, če bo uporabljena v otroških 
igračah.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, 
Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 25
UVODNA IZJAVA 11 A (novo)

(11a) Ocene tveganja DINP in DIDP, 
opravljene po Uredbi Sveta (EGS) št. 
793/93, navajajo, da uporaba teh snovi v 
igračah in predmetih za nego otrok ni 
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tvegana za potrošnike.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki skupno stališče usklajuje z novimi znanstvenimi dejstvi Skupnega 
raziskovalnega središča Evropske komisije, ki so se ugotovila po prvi obravnavi Parlamenta 
leta 2000. 

Petletni proces pripravljanja ocen tveganja EU za snovi DINP in DIDP je končan in mora 
biti podlaga za kakršne koli odločitve o obvladovanju tveganja.

Za DIDP in DINP so tehnični strokovnjaki Skupnega raziskovalnega središča ugotovili, da 
uporaba snovi v igračah ali katera koli druga uporaba ni tvegana za otroke. Te ocene 
tveganja svoje sklepe že utemeljujejo na širokih mejah varnosti in razumnih najslabših 
predvidenih potekih izpostavljenosti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, 
Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 26
UVODNA IZJAVA 12

(12) Negotovosti pri ocenjevanju 
izpostavljenosti tem ftalatom, kot npr. čas 
držanja v ustih in izpostavljenost emisijam 
iz drugih virov, zahtevajo, da se upoštevajo 
previdnostni razlogi. Zato je treba uvesti 
omejitve pri uporabi teh ftalatov v igračah in
predmetih za nego otrok ter pri dajanju teh 
predmetov na trg. Zaradi sorazmernosti pa 
naj bodo omejitve za DINP, DIDP in DNOP 
manj stroge kot predlagane omejitve za 
DEHP, DBP in BBP.

(12) Negotovosti pri ocenjevanju 
izpostavljenosti tem ftalatom, kot npr. čas 
držanja v ustih, zahtevajo, da se upoštevajo 
previdnostni razlogi. Zato je treba uvesti 
omejitve pri uporabi teh ftalatov v igračah in 
predmetih za nego otrok ter pri dajanju teh 
predmetov na trg. Zaradi sorazmernosti pa 
naj bodo, glede na rezultate ocen tveganja, 
opravljenih po Uredbi Sveta (EGS) št. 
793/93, omejitve za DINP, DIDP in DNOP 
manj stroge kot predlagane omejitve za 
DEHP, DBP in BBP.

Or. en

Obrazložitev

Nov predlog spremembe, ki skupno stališče usklajuje z novimi znanstvenimi dejstvi Skupnega 
raziskovalnega središča Evropske komisije, ki so se ugotovila po prvi obravnavi Parlamenta 
leta 2000.

Za DIDP in DINP so tehnični strokovnjaki Skupnega raziskovalnega središča ugotovili, da 
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uporaba snovi v igračah ali katera koli druga uporaba ni tvegana za otroke. Izpostavljenost iz 
drugih virov so ti strokovnjaki v celoti upoštevali v svojih sklepih.

Glede na sklepe ocen tveganja pristop Sveta že nudi visoko raven zaščite za potrošnike. Kot je 
določeno s Pogodbo in v sporočilu Komisije o previdnostnem načelu (COM(2001)0001), je 
treba spoštovati oboje, načelo previdnosti in načelo sorazmernosti. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 27
UVODNA IZJAVA 12 a (nova)

(12a) Komisija bo preučila druge uporabe 
izdelkov, izdelanih iz plastificiranih 
materialov ali ki vključujejo dele, narejene 
iz plastificiranih materialov, ki lahko ljudi 
izpostavijo tveganju, zlasti tistih, ki se 
uporabljajo v zdravstvu.

Or. el

Obrazložitev

Čeprav uporaba nekaterih ftalatov (npr. DEHP) vključuje zelo veliko število potreb v 
zdravstvenem sektorju, je treba preučiti medicinske pripomočke, ki so narejeni iz 
plastificiranih materialov ali sestavljenih iz delov, izdelanih iz plastificiranih materialov, in ki 
lahko ljudi izpostavijo tveganju. Omejitve uporabe in razpoložljivosti takšnih izdelkov so 
potrebne v primerih, kadar obstajajo varnejše nadomestne rešitve in kadar omejitve nimajo 
škodljivega učinka na zdravljenje. Ponovno se vstavi predlog spremembe 5 s prve obravnave 
Parlamenta. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 28
Uvodna izjava 13

(13) V skladu s Sporočilom Komisije o 
previdnostnem načelu se morajo ukrepi, ki 
temeljijo na tem načelu, ponovno preučiti v 
luči novih znanstvenih podatkov.

(13) V skladu s Sporočilom Komisije o 
previdnostnem načelu se morajo ukrepi, ki 
temeljijo na tem načelu, seveda ponovno 
preučiti v luči novih znanstvenih podatkov.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 29
UVODNA IZJAVA 17

(17) Komisija bo preučila uporabo ftalatov, 
naštetih v Prilogi I k Direktivi 76/769/EGS v 
drugih izdelkih, ko bo zaključena ocena
tveganja po Uredbi Sveta (EGS) št. 793/93 z 
dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru 
tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi.

(17) Komisija bo preučila uporabo ftalatov, 
naštetih v Prilogi I k Direktivi 76/769/EGS v 
drugih izdelkih, v dveh letih po sprejetju te 
direktive, glede na nadaljnja znanstvena 
spoznanja in oceno tveganja po Uredbi 
Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 
o oceni in nadzoru tveganja, ki ga 
predstavljajo obstoječe snovi. Še zlasti bo 
preučila izpostavljenost ftalatom iz 
izdelkov, ki se uporabljajo v zdravstvu, 
talnih oblog, embalaže za hrano, narejene 
iz plastificiranih materialov ali delov, 
narejenih iz plastificiranih materialov, ter 
iz zraka v prostoru, in bo po potrebi 
naročila raziskavo, da preveri zadevne 
vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

Spremenjena ponovna uvedba predlogov sprememb 4 in 5 s prve obravnave. 

Preučevanje uporabe ftalatov v igračah in predmetih za nego otrok je treba razlikovati od 
potrebe po preučevanju drugih uporab ftalatov. Komisija upravičeno predvideva preučevanje 
uporabe ftalatov v drugih izdelkih in to je treba ohraniti. V skladu s predlogi sprememb s prve 
obravnave, ki jih je treba uveljaviti v dveh letih in morajo obravnavati zlasti, vendar ne le, 
nekatere uporabe, za katere je najbolj verjetno, da so nepotrebno tveganje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 30
UVODNA IZJAVA 18 A (novo)

(18a) Treba je določiti nadzorne postopke 
in časovne razmike med pregledi za 
predmete za nego in igrače, ki vsebujejo 
ftalate ter so namenjeni dojenčkom in 
otrokom, mlajšim od treh let. Sedanja 
spoznanja označujejo ftalate kot 
potencialno škodljive za zdravje in okolje. 
Največji časovni razmik med nadzori se 
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mora določiti na dve leti. Treba je sprejeti 
ukrepe, da se v takšne preskuse vključijo še 
druge skupine kemijskih snovi, ki so 
ocenjene kot škodljive za zdravje otrok, 
zlasti za občutljive organizme dojenčkov, 
kot so težke kovine, alergene in dražilne 
snovi.

Or. pl

Obrazložitev

Naše vedno večje znanje o toksikoloških nevarnostih, ki smo jim izpostavljeni, kaže na redne 
preglede seznama škodljivih snovi. Razen tega tehnični napredek prispeva k temu, da smo v 
okolju, ki vsebuje kemične snovi s pogosto škodljivim učinkom na naše organizme, zlasti na 
organizme otrok. Zato je treba v skladu načelom previdnosti spremljati varnost izdelkov za 
otroke. Dve leti je ustrezen časovni razmik med preverjanji stanja v zvezi z učinkovitostjo 
Direktive in preverjanjem toksikoloških podatkov. Skrb za zdravje otrok narekuje skrb za 
zdravje prihodnjih generacij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 31
UVODNA IZJAVA 18 B (novo)

(18b) Treba je uvesti obveznost, da se 
potrošnikom zagotovijo podatki o vsebnosti 
ftalatov v igračah in izdelkih za osebno 
nego, vključno s kozmetiko.

Or. pl

Obrazložitev

Da potrošniki lahko izberejo najvarnejše igrače in izdelke za osebno nego ter da se prepreči 
prikrivanje prisotnosti ftalatov pod imenom „v sestavi dišav“ ali pod številko, navedeno 
namesto imena kozmetične sestavine.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 32
ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 1, odstavek 3, točka (c) (Direktiva 76/769/EGS)
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„(c) „predmet za nego otrok“ pomeni vsak 
izdelek, namenjen za lajšanje spanja, 
sproščanja ali hranjenja otrok ali za to, da ga 
otroci sesajo.“

„(c) „predmet za nego otrok“ pomeni vsak 
izdelek, namenjen za lajšanje spanja, 
sproščanja ali hranjenja otrok, dajanja 
zdravil, rasti zob ali za to, da ga otroci 
sesajo.“

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 33
ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 1, odstavek 3, točka (c) (Direktiva 76/769/EGS)

„(c) „predmet za nego otrok“ pomeni vsak 
izdelek, namenjen za lajšanje spanja, 
sproščanja ali hranjenja otrok ali za to, da ga 
otroci sesajo.“

„(c) „predmet za nego otrok“ pomeni vsak 
izdelek, namenjen za lajšanje spanja, 
sproščanja, higiene ali hranjenja otrok ali za 
to, da ga otroci sesajo.“

Or. en

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je zagotovitev, da se nova opredelitev predmetov za nego 
otrok, ki je vnesena v skupno stališče Sveta, rahlo razširi, da zajame izdelke, kot so previjalne 
mize in blazine, ki se postavijo na previjalne mize.

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 34
ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 1, odstavek 3, točka (c) (Direktiva 76/769/EGS)

„(c) „predmet za nego otrok“ pomeni vsak 
izdelek, namenjen za lajšanje spanja, 
sproščanja ali hranjenja otrok ali za to, da ga 
otroci sesajo.“

„(c) „predmet za nego otrok“ pomeni vsak 
izdelek za otroke do treh let, namenjen za 
lajšanje spanja, sproščanja ali hranjenja 
otrok ali za to, da ga otroci sesajo.“

Or. pl
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Obrazložitev

Za otroke, starejše od treh let, so ti izdelki znani kot kozmetika, ne kot predmeti za nego otrok.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 35
ČLEN 1 A (novo)

Komisija, v sodelovanju z organi držav 
članic, odgovornimi za tržni nadzor in 
izvajanje za igrače in predmete za nego 
otrok, ter ob posvetovanju z zadevnimi 
organizacijami proizvajalcev in uvoznikov, 
spremlja uporabo ftalatov in drugih snovi, 
kot so mehčalci, v igračah in predmetih za 
nego otrok. Komisija najpozneje do ...* 
objavi poročilo o uporabi ftalatov in drugih 
mehčalcev. Komisija na podlagi tega 
poročila, glede na najnovejše znanstvene 
podatke o odkritih snoveh, predloži 
ustrezne zakonodajne predloge v skladu s 
členom 251 Pogodbe o omejitvi uporabe teh 
ftalatov in mehčalcev v igračah in 
predmetih za nego otrok.
* Štiri leta po začetku veljavnosti te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Nov predlog spremembe, ki temelji na novi uvodni izjavi 14 skupnega stališča.

Zahteve spremljanja, omenjene v uvodni izjavi 14, je treba vključiti v uzakonitvene pogoje 
Direktive. Obstaja veliko več kot šest vrst ftalatov, omenjenih v tej direktivi, obstajajo pa tudi 
drugi mehčalci razen ftalatov. Številni med njimi imajo škodljive učinke. Za preprečitev, da se 
šest škodljivih ftalatov nadomesti z drugimi škodljivimi snovmi, morajo države članice in 
Komisija natančno spremljati nadomeščanje ftalatov, Komisija pa mora, če je to potrebno, 
predlagati nadaljnje zakonodajne ukrepe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 36
ČLEN 1a (novo)
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Priloga IV (Direktiva 88/378/ES)

(1a) Oznaka vključuje naslednji piktogram:

0-3
Kadar je oznaka večja ali manjša, je treba 
skladno s tem ohraniti razmerja na zgornjem 
piktogramu.

Or. el

Obrazložitev

Poenostavitev oznake, da je lažje čitljiva na igračah.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 37
ČLEN 2

Komisija do.....* ponovno oceni ukrepe, ki 
jih predvideva Direktiva 76/769/EGS, v luči 
novih znanstvenih podatkov o snoveh, 
opisanih v Prilogi k tej direktivi, in njihovih 
nadomestkih in po potrebi te ukrepe 
ustrezno spremeni.

Komisija najpozneje do… * oceni uporabo 
ftalatov, naštetih v Prilogi k tej direktivi, v 
drugih izdelkih, v luči novih znanstvenih 
podatkov ter po potrebi predstavi ustrezne 
zakonodajne predloge v skladu s členom 
251 Pogodbe za omejitev uporabe teh snovi.

*Štiri leta po datumu začetka veljavnosti te 
direktive.

* Dve leti po datumu začetka veljavnosti te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Nov predlog spremembe, ki spreminja nov člen v skupnem stališču. 

Ftalati se uporabljajo za mehčanje velikega števila mehkih izdelkov PVC, ki so lahko 
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podobno nevarni kot mehke igrače PVC. Komisija mora oceniti te izdelke, da ugotovi, kateri 
nadaljnji ukrepi so potrebni.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 38
PRILOGA

Priloga I, točke [XX] in [XXa] (Direktive 76/769/EGS)

Skupno stališče Sveta

[XX.] Naslednji ftalati (ali druge številke po 
CAS in po EINECS, ki zajemajo to snov):

bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP)
št. CAS 117-81-7
št. EINECS 204-211-0

dibutil ftalat (DBP)
št. CAS 84-74-2
št. EINECS 201-557-4

benzil butil ftalat (BBP)
št. CAS 85-68-7
št. EINECS 201-622-7

Se ne uporabljajo v igračah in predmetih za 
nego otrok kot snovi ali sestavine pripravkov 
v koncentracijah, ki presegajo 0,1 masnega 
% plastificiranega materiala. 
Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo ftalate v koncentraciji, ki presega 
zgoraj navedeno mejo, se ne dajejo na trg.

[XXa.] Naslednji ftalati (ali druge številke po 
CAS in po EINECS, ki zajemajo to snov):

di-„isononil“ ftalat (DINP)
št. CAS 28553-12-0 in 68515-48-0
št. EINECS 249-079-5 in 271-090-9

di-„izodecil“ ftalat (DINP)
št. CAS 26761-40-0 in 68515-49-1
št. EINECS 247-977-1 in 271-091-4

di-n-oktil ftalat (DNOP)
št. CAS 117-84-0
št. EINECS 204-214-7

Se ne uporabljajo v igračah in predmetih za 
nego otrok, namenjenih otrokom, mlajšim 
od treh let, ki jih lahko ti otroci dajejo v 
usta, kot snovi ali sestavine pripravkov v 
koncentracijah, ki presegajo 0,1 masnega % 
plastificiranega materiala. 

Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo ftalate v koncentraciji, ki presega 
zgoraj navedeno mejo, se ne dajejo na trg.

Predlog spremembe Parlamenta

[XX.] Naslednji ftalati (ali druge številke po 
CAS in po EINECS, ki zajemajo to snov):

bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP)
št. CAS 117-81-7
št. EINECS 204-211-0

Ftalati, navedeni v točki XX, se ne 
uporabljajo v igračah in predmetih za nego 
otrok kot snovi ali sestavine pripravkov v 
koncentracijah, ki presegajo 0,1 masnega 
% plastificiranega materiala. 
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dibutil ftalat (DBP)
št. CAS 84-74-2
št. EINECS 201-557-4

benzil butil ftalat (BBP)
št. CAS 85-68-7
št. EINECS 201-622-7

(1b) Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo ftalate v koncentraciji, ki presega 
mejo, navedeno v odstavku 1a, se ne 
dajejo na trg.

[XXa.] Naslednji ftalati (ali druge številke po 
CAS in po EINECS, ki zajemajo to snov):

di-„isononil“ ftalat (DINP)
št. CAS 28553-12-0 in 68515-48-0
št. EINECS 249-079-5 in 271-090-9

di-„izodecil“ ftalat (DINP)
št. CAS 26761-40-0 in 68515-49-1
št. EINECS 247-977-1 in 271-091-4

di-n-oktil ftalat (DNOP)
št. CAS 117-84-0
št. EINECS 204-214-7

(1c) Ftalati, navedeni v točki XXa, se ne 
uporabljajo v igračah in predmetih za nego 
otrok, ki jih lahko otroci dajejo v usta, kot 
snovi ali sestavine pripravkov v 
koncentracijah, ki presegajo 0,1 masnega 
% plastificiranega materiala. 

(1d) Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo ftalate v koncentraciji, ki presega 
mejo, navedeno v odstavku 1c, se ne dajejo 
na trg.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 16 s prve obravnave PPE-DE.

Omejitve za DINP, DIDP in DNOP ni primerno omejiti samo na igrače za otroke, mlajše od 
treh let. Dajanje igrač v usta ni omejeno na določeno starost. Tudi če bi bilo, samovoljna 
starostna omejitev ne upošteva resničnega življenja v družinah z več kot enim otrokom, v 
katerih se mlajši otrok želi igrati z igračami starejših bratov ali sester. Odkrili so, da so te 
snovi škodljive. V igračah se uporabljajo v visokih koncentracijah, iz njih pa se sproščajo 
posebno, če se dajejo v usta, vendar so na voljo druge igrače brez škodljivih mehčalcev. Zato 
jih je treba prepovedati v vseh igračah, ki se jih lahko da v usta. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen

Predlog spremembe 39
PRILOGA

Priloga I, točka [XXa] (Direktiva 76/769/EGS)

Skupno stališče Sveta

[XXa.] Naslednji ftalati (ali druge številke po Se ne uporabljajo v igračah in predmetih za 
nego otrok, namenjenih otrokom, mlajšim 
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CAS in po EINECS, ki zajemajo to snov):
di-„isononil“ ftalat (DINP)
št. CAS 28553-12-0 in 68515-48-0
št. EINECS 249-079-5 in 271-090-9
di-„izodecil“ ftalat (DINP)
št. CAS 26761-40-0 in 68515-49-1
št. EINECS 247-977-1 in 271-091-4

di-n-oktil ftalat (DNOP)
št. CAS 117-84-0
št. EINECS 204-214-7

od treh let, ki jih lahko ti otroci dajejo v 
usta, kot snovi ali sestavine pripravkov v 
koncentracijah, ki presegajo 0,1 masnega % 
plastificiranega materiala. 

Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo ftalate v koncentraciji, ki presega 
zgoraj navedeno mejo, se ne dajejo na trg.

Predlog spremembe Parlamenta

[XXa.] Naslednji ftalati (ali druge številke po 
CAS in po EINECS, ki zajemajo to snov):

di-„isononil“ ftalat (DINP)
št. CAS 28553-12-0 in 68515-48-0
št. EINECS 249-079-5 in 271-090-9
di-„izodecil“ ftalat (DINP)
št. CAS 26761-40-0 in 68515-49-1
št. EINECS 247-977-1 in 271-091-4

di-n-oktil ftalat (DNOP)
št. CAS 117-84-0
št. EINECS 204-214-7

Se ne uporabljajo v delih igrač in predmetov
za nego otrok, namenjenih za dajanje v 
usta, ali v igračah in predmetih za nego 
otrok, ki jih lahko otroci dajejo v usta, kot 
snovi ali sestavine pripravkov v 
koncentracijah, ki presegajo 0,1 masnega % 
plastificiranega materiala.
Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo ftalate v koncentraciji, ki presega 
zgoraj navedeno mejo, se ne dajejo na trg.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Ria Oomen-Ruijten, Frédérique Ries

Predlog spremembe 40
PRILOGA

Priloga I, točke [XX] in [XXa] (Direktiva 76/769/EGS)

Skupno stališče Sveta

[XX.] Naslednji ftalati (ali druge številke po 
CAS in po EINECS, ki zajemajo to snov):
bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP)
št. CAS 117-81-7
št. EINECS 204-211-0

dibutil ftalat (DBP)
št. CAS 84-74-2

Se ne uporabljajo v igračah in predmetih za 
nego otrok kot snovi ali sestavine pripravkov 
v koncentracijah, ki presegajo 0,1 masnega 
% plastificiranega materiala. 
Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo ftalate v koncentraciji, ki presega 
zgoraj navedeno mejo, se ne dajejo na trg.
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št. EINECS 201-557-4
benzil butil ftalat (BBP)
št. CAS 85-68-7
št. EINECS 201-622-7

[XXa.] Naslednji ftalati (ali druge številke po 
CAS in po EINECS, ki zajemajo to snov):
di-„isononil“ ftalat (DINP)
št. CAS 28553-12-0 in 68515-48-0
št. EINECS 249-079-5 in 271-090-9
di-„izodecil“ ftalat (DINP)
št. CAS 26761-40-0 in 68515-49-1
št. EINECS 247-977-1 in 271-091-4

di-n-oktil ftalat (DNOP)
št. CAS 117-84-0
št. EINECS 204-214-7

Se ne uporabljajo v igračah in predmetih za 
nego otrok, namenjenih otrokom, mlajšim 
od treh let, ki jih lahko ti otroci dajejo v 
usta, kot snovi ali sestavine pripravkov v 
koncentracijah, ki presegajo 0,1 masnega % 
plastificiranega materiala. 

Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo ftalate v koncentraciji, ki presega 
zgoraj navedeno mejo, se ne dajejo na trg.

Predlog spremembe Parlamenta

[XX.] Naslednji ftalati (ali druge številke po 
CAS in po EINECS, ki zajemajo to snov):
bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP)
št. CAS 117-81-7
št. EINECS 204-211-0

dibutil ftalat (DBP)
št. CAS 84-74-2
št. EINECS 201-557-4
benzil butil ftalat (BBP)
št. CAS 85-68-7
št. EINECS 201-622-7

(1a) Ftalati, navedeni v točki XX, se ne 
uporabljajo v igračah in predmetih za nego 
otrok kot snovi ali sestavine pripravkov v 
koncentracijah, ki presegajo 0,1 masnega 
% plastificiranega materiala. 
(1b) Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo ftalate v koncentraciji, ki presega 
mejo, navedeno v odstavku 1a, se ne 
dajejo na trg.

[XXa.] Naslednji ftalati (ali druge številke po 
CAS in po EINECS, ki zajemajo to snov):

di-„isononil“ ftalat (DINP)
št. CAS 28553-12-0 in 68515-48-0
št. EINECS 249-079-5 in 271-090-9
di-„izodecil“ ftalat (DINP)
št. CAS 26761-40-0 in 68515-49-1
št. EINECS 247-977-1 in 271-091-4

di-n-oktil ftalat (DNOP)
št. CAS 117-84-0
št. EINECS 204-214-7

(1c) Ftalati, navedeni v točki XXa, se ne 
uporabljajo v igračah in predmetih za nego 
otrok, ki jih lahko otroci dajejo v usta, kot 
snovi ali sestavine pripravkov v 
koncentracijah, ki presegajo 0,1 masnega 
% plastificiranega materiala. 

(1d) Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo ftalate v koncentraciji, ki presega 
mejo, navedeno v odstavku 1c, se ne dajejo 
na trg.

Or. en
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Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 16 s prve obravnave. 

Za snovi, ki so strupene za razmnoževanje, kot so DEHP, DBP in BBP, je upravičeno 
predlagano, da bi bile prepovedane v vseh igračah. Vendar omejitev za DINP, DIDP in 
DNOP ni primerno omejiti samo na igrače za otroke, mlajše od treh let. Dajanje igrač v usta 
ni omejeno na otroke, mlajše od treh let. Te snovi imajo dokazano toksične učinke in so zato 
nevarne za otroke vseh starosti. Zato jih je treba prepovedati v vseh igračah, ki se jih lahko 
da v usta.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 41
PRILOGA

Priloga I, točka [XXa] (Direktiva 76/769/EGS)

Skupno stališče Sveta

[XXa.] Naslednji ftalati (ali druge 
številke po CAS in po EINECS, ki 
zajemajo to snov):
di-„isononil“ ftalat (DINP)
št. CAS 28553-12-0 in 68515-48-0
št. EINECS 249-079-5 in 271-090-9
di-„izodecil“ ftalat (DINP)
št. CAS 26761-40-0 in 68515-49-1
št. EINECS 247-977-1 in 271-091-4

di-n-oktil ftalat (DNOP)
št. CAS 117-84-0
št. EINECS 204-214-7

Se ne uporabljajo v igračah in predmetih za nego 
otrok, namenjenih otrokom, mlajšim od treh let, ki 
se lahko dajejo v usta, kot snovi ali sestavine 
pripravkov v koncentracijah, ki presegajo 0,1
masnega % plastificiranega materiala. 

Igrače in predmeti za nego otrok, ki vsebujejo 
ftalate v koncentraciji, ki presega zgoraj navedeno 
mejo, se ne dajejo na trg.

Predlog spremembe Parlamenta

[XXa.] Naslednji ftalati (ali druge 
številke po CAS in po EINECS, ki 
zajemajo to snov):
di-„isononil“ ftalat (DINP)
št. CAS 28553-12-0 in 68515-48-0
št. EINECS 249-079-5 in 271-090-9
di-„izodecil“ ftalat (DINP)
št. CAS 26761-40-0 in 68515-49-1
št. EINECS 247-977-1 in 271-091-4

di-n-oktil ftalat (DNOP)

Se ne uporabljajo v igračah in predmetih za nego 
otrok, ki se lahko dajejo v usta ali so dalj časa v 
stiku z njihovo kožo, kot snovi ali sestavine 
pripravkov v koncentracijah, ki presegajo 0,1
masnega % plastificiranega materiala.

Igrače in predmeti za nego otrok, ki vsebujejo 
ftalate v koncentraciji, ki presega zgoraj navedeno 
mejo, se ne dajejo na trg.
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št. CAS 117-84-0
št. EINECS 204-214-7

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 42
PRILOGA

Priloga I [XXa], seznam (Direktiva 76/769/EGS)

Skupno stališče Sveta

[XXa.] Naslednji ftalati (ali druge 
številke po CAS in po EINECS, ki 
zajemajo to snov): 

di-„izononil“ ftalat (DINP)
CAS št. 28553-12-0 in 68515-48-0 
EINECS št. 249-079-5 in 271-090-9 

di-„izodecil“ ftalat (DINP)
CAS št. 26761-40-0 in 68515-49-1 
EINECS št. 247-977-1 in 271-091-4 

di-n-oktil ftalat (DNOP)
CAS št. 117-84-0
EINECS št. 204-214-7

Se ne uporabljajo v igračah in predmetih za nego 
otrok, namenjenih otrokom, mlajšim od treh let, ki 
se lahko dajejo v usta, kot snovi ali sestavine
pripravkov v koncentracijah, ki presegajo 0,1 
masnega % plastificiranega materiala.

Igrače in predmeti za nego otrok, ki vsebujejo 
ftalate v koncentraciji, ki presega zgoraj navedeno 
mejo, se ne dajejo na trg.

Predlog spremembe Parlamenta

[XXa.] Naslednji ftalati (ali druge 
številke po CAS in EINECS, ki zajemajo 
to snov): 

di-„izononil“ ftalat (DINP)
CAS št. 28553-12-0 in 68515-48-0 
EINECS št. 249-079-5 in 271-090-9 

di-„izodecil“ ftalat (DINP)
CAS št. 26761-40-0 in 68515-49-1 
EINECS št. 247-977-1 in 271-091-4 

di-n-oktil ftalat (DNOP)

Se ne uporabljajo v igračah in predmetih za nego 
otrok, namenjenih otrokom, mlajšim od treh let, ki 
se lahko dajejo v usta, kot snovi ali sestavine 
pripravkov v koncentracijah, ki presegajo 0,01 
masnega % plastificiranega materiala.

Igrače in predmeti za nego otrok, ki vsebujejo 
ftalate v koncentraciji, ki presega zgoraj navedeno 
mejo, se ne dajejo na trg.
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CAS št. 117-84-0
EINECS št. 204-214-7

Or. pl

Obrazložitev

Ftalati, ki imajo močan antiandrogen učinek in prispevajo k sprožitvi alergičnih reakcij, 
morajo biti skoraj popolnoma odstranjeni iz obtoka, zlasti kadar ogrožajo zdravje najbolj 
ranljivega dela potrošniške populacije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 43
PRILOGA

Priloga Ι, točki [ΧΧ] in [ΧΧa], seznam (Direktiva 76/769/ΕGS)

(1f) Oznaka vključuje naslednji piktogram:

0-3
Kadar je oznaka večja ali manjša, je treba 
skladno s tem ohraniti razmerja na zgornjem 
piktogramu.

Or. el

Obrazložitev

Poenostavitev oznake, da je lažje čitljiva na predmetih za nego otrok.
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