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Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 357.758v02-00)
Antonios Trakatellis
Tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av 
användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) 
(ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar)

Rådets gemensamma ståndpunkt (5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD) –
ändringsakt)

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 11
SKÄL 3

(3) Användningen av vissa ftalater i leksaker 
och barnavårdsartiklar av mjukgjort material 
eller innehållande delar av mjukgjort 
material bör förbjudas eftersom förekomsten 
av vissa ftalater utgör eller kan utgöra risk 
för barns hälsa.

(3) Användningen av vissa ftalater i leksaker 
och barnavårdsartiklar av mjukgjort material 
eller innehållande delar av mjukgjort 
material bör förbjudas eftersom förekomsten 
av vissa ftalater utgör eller kan utgöra risk 
för barns hälsa. Det är viktigt att beakta att 
ftalater kan absorberas av barnets kropp 
inte bara när barnet får mjukgjort material 
i munnen utan även när sådant material 
kommer i tät kontakt med barnets hud. 
Riskerna bedöms vara högre för barn 
under tre år.

Or. en
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 12
SKÄL 3A (nytt)

(3a) Förbudet mot användning av ftalater 
bör utsträckas till andra produkter, 
exempelvis plast som används i 
livsmedelsförpackningar samt bad- och 
simtillbehör.

Or. pl

Motivering

Kommande generationers hälsa måste skyddas.

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, 
Anja Weisgerber och Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 13
SKÄL 3A (nytt)

(3a) Riskbedömningar av DINP, DIDP och 
DBP har gjorts enligt rådets förordning 
(EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om 
bedömning och kontroll av risker med 
existerande ämnen, och resultaten har 
offentliggjorts.

Or. en

Motivering

Detta är ett nytt ändringsförslag som syftar till att jämka samman den gemensamma 
ståndpunkten med nya vetenskapliga rön från det gemensamma forskningscenter som 
inrättats inom kommissionen sedan parlamentets första behandling år 2000.

Som kommissionen har bekräftat har EU genomfört riskbedömningar av de tre ämnena 
DINP, DIDP och DBP. Dessa bör utgöra grunden för eventuella ytterligare beslut om 
riskhantering.
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 14
SKÄL 4A (nytt)

(4a) Det finns alternativa mjukgörare, 
exempelvis acetyltributylcitrat (ATBC), och 
den vetenskapliga kommittén för toxicitet, 
ekotoxicitet och miljö har i ett av sina 
yttranden meddelat att det inte finns någon 
anledning till oro för säkerheten när detta 
ämne används som mjukgörare i leksaker 
som tillverkats av PVC och som stoppas i 
munnen av små barn.

Or. el

Motivering

Hänsyn måste tas till nya vetenskapliga rön. I ett nytt yttrande av den 8 januari 2004 drog 
den vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö slutsatsen att bristen på 
upplysningar korrekt ersattes av nya upplysningar och att det inte fanns anledning till oro för 
säkerheten vid användningen av ATBC som mjukgörare för sådana leksaker av PVC som 
stoppas i munnen av små barn. Se även ändringsförslag 18 från Europaparlamentets första 
behandling.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 15
SKÄL 4A (nytt)

(4a) Kommittén bör även basera sådana 
yttranden på resultaten av det projekt som 
kommissionen finansierar och som utförs 
av den danska konsumentorganisationen 
Forbrugerrådet med undersökningar av 
förekomsten av farliga ämnen, däribland 
ftalater, i leksaker. Sådana ämnen kan 
eventuellt orsaka skador på 
hormonsystemet, leda till tumörer och 
missfall, störa fortplantningsorganens 
normala funktion och ackumuleras i 
organismen och naturen. 

Or. pl
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Motivering

Hänvisning till resultaten av pågående studier för att öka dokumentets värde.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 16
SKÄL 4A (nytt)

(4a) EU:s vetenskapliga kommitté för 
toxicitet, ekotoxicitet och miljö antog vid 
sitt fyrtioförsta plenarsammanträde, den 
8 januari 2004, ett yttrande om 
riskbedömningen av användningen av 
acetyltributylcitrat (ATBC) som 
mjukningsmedel  i leksaker där den 
fastslog att det inte fanns anledning till oro 
för säkerheten när små barn stoppar 
PVC-leksaker som innehåller ATBC som 
mjukningsmedel i munnen. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att understryka att alternativa mjukningsmedel för PVC, exempelvis citratet 
ATBC, kan användas på ett säkert sätt i leksakstillämpningar, och att dessa  finns tillgängliga 
på marknaden.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 17
SKÄL 7

(7) Fullbordandet av den inre marknaden 
och dess sätt att fungera påverkas direkt av 
de begränsningar som redan har antagits av 
vissa medlemsstater när det gäller 
utsläppandet på marknaden av leksaker och 
barnavårdsartiklar på grund av deras 
ftalatinnehåll. Det är därför nödvändigt att 
åstadkomma en tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar på detta område och 
följaktligen att ändra bilaga I till 
direktiv 76/769/EEG.

(7) Fullbordandet av den inre marknaden 
och dess sätt att fungera påverkas direkt av 
de begränsningar som redan har antagits av 
vissa medlemsstater när det gäller 
utsläppandet på marknaden av leksaker och 
barnavårdsartiklar på grund av deras 
ftalatinnehåll. Det är därför nödvändigt att 
åstadkomma en tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar på detta område och 
följaktligen att ändra bilaga I till 
direktiv 76/769/EEG. Det direktivet bör inte 
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hindra medlemsstaterna från att införa 
strängare bestämmelser om ftalater i 
ovanstående varor, om detta görs på 
välunderbyggda epidemiologiska, 
ekologiska och ekonomiska grunder.

Or. pl

Motivering

Producenter och importörer måste på ett kraftfullt sätt uppmuntras att agera utifrån ett 
folkhälsoperspektiv. 

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 18
SKÄL 8

(8) När den vetenskapliga utvärderingen inte 
gör det möjligt att fastställa risken med 
tillräcklig säkerhet skall
försiktighetsprincipen tillämpas för att 
säkerställa en hög hälsoskyddsnivå, särskilt 
för barn.

(8) När den vetenskapliga utvärderingen för 
tillfället inte gör det möjligt att fastställa 
risken med tillräcklig säkerhet är det absolut 
nödvändigt att försiktighetsprincipen 
tillämpas för att säkerställa högsta möjliga
hälsoskyddsnivå, särskilt för barn.

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 19
SKÄL 9

(9) Eftersom barn är organismer under 
utveckling är de särskilt känsliga för 
reproduktionstoxiska ämnen. Därför bör den 
exponering för utsläppskällor av dessa 
ämnen som barn utsätts för och som är 
praktiskt möjlig att undvika minskas i så stor 
utsträckning som möjligt, särskilt vad gäller 
artiklar som barnen stoppar i munnen.

(9) Eftersom barn är organismer under 
utveckling är de särskilt känsliga för 
reproduktionstoxiska ämnen. Därför bör den 
exponering för utsläppskällor av dessa 
ämnen som barn utsätts för, inbegripet från 
artiklar för barn och från 
barnavårdsartiklar, och som är praktiskt 
möjlig att undvika minskas i så stor 
utsträckning som möjligt, särskilt vad gäller 
artiklar som barnen kan stoppa i munnen.



PE 359.891v03-00 6/26 AM\569323SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Detta är ett nytt ändringsförslag som modifierar den gemensamma ståndpunkten.

Förbättring av ordalydelsen. Användning av de tre reproduktionstoxiska mjukningsmedlen för 
PVC i leksaker måste förbjudas eftersom artiklar för barn och barnavårdsartiklar inte bör 
innehålla sådana ämnen, oavsett om barnen kan stoppa dem i munnen eller inte. För att i 
möjligaste mån minska denna typ av exponering är det därför lämpligare att först hänvisa till 
artiklar för barn och barnavårdsartiklar i allmänhet och sedan påpeka risken för att barn kan 
stoppa dem i munnen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 20
SKÄL 10A (nytt)

(10a) Studier på leksaker som tillverkats av 
PCV visar att vissa av dem är fria från 
estrar av ortoftalsyra, medan typiska 
PVC-produkter innehåller upp till 
30 viktprocent DEHP. För att tillmötesgå 
konsumenternas förväntningar uppger 
industrin och handeln allt oftare att 
produkter som säljs för vardagsbruk, i 
synnerhet kosmetiska produkter, är fria 
från ftalater. Hälsofrågor bör därför i 
högre grad vara avgörande för vilka 
leksaker och barnavårdsartiklar som skall 
finnas på marknaden.

Or. pl

Motivering

Producenter och importörer måste på ett kraftfullt sätt uppmuntras att agera utifrån ett 
folkhälsoperspektiv.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 21
SKÄL 10B (nytt)

(10b) De skadliga effekterna av DEHP, 
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DBP och BBP på den framtida 
fortplantningsförmågan hos barn under tre 
år är långt ifrån det enda sätt på vilket 
ftalater inverkar på människors hälsa. Det 
finns allt fler vetenskapliga belägg för att 
ftalater bidrar till utvecklingen av 
bronkialastma (DEHP) och av allergisk 
snuva och eksem (BBP) när damm i barns 
sovrum innehåller höga koncentrationer av 
dessa ämnen.

Or. pl

Motivering

Den första epidemiologiska studien på barn mellan tre och åtta år i Sverige har visat att det 
finns ett starkt samband mellan ftalater och astma och andra allergier.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 22
SKÄL 11

(11) Vetenskaplig information om DINP, 
DIDP och DNOP saknas eller är motstridig 
men det kan inte uteslutas att dessa ämnen 
utgör en potentiell risk om de används i 
leksaker och barnavårdsartiklar som per 
definition tillverkas för barn.

(11) Vetenskaplig information om DINP, 
DIDP och DNOP visar att dessa ämnen är 
skadliga för bland annat levern. Eftersom 
ftalater måste användas i höga 
koncentrationer för att fungera som 
mjukningsmedel, och eftersom man vet att 
mjukningsmedel frigörs av det mjukgjorda 
materialet, särskilt när det utsätts för tryck 
(exempelvis när ett barn stoppar en 
mjukgjord leksak eller barnavårdsartikel i 
munnen) kan det inte uteslutas att dessa 
ämnen utgör en potentiell risk om de 
används i leksaker och barnavårdsartiklar 
som per definition tillverkas för barn. Den 
exponering för utsläppskällor av dessa 
ämnen som barn utsätts för och som är 
praktiskt möjlig att undvika bör minskas i 
så stor utsträckning som möjligt.

Or. en
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Motivering

Detta är ett nytt ändringsförslag som modifierar den gemensamma ståndpunkten.

Medan den vetenskapliga informationen inte ger något klart svar på frågan om hur giftiga 
dessa tre ftalater råder det ingen oenighet om att de är mycket skadliga för bl.a. levern. Den 
fara som dessa ämnen utgör, den höga koncentration som krävs för att mjukgöra PVC, det 
faktum att de ofrånkomligen frigörs från mjuk PVC samt tillgängligheten till alternativa 
ämnen innebär sammantaget att de utgör de en onödig risk.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 23
SKÄL 11

(11) Vetenskaplig information om DINP, 
DIDP och DNOP saknas eller är motstridig 
men det kan inte uteslutas att dessa ämnen 
utgör en potentiell risk om de används i 
leksaker och barnavårdsartiklar som per 
definition tillverkas för barn.

(11) Vetenskaplig information om DINP, 
DIDP och DNOP saknas eller är motstridig 
men det kan inte uteslutas att dessa ämnen 
utgör en potentiell risk om de används i 
leksaker och barnavårdsartiklar som per 
definition tillverkas för barn. I sådana fall 
vore det klokast att tillämpa 
försiktighetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, 
Anja Weisgerber och Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 24
SKÄL 11

(11) Vetenskaplig information om DINP, 
DIDP och DNOP saknas eller är motstridig
men det kan inte uteslutas att dessa ämnen
utgör en potentiell risk om de används i 
leksaker och barnavårdsartiklar som per 
definition tillverkas för barn.

(11) Vetenskaplig information DNOP saknas 
men det kan inte uteslutas att detta ämne
skulle kunna utgöra en potentiell risk om 
det tillverkades och användes i leksaker och 
barnavårdsartiklar som per definition 
tillverkas för barn.

Or. en

Motivering

Detta är ett nytt ändringsförslag som syftar till att jämka samman den gemensamma 
ståndpunkten med nya vetenskapliga rön från det gemensamma forskningscenter som 
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inrättats inom kommissionen sedan parlamentets första behandling år 2000.

EU har under en femårsperiod genomfört en riskbedömning av DINP och DIDP enligt de 
riktlinjer som ges i förordningen om bedömning och kontroll av risker med existerande 
ämnen. Resultaten från denna bör utgöra grunden för eventuella beslut om riskhantering. Det 
är därför befogat att en åtskillnad görs mellan dessa ämnen och DNOP.

DNOP har varken använts eller producerats i kommersiella syften i Europa på åtminstone tio 
år och det saknas därför vetenskaplig information om denna produkt. Det kan dock inte 
uteslutas att om tillverkningen av detta ämne skulle återupptas skulle det i teorin kunna 
utgöra en risk för barn om det användes i leksaker.

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, 
Anja Weisgerber och Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 25
SKÄL 11A (nytt)

(11a) De riskbedömningar av DINP och 
DIDP som genomförts i enlighet med 
rådets förordning (EEG) nr 793/93 slår fast 
att användningen av dessa ämnen i 
leksaker och barnavårdsartiklar inte 
medför någon risk för konsumenterna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att jämka samman den gemensamma ståndpunkten med nya 
vetenskapliga rön från det gemensamma forskningscenter som inrättats inom kommissionen 
sedan parlamentets första behandling år 2000.

EU har under en femårsperiod genomfört en riskbedömning av DINP och DIDP och 
resultaten från denna bör utgöra grunden för eventuella beslut om riskhantering.

Både vad gäller DIDP och DINP har tekniska experter vid det gemensamma 
forskningscentret kommit till slutsatsen att användningen av dessa ämnen i leksaker eller i 
andra sammanhang inte medför någon risk för barn. De slutsatser man dragit i dessa 
riskbedömningar omgärdas av breda säkerhetsmarginaler och utgår från rimliga antaganden 
om det värsta tänkbara exponeringsscenariet.
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Ändringsförslag från Holger Krahmer, Vittorio Prodi, Caroline Jackson, Johannes Blokland, 
Anja Weisgerber och Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 26
SKÄL 12

(12) Osäkerhetsfaktorerna i bedömningen av 
exponeringen för dessa ftalater, såsom hur 
lång tid barnet har föremålet i munnen och 
exponering för utsläpp från andra källor, 
kräver att försiktighetsprincipen skall 
beaktas. Det bör därför införas 
begränsningar för användning av dessa 
ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar och 
för utsläppande av sådana artiklar på 
marknaden. Begränsningarna för DINP, 
DIDP och DNOP bör emellertid av 
proportionalitetsskäl vara mindre stränga än 
de som föreslås för DEHP, DBP och BBP.

(12) Osäkerhetsfaktorerna i bedömningen av 
exponeringen för dessa ftalater, såsom hur 
lång tid barnet har föremålet i munnen, 
kräver att försiktighetsprincipen skall 
beaktas. Det bör därför införas 
begränsningar för användning av dessa 
ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar och 
för utsläppande av sådana artiklar på 
marknaden. I ljuset av de riskbedömningar 
som gjorts i enlighet med rådets förordning 
(EEG) nr 793/93 bör begränsningarna för 
DINP, DIDP och DNOP emellertid av 
proportionalitetsskäl vara mindre stränga än 
de som föreslås för DEHP, DBP och BBP.

Or. en

Motivering

Detta är ett nytt ändringsförslag som syftar till att jämka samman den gemensamma 
ståndpunkten med nya vetenskapliga rön från det gemensamma forskningscenter som 
inrättats inom kommissionen sedan parlamentets första behandling år 2000.

Både vad gäller DIDP och DINP har tekniska experter vid det gemensamma 
forskningscentret kommit till slutsatsen att användningen av dessa ämnen i leksaker eller i 
andra sammanhang inte medför någon risk för barn. I sina slutsatser tog experterna hänsyn 
till allt som rör exponering för utsläpp från andra källor.

Slutsatserna från dessa riskbedömningar visar att det tillvägagångssätt som rådet förespråkar 
redan erbjuder konsumenterna en hög grad av säkerhet. Såsom framgår i såväl EG-fördraget 
som kommissionens meddelande om försiktighetsprincipen (KOM(2001) 0001) bör både
försiktighetsprincipen och proportionalitetsprincipen respekteras.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 27
SKÄL 12A (nytt)

(12a) Kommissionen kommer att se över 
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andra användningar av produkter som är 
tillverkade av mjukgjort material eller 
innehåller delar av mjukgjort material och 
som kan utgöra en fara för människor, i 
synnerhet sådana produkter som används 
inom hälso- och sjukvård.

Or. el

Motivering

Även om användningen av vissa ftalater (t.ex. DEHP) tillgodoser ett stort antal behov inom 
hälso- och sjukvården är det tvunget att se över medicinsk utrustning som är tillverkad av 
mjukgjort material eller innehåller delar av mjukgjort material och som kan utgöra en fara 
för människor. Det är nödvändigt att begränsa användningen och försäljningen av sådana 
produkter om det finns säkrare alternativa lösningar och om begränsningen inte medför 
några negativa följder för läkarvården. Återinförande av ändringsförslag 5 från 
Europaparlamentets första behandling.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 28
SKÄL 13

(13) I linje med kommissionens meddelande 
om försiktighetsprincipen bör åtgärder som 
grundar sig på denna princip ses över mot 
bakgrund av nya vetenskapliga rön.

(13) I linje med kommissionens meddelande 
om försiktighetsprincipen bör åtgärder som 
grundar sig på denna princip givetvis ses 
över mot bakgrund av nya vetenskapliga 
rön.

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 29
SKÄL 17

(17) Kommissionen kommer att se över 
användningen i andra produkter av de 
ftalater som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 76/769/EEG när riskbedömningen 
enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93 av 
den 23 mars 1993 om bedömning och 
kontroll av risker med existerande ämnen 

(17) Kommissionen kommer att se över 
användningen i andra produkter av de 
ftalater som förtecknas i bilaga I till 
direktiv 76/769/EEG inom två år efter det 
att detta direktiv träder i kraft och i ljuset 
av såväl nya vetenskapliga rön som 
resultaten från riskbedömningen enligt 
rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 
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har avslutats. 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av 
risker med existerande ämnen. I första hand 
kommer kommissionen se över 
exponeringsrisken för ftalater som ingår i 
hälsovårdsartiklar, golvbeläggningar och 
livsmedelsförpackningar (som är 
tillverkade av mjukgjort material eller 
innehåller delar av mjukgjort material) 
samt i inomhusluften, och vid behov låta 
utreda vilka värden som förekommer.

Or. en

Motivering

Modifiering av ändringsförslag 4 och 5 från första behandlingen.

Översynen av användningen av ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar bör vara åtskild 
från behovet att se över användningen av ftalater i andra sammanhang. Kommissionen 
räknar med all rätt att den kommer att se över användningen av ftalater i andra produkter, 
och detta bör kvarstå. I linje med vad som anges i ändringsförslagen från förstabehandlingen 
bör detta göras inom två år och i första hand - men inte uteslutande - vara inriktat på vissa 
tillämpningar vilka kan förväntas utgöra en onödig risk.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 30
SKÄL 18A (nytt)

(18a) Det bör inrättas kontrollförfaranden 
och fastställas hur ofta vårdartiklar och 
leksaker för spädbarn och barn under 
tre års ålder skall undersökas med 
avseende på innehållet av ftalater, som 
enligt hittillsvarande kunskap är potentiellt 
farliga för hälsan och miljön. Dessa 
kontroller bör göras med högst två års 
mellanrum. Åtgärder bör vidtas för att 
dessa tester även skall omfatta andra 
grupper av kemiska ämnen som 
konstaterats vara skadliga för barns hälsa,
i synnerhet för känsliga organismer hos 
spädbarn, till exempel tungmetaller och 
allergiframkallande och irriterande ämnen.

Or. pl



AM\569323SV.doc 13/26 PE 359.891v03-00

SV

Motivering

Den växande kunskapen om de olika toxikologiska hot som vi utsätts för pekar på behovet av 
återkommande översyner av förteckningen över farliga ämnen. Vidare bidrar den tekniska 
utvecklingen till att vi omges av en miljö som innehåller kemiska ämnen med en ofta skadlig 
inverkan på våra organismer, i synnerhet barns organismer. I enlighet med 
försiktighetsprincipen bör därför barnartiklar som släpps ut på marknaden kontrolleras med 
avseende på säkerheten. Två år är ett lämpligt mellanrum för att kontrollera situationen vad 
gäller direktivets effektivitet och verifieringen av toxikologiska data. Omsorgen om barnens 
hälsa är sprungen ur omsorgen om kommande generationers hälsa.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 31
SKÄL 18B (nytt)

(18b) Det bör införas en skyldighet att 
informera konsumenterna om förekomsten 
av ftalater i leksaker och vårdartiklar, 
inklusive kosmetiska produkter.

Or. pl

Motivering

Skall göra det möjligt för konsumenterna att välja de säkraste leksakerna och vårdartiklarna
och vidare förhindra att förekomsten av ftalater döljs bakom ”doftkomponentens” namn eller 
bakom ett nummer som anges i stället för namnet på den kosmetiska ingrediensen.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 1, punkt 3, led c (direktiv 76/769/EEG)

”c) barnavårdsartikel: alla produkter som är 
avsedda att underlätta barns sömn, barns 
avslappning, matning av barn eller barns 
sugning.”

”c) barnavårdsartikel: alla produkter som är 
avsedda att underlätta barns sömn, barns 
avslappning, matning av barn, barns 
intagande av läkemedel, tandsprickning
eller barns sugning.”

Or. en
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Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 1, punkt 3, led c (direktiv 76/769/EEG)

”c) barnavårdsartikel: alla produkter som är 
avsedda att underlätta barns sömn, barns 
avslappning, matning av barn eller barns 
sugning.”

”c) barnavårdsartikel: alla produkter som är 
avsedda att underlätta barns sömn, barns 
avslappning, barns hygien, matning av barn 
eller barns sugning.”

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att den nya definitionen av barnavårdsartiklar som 
ingår i rådets gemensamma ståndpunkt vidgas något för att även omfatta produkter som 
blöjbord och blöjmattor.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 1, punkt 3, led c (direktiv 76/769/EEG)

”c) barnavårdsartikel: alla produkter som är 
avsedda att underlätta barns sömn, barns 
avslappning, matning av barn eller barns 
sugning.”

”c) barnavårdsartikel: alla produkter som är 
avsedda för barn upp till tre års ålder och 
som är avsedda att underlätta barns sömn, 
barns avslappning, matning av barn eller 
barns sugning.”

Or. pl

Motivering

I samband med barn över tre års ålder talar man om ”kosmetiska produkter” och inte om 
”barnavårdsartiklar”.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 1A (ny)

Artikel 1a
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Kommissionen bör i samarbete med de 
myndigheter i medlemsstaterna som har 
ansvar för marknadsövervakning och 
efterlevnadsåtgärder när det gäller leksaker 
och barnavårdsartiklar och i samråd med 
de relevanta producent- och 
importörsorganisationerna övervaka 
användningen av ftalater och andra ämnen 
som mjukningsmedel i leksaker och 
barnavårdsartiklar. Kommissionen skall 
senast den …* offentliggöra en rapport om 
användningen av ftalater och andra 
mjukningsmedel.  På grundval av denna 
rapport, i ljuset av de senaste vetenskapliga 
rönen och om det är motiverat skall 
kommissionen lägga fram lämpliga 
lagförslag enligt artikel 251 i EG-fördraget 
som syftar till att begränsa användningen 
av dessa ftalater och mjukningsmedel i 
leksaker och barnavårdsartiklar.
_________________
* Fyra år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Nytt ändringsförslag som utgår från skäl 14 som nyligen fogats till den gemensamma 
ståndpunkten.

De krav på övervakning som nämns i skäl 14 bör även ingå i direktivets 
genomförandebestämmelser. Det finns många fler ftalater än de sex som nämns i detta 
direktiv, och det finns också mjukningsmedel som inte är ftalater. Många av dessa kan vara 
skadliga. För att undvika att de sex skadliga ftalaterna ersätts med andra skadliga ämnen bör 
därför medlemsstaterna och kommissionen noga övervaka det sätt på vilket dessa ftalater 
ersätts, och vid behov bör kommissionen föreslå ytterligare lagstiftningsåtgärder.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 1A (ny)

Bilaga IV, (direktiv 88/378/EEG)
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Artikel 1a
Märkningen skall innehålla följande bild:

0-3

Om märkningen förminskas eller förstoras 
måste proportionerna i denna bild behållas.

Or. el

Motivering

Förenkling av märkningen så att den blir lättläst på leksaker.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 2

Kommissionen skall senast den … * på nytt
utvärdera de åtgärder som fastställs i 
direktiv 76/769/EEG, ändrat genom det här 
direktivet, mot bakgrund av nya 
vetenskapliga rön om de ämnen som anges i 
bilagan till detta samt om deras 
ersättningsämnen, och om det är motiverat 
skall åtgärderna ändras i enlighet därmed.

Kommissionen skall senast den … *
utvärdera användningen i andra produkter 
av de ftalater som förtecknas i bilagan till 
detta direktiv, mot bakgrund av nya 
vetenskapliga rön, och om det är motiverat 
lägga fram lämpliga lagförslag enligt 
artikel 251 i EG-fördraget som syftar till att 
begränsa användningen av dessa 
produkter.

______________________
* Fyra år efter det att detta direktiv har trätt 
i kraft.

_________________________
* Två år efter det att detta direktiv har trätt i 
kraft.

Or. en
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Motivering

Nytt ändringsförslag som modifierar en ny artikel i den gemensamma ståndpunkten.

Ftalater används som mjukgörare i många slags mjuka PVC-produkter. Dessa kan tänkas ge 
upphov till samma slags risker som förknippas med mjuka PVC-leksaker. Kommissionen bör 
utvärdera dessa produkter för att se om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Ändringsförslag från Jillian Evans och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 38
BILAGA

Bilaga I, punkterna XX och XXa (direktiv 76/769/EEG)

Rådets gemensamma ståndpunkt
”
[XX] Följande ftalater (eller andra 
CAS- och EINECS-nummer som 
innehåller ämnet):

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
CAS-nummer 117-81-7
EINECS-nummer 204-211-0

Dibutylftalat (DBP)
CAS-nummer 84-74-2
EINECS-nummer 201-557-4

Butylbensylftalat (BBP)
CAS-nummer 85-68-7
EINECS-nummer 201-622-7

Får inte användas som ämnen eller beståndsdelar 
i preparat (beredningar) i koncentrationer som 
överstiger 0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda 
materialet i leksaker och barnavårdsartiklar.
Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration som 
överstiger ovannämnda gränsvärde får inte släppas 
ut på marknaden.

[XXa] Följande ftalater (eller andra 
CAS- och EINECS-nummer som 
innehåller ämnet):

Diisononylftalat (DINP)
CAS-nummer 28553-12-0 och 
68515-48-0
EINECS-nummer 249-079-5 och 
271-090-9

Diisodecylftalat (DIDP)
CAS-nummer 26761-40-0 och 
68515-49-1
EINECS-nummer 247-079-977 och 
271-091-4

Får inte användas som ämnen eller beståndsdelar 
i preparat (beredningar) i koncentrationer som 
överstiger 0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda 
materialet i leksaker och barnavårdsartiklar avsedda 
för barn under tre år som de kan stoppa i munnen.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration som 
överstiger ovannämnda gränsvärde får inte släppas 
ut på marknaden.
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Di-n-oktylftalat (DNOP)
CAS-nummer 117-84-0
EINECS-nummer 204-214-7

”
Parlamentets ändringar

”
[XX] Följande ftalater (eller andra 
CAS- och EINECS-nummer som 
innehåller ämnet):

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
CAS-nummer 117-81-7
EINECS-nummer 204-211-0

Dibutylftalat (DBP)
CAS-nummer 84-74-2
EINECS-nummer 201-557-4

Butylbensylftalat (BBP)
CAS-nummer 85-68-7
EINECS-nummer 201-622-7

(1a) De ftalater som anges i punkt XX får inte 
användas som ämnen eller beståndsdelar i preparat 
(beredningar) i koncentrationer som överstiger 
0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda materialet 
i leksaker och barnavårdsartiklar.
(1b) Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration som 
överstiger det gränsvärde som anges i punkt 1a får 
inte släppas ut på marknaden.

[XXa] Följande ftalater (eller andra 
CAS- och EINECS-nummer som 
innehåller ämnet):

Diisononylftalat (DINP)
CAS-nummer 28553-12-0 och 
68515-48-0
EINECS-nummer 249-079-5 och 
271-090-9

Diisodecylftalat (DIDP)
CAS-nummer 26761-40-0 och 
68515-49-1
EINECS-nummer 247-079-977 och 
271-091-4

Di-n-oktylftalat (DNOP)
CAS-nummer 117-84-0
EINECS-nummer 204-214-7

(1c) De ftalater som anges i punkt XX får inte 
användas som ämnen eller beståndsdelar i preparat 
(beredningar) i koncentrationer som överstiger 
0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda materialet 
i leksaker och barnavårdsartiklar som barn kan 
stoppa i munnen.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration som 
överstiger det gränsvärde som anges i punkt 1c får 
inte släppas ut på marknaden.

”

Or. en
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Motivering

PPE-DE:s ändringsförslag 16 från första behandlingen förs åter in.

Det är olämpligt att begränsningen av DINP, DIDP och DNOP endast skall gälla för 
leksaker avsedda för barn under tre år. Att stoppa leksaker i munnen är inte nånting som 
bestäms av barnets ålder. Och även om så vore fallet innebär en godtycklig åldersgräns att 
man blundar för situationen för familjer med mer än ett barn, där yngre barn kommer att 
vilja leka med sina äldre syskons leksaker. Det är fastställt att dessa ämnen är skadliga. De 
används i höga koncentrationer i leksaker, de frigörs från dem, särskilt när de stoppas i 
munnen, och alternativa leksaker utan skadliga mjukningsmedel finns tillgängliga. All 
användning av sådana ämnen i leksaker som kan stoppas i munnen bör därför förbjudas.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 39
BILAGA

Bilaga I, punkt XXa (direktiv 76/769/EEG)

Rådets gemensamma ståndpunkt
”
[XXa] Följande ftalater (eller andra 
CAS- och EINECS-nummer som 
innehåller ämnet):

Diisononylftalat (DINP)
CAS-nummer 28553-12-0 och 
68515-48-0
EINECS-nummer 249-079-5 och 
271-090-9

Diisodecylftalat (DIDP)
CAS-nummer 26761-40-0 och 
68515-49-1
EINECS-nummer 247-079-977 och 
271-091-4

Di-n-oktylftalat (DNOP)
CAS-nummer 117-84-0
EINECS-nummer 204-214-7

Får inte användas som ämnen eller beståndsdelar 
i preparat (beredningar) i koncentrationer som 
överstiger 0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda 
materialet i leksaker och barnavårdsartiklar avsedda
för barn under tre år som de kan stoppa i munnen.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration som 
överstiger ovannämnda gränsvärde får inte släppas 
ut på marknaden.

”
Parlamentets ändringar

”
[XXa] Följande ftalater (eller andra 
CAS- och EINECS-nummer som 

Får inte användas som ämnen eller beståndsdelar 
i preparat (beredningar) i koncentrationer som 
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innehåller ämnet):

Diisononylftalat (DINP)
CAS-nummer 28553-12-0 och 
68515-48-0
EINECS-nummer 249-079-5 och 
271-090-9

Diisodecylftalat (DIDP)
CAS-nummer 26761-40-0 och 
68515-49-1
EINECS-nummer 247-079-977 och 
271-091-4

Di-n-oktylftalat (DNOP)
CAS-nummer 117-84-0
EINECS-nummer 204-214-7

överstiger 0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda 
materialet i delar av leksaker och 
barnavårdsartiklar som är avsedda att placera i 
munnen och i leksaker och barnavårdsartiklar som 
barn kan stoppa i munnen.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration som 
överstiger ovannämnda gränsvärde får inte släppas 
ut på marknaden.

”

Or. en

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten och Frédérique Ries

Ändringsförslag 40
BILAGA

Bilaga I, punkterna XX och XXa (direktiv 76/769/EEG)

Rådets gemensamma ståndpunkt
”
[XX] Följande ftalater (eller andra 
CAS- och EINECS-nummer som 
innehåller ämnet):

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
CAS-nummer 117-81-7
EINECS-nummer 204-211-0

Dibutylftalat (DBP)
CAS-nummer 84-74-2
EINECS-nummer 201-557-4

Butylbensylftalat (BBP)
CAS-nummer 85-68-7
EINECS-nummer 201-622-7

Får inte användas som ämnen eller beståndsdelar 
i preparat (beredningar) i koncentrationer som 
överstiger 0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda 
materialet i leksaker och barnavårdsartiklar.
Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration som 
överstiger ovannämnda gränsvärde får inte släppas 
ut på marknaden.

[XXa] Följande ftalater (eller andra Får inte användas som ämnen eller beståndsdelar 
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CAS- och EINECS-nummer som 
innehåller ämnet):

Diisononylftalat (DINP)
CAS-nummer 28553-12-0 och 
68515-48-0
EINECS-nummer 249-079-5 och 
271-090-9

Diisodecylftalat (DIDP)
CAS-nummer 26761-40-0 och 
68515-49-1
EINECS-nummer 247-079-977 och 
271-091-4

Di-n-oktylftalat (DNOP)
CAS-nummer 117-84-0
EINECS-nummer 204-214-7

i preparat (beredningar) i koncentrationer som 
överstiger 0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda 
materialet i leksaker och barnavårdsartiklar avsedda 
för barn under tre år som de kan stoppa i munnen.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration som 
överstiger ovannämnda gränsvärde får inte släppas 
ut på marknaden.

”
Parlamentets ändringar

”
[XX] Följande ftalater (eller andra 
CAS- och EINECS-nummer som 
innehåller ämnet):

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
CAS-nummer 117-81-7
EINECS-nummer 204-211-0

Dibutylftalat (DBP)
CAS-nummer 84-74-2
EINECS-nummer 201-557-4

Butylbensylftalat (BBP)
CAS-nummer 85-68-7
EINECS-nummer 201-622-7

(1a) De ftalater som anges i punkt XX får inte 
användas som ämnen eller beståndsdelar i preparat 
(beredningar) i koncentrationer som överstiger 
0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda materialet 
i leksaker och barnavårdsartiklar.
(1b) Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration som 
överstiger det gränsvärde som anges i punkt 1a får 
inte släppas ut på marknaden.

[XXa] Följande ftalater (eller andra 
CAS- och EINECS-nummer som 
innehåller ämnet):

Diisononylftalat (DINP)
CAS-nummer 28553-12-0 och 
68515-48-0
EINECS-nummer 249-079-5 och 
271-090-9

Diisodecylftalat (DIDP)

(1c) De ftalater som anges i punkt XXa får inte 
användas som ämnen eller beståndsdelar i preparat 
(beredningar) i koncentrationer som överstiger 
0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda materialet 
i leksaker och barnavårdsartiklar som barn kan 
stoppa i munnen.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration som 
överstiger det gränsvärde som anges i punkt 1c får 
inte släppas ut på marknaden.
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CAS-nummer 26761-40-0 och 
68515-49-1
EINECS-nummer 247-079-977 och 
271-091-4

Di-n-oktylftalat (DNOP)
CAS-nummer 117-84-0
EINECS-nummer 204-214-7

”

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 16 från första behandlingen förs åter in.

Att som i föreliggande förslag förbjuda all användning i leksaker av reproduktionstoxiska 
ämnen som DEHP, DBP och BBP är helt riktigt. Däremot är det olämpligt att begränsningen 
av DINP, DIDP och DNOP endast skall gälla för leksaker avsedda för barn under tre år. Det 
är inte bara barn under tre år som  stoppar leksaker i munnen. Det är fastställt att dessa 
ämnen kan ge förgiftningsskador och därmed är de farliga för alla barn, oavsett åder. All 
användning av sådana ämnen i leksaker som kan stoppas i munnen bör därför förbjudas.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 41
BILAGA

Bilaga I, punkt XXa (direktiv 76/769/EEG)

Rådets gemensamma ståndpunkt
”
[XXa] Följande ftalater (eller andra 
CAS- och EINECS-nummer som 
innehåller ämnet):

Diisononylftalat (DINP)
CAS-nummer 28553-12-0 och 
68515-48-0
EINECS-nummer 249-079-5 och 
271-090-9

Diisodecylftalat (DIDP)
CAS-nummer 26761-40-0 och 
68515-49-1

Får inte användas som ämnen eller beståndsdelar 
i preparat (beredningar) i koncentrationer som 
överstiger 0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda 
materialet i leksaker och barnavårdsartiklar avsedda 
för barn under tre år som de kan stoppa i munnen.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration som 
överstiger ovannämnda gränsvärde får inte släppas 
ut på marknaden.
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EINECS-nummer 247-079-977 och 
271-091-4

Di-n-oktylftalat (DNOP)
CAS-nummer 117-84-0
EINECS-nummer 204-214-7

”
Parlamentets ändringar

”
[XXa] Följande ftalater (eller andra 
CAS- och EINECS-nummer som 
innehåller ämnet):

Diisononylftalat (DINP)
CAS-nummer 28553-12-0 och 
68515-48-0
EINECS-nummer 249-079-5 och 
271-090-9

Diisodecylftalat (DIDP)
CAS-nummer 26761-40-0 och 
68515-49-1
EINECS-nummer 247-079-977 och 
271-091-4

Di-n-oktylftalat (DNOP)
CAS-nummer 117-84-0
EINECS-nummer 204-214-7

Får inte användas som ämnen eller beståndsdelar 
i preparat (beredningar) i koncentrationer som 
överstiger 0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda 
materialet i leksaker och barnavårdsartiklar som de 
kan stoppa i munnen eller som kan komma i tät 
kontakt med deras hud.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration som 
överstiger ovannämnda gränsvärde får inte släppas 
ut på marknaden.

”

Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 42
BILAGA

Bilaga I, punkt XXa (direktiv 76/769/EEG)

Rådets gemensamma ståndpunkt
”
[XXa] Följande ftalater (eller andra 
CAS- och EINECS-nummer som 
innehåller ämnet):

Får inte användas som ämnen eller beståndsdelar 
i preparat (beredningar) i koncentrationer som 
överstiger 0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda 
materialet i leksaker och barnavårdsartiklar avsedda 



PE 359.891v03-00 24/26 AM\569323SV.doc

SV

Diisononylftalat (DINP)
CAS-nummer 28553-12-0 och 
68515-48-0
EINECS-nummer 249-079-5 och 
271-090-9

Diisodecylftalat (DIDP)
CAS-nummer 26761-40-0 och 
68515-49-1
EINECS-nummer 247-079-977 och 
271-091-4

Di-n-oktylftalat (DNOP)
CAS-nummer 117-84-0
EINECS-nummer 204-214-7

för barn under tre år som de kan stoppa i munnen.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration som 
överstiger ovannämnda gränsvärde får inte släppas 
ut på marknaden.

”
Parlamentets ändringar

”
[XXa] Följande ftalater (eller andra 
CAS- och EINECS-nummer som 
innehåller ämnet):

Diisononylftalat (DINP)
CAS-nummer 28553-12-0 och 
68515-48-0
EINECS-nummer 249-079-5 och 
271-090-9

Diisodecylftalat (DIDP)
CAS-nummer 26761-40-0 och 
68515-49-1
EINECS-nummer 247-079-977 och 
271-091-4

Di-n-oktylftalat (DNOP)
CAS-nummer 117-84-0
EINECS-nummer 204-214-7

Får inte användas som ämnen eller beståndsdelar 
i preparat (beredningar) i koncentrationer som 
överstiger 0,01 % uttryckt i massa av det 
mjukgjorda materialet i leksaker och 
barnavårdsartiklar avsedda för barn under tre år 
som de kan stoppa i munnen.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration som 
överstiger ovannämnda gränsvärde får inte släppas 
ut på marknaden.

”

Or. pl

Motivering

Ftalater som har en stark antiandrogen verkan och som kan framkalla allergiska reaktioner 
bör i stort sett helt tas bort från marknaden, framför allt om de utgör ett hot mot de mest 
utsatta konsumentgruppernas hälsa.
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 43
BILAGA

Bilaga I, punkterna XX och XXa, tabellen (direktiv 76/769/EEG)

Märkningen skall innehålla följande bild:

0-3

Om märkningen förminskas eller förstoras 
måste proportionerna i denna bild behållas.

Or. el

Motivering

Förenkling av märkningen så att den blir lättläst på leksaker.
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