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Návrh doporučení pro druhé čtení (PE 357.758v02-00)
Antonios Trakatellis
Omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftalátů 
obsažených v hračkách a v předmětech pro péči o děti)

Společný postoj Rady (5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, 
Jillian Evans, Hiltrud Breyer a Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 1
PŘÍLOHA

Příloha I body [XXa] (směrnice 76/769/EHS)

Společné stanovisko Rady

[XXa.] Následující ftaláty (nebo jiná čísla 
CAS a EINECS látek):

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

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

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

Nesmějí se používat jako látky nebo složky 
přípravků v koncentraci vyšší než 0,1% 
hmot. měkčeného plastického materiálu v 
hračkách a předmětech pro péči o děti 
určených pro děti mladší tří let, které tyto 
děti mohou dávat do úst.

Hračky a předměty pro péči o děti, jež 
obsahují tyto ftaláty ve vyšší koncentraci, 
než je výše uvedená hodnota, se nesmějí 
uvádět na trh.
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[XXa.] Následující ftaláty (nebo jiná čísla 
CAS a EINECS látek):

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

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

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

Nesmějí se používat jako látky nebo složky 
přípravků v koncentraci vyšší než 0,1% 
hmot. měkčeného plastického materiálu v 
částech hraček a předmětů pro péči o děti, 
které se dávají do úst, ani se nepoužijí v 
hračkách a předmětech pro péči o děti, 
které si děti mohou vkládat do úst.

Hračky a předměty pro péči o děti, jež 
obsahují tyto ftaláty ve vyšší koncentraci, 
než je výše uvedená hodnota, se nesmějí 
uvádět na trh.

Komise vydá pokyny pro usnadnění 
uplatnění této směrnice, zejména 
ustanovení týkající se omezení určitých 
látek v hračkách a předmětech pro péči o 
děti, pokud se  na ně vztahuje podmínka 
„které si děti mohou vkládat do úst“.
Hračky a předměty pro péči o děti 
obsahující tyto ftaláty, které mohou být v 
souladu s touto směrnicí uvedeny na trh, 
musí mít piktogram se snadno čitelným a 
nesmazatelným upozorněním:
„Obsahuje ftaláty – nevkládat do úst”.

0-3
Velikost piktogramu se upravuje podle 
velikosti upozornění.

Or. en
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Bod odůvodnění

Covers amendments 9, 38, 39, 40, 41 and 42.

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložili Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, 
Jillian Evans, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 2
ČLÁNEK 1a (nový) 

Příloha IV (směrnice 88/378/ΕHS)

(1a) V příloze IV směrnice 88/378/EHS se 
vkládá nový odstavec, který zní:

„7. Hračky vyrobené z umělohmotného 
materiálu nebo obsahující části vyrobené z 
umělohmotného materiálu obsahujícího 
ftaláty vyjmenované v bodě [XXa] přílohy 
směrnice 76/769/EHS, které mohou být 
uvedeny na trh v souladu se směrnicí 
76/769/EHS.
Na obalu hračky bude uvedeno snadno 
čitelně a nesmazatelným způsobem toto 
upozornění:
„Obsahuje ftaláty – nevkládat do úst”.

0-3
Velikost piktogramu se upravuje podle 
velikosti upozornění.

Or. en

Bod odůvodnění

Covers amendments 7 and 36. Linked to COMP 1.
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Jillian Evans, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 3
(Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje )

BOD ODŮVODNĚNÍ 12 A (nový)

12α Je nutné zavést odpovídající značení na 
hračky a předměty pro péči o děti 
obsahující  látky vyjmenované v bodě XXa 
přílohy I směrnice 76/769/EHS, které 
mohou být uvedeny na trh podle stávající 
směrnice.  Toto značení musí být také 
stanoveno ve směrnici Rady 88/378/EHS ze 
dne 3. května 1988 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
bezpečnosti hraček.
Úř. věst. L 187, 16. 7. 1988, s. 1. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí Rady 
93∕68∕ΕHS, Úř. věst. L 220, 30. 8. 1993, s. 1.

Or. en

Bod odůvodnění

Covers amendment 4. Linked to COMP 1.


