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Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 357.758v02-00)
Αντώνιος Τρακατέλλης
Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις) 

Κοινή θέση του Συμβουλίου (5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Συμβιβαστική τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Dan Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα Ι, σημείο [ΧΧα] (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ)
Κοινή θέση του Συμβουλίου

«[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):
φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9
φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4
Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, 
σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε 
παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας τα 
οποία προορίζονται για παιδιά ηλικίας 
κάτω των τριών ετών και τα οποία 
μπορούν να έλθουν σε επαφή με το στόμα.

Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 
προαναφερθέντος ορίου δεν επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά.
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

«[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):
φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9
φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4
Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων, 
σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού, σε 
μέρη παιχνιδιών και είδη παιδικής 
φροντίδας τα οποία προορίζονται να έρθουν 
σε επαφή με το στόμα ή σε παιχνίδια και 
αντικείμενα παιδικής φροντίδας τα οποία 
μπορούν να έλθουν σε επαφή με το στόμα.

Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 
προαναφερθέντος ορίου δεν επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά.

Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για να διευκολύνει την εκτέλεση 
της οδηγίας, ιδιαίτερα τις διατάξεις 
σχετικά με τους περιορισμούς ορισμένων 
ουσιών σε παιχνίδια και είδη παιδικής 
φροντίδας στο βαθμό που αφορούν την  
προϋπόθεση "τα οποία μπορούν να έλθουν 
σε επαφή με το στόμα".

Τα παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις 
και τα οποία δύνανται να τεθούν στην 
αγορά δυνάμει αυτής της οδηγίας, φέρουν 
την ακόλουθη προειδοποίηση και γραφική 
απεικόνιση σε ευανάγνωστη και ανεξίτηλη 
μορφή:
"Περιέχει φθαλικές ενώσεις - Αποφεύγετε 
την επαφή με το στόμα"
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Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης 
της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι 
αναλογίες που προκύπτουν από την 
παραπάνω γραφική απεικόνιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτει τις τροπολογίες 9, 38, 39, 40, 41 και 42.

Συμβιβαστική τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Dan Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1 Α (νέο)

Παράρτημα IV (Οδηγία 88/378/ΕΟΚ)

Άρθρο 1a
Στο Παράρτημα ΙV της οδηγίας 
88/378/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"7. Παιχνίδια κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν 
μέρη κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό το οποίο περιέχει 
τις φθαλικές ενώσεις του σημείου [ΧΧα] 
του παραρτήματος της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ, τα οποία δύνανται να τεθούν 
στην αγορά δυνάμει της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ.
Τα παιχνίδια αυτά θα φέρουν, σε 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη μορφή, επί της 
συσκευασίας, την ακόλουθη 
προειδοποίηση και γραφική απεικόνιση:
"Περιέχει φθαλικές ενώσεις - Αποφεύγετε 
την επαφή με το στόμα"
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Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης 
της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι 
αναλογίες που προκύπτουν από την 
παραπάνω γραφική απεικόνιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτει τις τροπολογίες 7 και 36. Συνδέεται με τη συμβιβ. τροπ. 1.

Συμβιβαστική τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Dan Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12 Α (νέα)

(12a) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η 
κατάλληλη επισήμανση για τα παιχνίδια 
αυτά και τα είδη παιδικής φροντίδας που 
περιέχουν τις ουσίες που απαριθμούνται 
στο σημείο XXa του παραρτήματος I της 
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ, τα οποία δύνανται να 
τεθούν στην αγορά δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας. Η εν λόγω επισήμανση θα πρέπει 
επίσης να προβλέπεται από την οδηγία 
88∕378∕ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης 
Μαΐου 1988, για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
την ασφάλεια των παιχνιδιών.
ΕΕ L 187 της 16.7.1988, σ. 1. Οδηγία η 
οποία  τροποποιήθηκε τελευταία από την 
οδηγία 93∕68∕ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 
220 της 30.8.1993, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτει την τροπολογία 4. Συνδέεται με την συμβιβ. τροπ. 1.



AM\570338EL.doc 5/5 PE 359.998v01-00

EL


