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Muudatusettepanek 1
LISA

I lisa punkt [XXa] (direktiiv 76/769/EMÜ)

Nõukogu ühine seisukoht

[XXa.] Järgmised ftalaadid (või muud CASi 
ja EINECSi numbritega ained, mis 
hõlmavad vastavat ainet):
diisononüülftalaat (DINP)CASi nr 28553-
12-0 ja 68515-48-0
EINECSi nr 249-079-5 ja 271-090-9

diisodetsüülftalaat (DIDP)CASi nr 26761-
40-0 ja 68515-49-1
EINECSi nr 247-977-1 ja 271-091-4
di(-n-)oktüülftalaat (DNOP)CASi nr 117-84-
0 EINECSi nr 204-214-7

Alla kolmeaastastele lastele mõeldud 
mänguasjades ja lapsehooldusvahendites, 
mida nad saavad endale suhu panna, ei tohi 
kasutada ainena või valmistise koostisainena 
rohkem kui 0,1% plastifitseeritud materjali 
massist. 

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles 
loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab 
eelmainitud piirväärtuse, ei ole lubatud 
turule viia.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
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[XXa.] Järgmised ftalaadid (või muud CASi 
ja EINECSi numbritega ained, mis 
sisaldavad vastavat ainet):

diisononüülftalaat (DINP)CASi nr 28553-
12-0 ja 68515-48-0
EINECSi nr 249-079-5 ja 271-090-9
diisodetsüülftalaat (DIDP)CASi nr 26761-
40-0 ja 68515-49-1
EINECSi nr 247-977-1 ja 271-091-4

di(-n-)oktüülftalaat (DNOP)CASi nr 117-84-
0EINECSi nr 204-214-7

Suhupanemiseks mõeldud mänguasjade ja 
lapsehooldusvahendite komponentides või
mänguasjades ja lapsehooldusvahendites, 
mida lapsed saavad endale suhu panna, ei 
tohi kasutada ainena või valmistise 
koostisainena rohkem kui 0,1% 
plastifitseeritud materjali massist.  
Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles 
loetletud ftalaatide kontsentratsioon ületab 
eelmainitud piirväärtuse, ei ole lubatud turule 
viia.

Komisjon töötab välja suunised aitamaks 
kaasa käesoleva direktiivi kohaldamisele, 
eelkõige sätete osas, mis piiravad teatud 
ainete kasutamist mänguasjade ja 
lapsehooldusvahendite puhul, kui "neid on 
lastel lubatud endale suhu panna".        
Mänguasjad ja lapsehooldusvahendid, mis 
sisaldavad kõnealuseid ftalaate ja mida on 
käesoleva direktiivi alusel lubatud turule 
viia, peavad kandma järgmist hoiatavat 
märgistust ja kergesti loetavat ning hästi 
püsivat piktogrammi:    
“Sisaldab ftalaate – suhu mitte panna”.

0-3
Kui märgis osutub väiksemaks või 
suuremaks, tuleb ülaltoodud piktogrammi 
proportsioonid vastavalt säilitada.

Or. en

Selgitus

Covers amendments 9, 38, 39, 40, 41 and 42.
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Muudatusettepanek 2
ARTIKKEL 1 A (uus)

IV lisa (direktiiv 88/378/EMÜ)

Artikkel 1a
Direktiivi 88/378/EMÜ IV lisasse lisatakse 
järgmine lõige:
“7. Mänguasjad, mis on valmistatud 
plastifitseeritud materjalist või mille 
komponendid koosnevad plastifitseeritud 
materjalist, mis sisaldavad direktiivi 
76/769/EMÜ lisa punktis [XXa] nimetatud 
ftalaate, ning mida on lubatud viia turule 
vastavalt direktiivile 76/769/EMÜ. 
Mänguasja pakend peab kandma kergesti 
loetaval ja hästi püsival kujul järgmist 
hoiatust ja piktogrammi:  
“Sisaldab ftalaate – suhu mitte panna”.

0-3
Kui märgis osutub väiksemaks või 
suuremaks, tuleb ülaltoodud piktogrammi 
proportsioonid vastavalt säilitada.

Or. en

Selgitus

Covers amendments 7 and 36. Linked to COMP 1.

Kompromissmuudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian 
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Evans, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 12 A (uus)

12 a) Tuleb hoolitseda piisava sildistamise 
eest nende kõnealuste mänguasjade ja 
lapsehooldusvahendite puhul, mis 
sisaldavad direktiivi 76/769/EMÜ I lisa 
punktis XXa nimetatud ftalaate, ning mida 
on lubatud käesoleva direktiivi alusel 
turule viia. Sarnane sildistamine tuleb 
näha ette ka nõukogu 3. mai 1988. aasta 
direktiivis mänguasjade ohutust käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta.
EÜT L 187, 16.7.1988, lk 1. Direktiivi on 
viimati muudetud nõukogu direktiiviga 
93/68/EMÜ, ELT L 220, 30.8.1993, lk 1.

Or. en

Selgitus

Covers amendment 4. Linked to COMP 1.


