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Ændringsforslag 1
BILAG

Bilag I, punkt [XXa] (direktiv 76/769/EØF)

Rådets fælles holdning

[XXa.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

diisononylphthalat (DINP)
CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0
EINECS nr. 249-079-5 og 271-090-9 

diisodecylphthalat (DIDP)
CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1
EINECS nr. 247-977-1 og 271-091-4 

di-n-octylphthalat (DNOP)
CAS nr. 117-84-0
EINECS nr. 204-214-7

Må ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i legetøj og småbørnsartikler til børn, 
der endnu ikke er fyldt tre år, og som disse vil 
kunne putte i munden.

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder disse 
phthalater i koncentrationer over ovennævnte 
grænse, må ikke markedsføres.
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[XXa.] Følgende phthalater (eller andre CAS 
eller EINECS-numre, der omfatter følgende 
stoffer):

diisononylphthalat (DINP)
CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0
EINECS nr. 249-079-5 og 271-090-9 

diisodecylphthalat (DIDP)
CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1
EINECS nr. 247-977-1 og 271-091-4 

di-n-octylphthalat (DNOP)
CAS nr. 117-84-0
EINECS nr. 204-214-7

Må ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i koncentrationer på 
over 0,1% udtrykt i masse af det blødgjorte 
materiale i dele af legetøj og småbørnsartikler til
at putte i munden eller i legetøj eller 
småbørnsartikler, som børn vil kunne putte i 
munden.

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder disse 
phthalater i koncentrationer over ovennævnte 
grænse, må ikke markedsføres.

Kommissionen udarbejder retningslinjer for at 
lette gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
bestemmelserne om begrænsning af visse 
stoffer i legetøj og småbørnsartikler, i det 
omfang de angår betingelsen "som børn vil 
kunne putte i munden".

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder 
disse phthalater, og som kan markedsføres i 
henhold til dette direktiv, skal bære et mærke, 
der omfatter følgende advarsel og piktogram på 
en letlæselig og uudslettelig måde:

"Indeholder phthalater - må ikke puttes i 
munden".

0-3
Uanset om mærket formindskes eller forstørres, 
skal størrelsesforholdene i ovenstående 
piktogram bevares.

Or. en

Begrundelse

Dækker ændringsforslag 9, 38, 39, 40, 41 og 42.
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Kompromisændringsforslag af Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer og Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1 A (ny)

Bilag IV (direktiv 88/378/EØF)

Artikel 1a

I bilag IV til direktiv 88/378/EØF tilføjes 
følgende punkt:

"7. Legetøj, der er fremstillet af blødgjort 
materiale eller indeholder dele fremstillet af 
blødgjort materiale indeholdende de phthalater, 
der er opført i punkt [XXa] i bilaget til direktiv 
76/769/EØF, og som kan markedsføres i 
henhold til direktiv 76/769/EØF.

Følgende advarsel skal på en letlæselig og 
uudslettelig måde anføres på legetøjets 
emballage:

"Indeholder phthalater - må ikke puttes i 
munden"

0-3
Uanset om mærket formindskes eller forstørres, 
skal størrelsesforholdene i ovenstående 
piktogram bevares.

Or. en

Begrundelse

Dækker ændringsforslag 7 og 36. Forbundet med kompromisændringsforslag 1.
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Kompromisændringsforslag af Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer og Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 12 A (ny)

(12a) Det er nødvendigt at indføre en 
passende mærkning af legetøj og 
småbørnsartikler, der indeholder de stoffer, 
der er opført i punkt XXa i bilag I til 
direktiv 76/769/EØF, og som kan 
markedsføres i henhold til dette direktiv. 
En sådan mærkning skal også foreskrives i 
Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 
om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
sikkerhedskrav til legetøj .
EFT L 187 af 16.7.1988, s. 1. Direktivet er 
senest ændret ved Rådets direktiv 
93/68/EØF, EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Dækker ændringsforslag 4. Forbundet med kompromisændringsforslag 1.


