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Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 357.758v02-00)
Antonios Trakatellis
tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja 
lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit)

Neuvoston yhteinen kanta (5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD) –
muutossäädös)

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, 
Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Tarkistus 1
LIITE

Liite I, [XXa] kohta (direktiivi 76/769/ETY)

Neuvoston yhteinen kanta

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka on tarkoitettu 
alle kolmivuotiaille ja jotka nämä voivat 
panna suuhun.

di-isononyyliftalaatti (DINP)
CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun 
konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.
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di-isodekyyliftalaatti (DIDP)
CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1 
EINECS-nrot 247-977-1 ja 271-091-4
di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-nro 117-84-0
EINECS-nro 204-214-7

Or. en

Parlamentin tarkistus

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana yli 0,1 %:n konsentraationa 
pehmitetyn materiaalin massasta osissa, 
joita on leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa, 
jotka on tarkoitettu pantaviksi suuhun tai 
leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa, jotka 
lapset voivat panna suuhun.

di-isononyyliftalaatti (DINP)
CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun 
konsentraatiotason, ei saa saattaa 
markkinoille.

di-isodekyyliftalaatti (DIDP)
CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1 
EINECS-nrot 247-977-1 ja 271-091-4
di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-nro 117-84-0
EINECS-nro 204-214-7

Komissio laatii tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa edistävät ohjeet ja 
erityisesti määräykset, jotka koskevat 
tiettyjen aineiden käytön rajoittamista 
leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa, mikäli 
ne koskevat ehtoa "jotka lapset voivat 
panna suuhun".
Näitä ftalaatteja sisältävissä leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka voidaan 
saattaa markkinoille tämän direktiivin 
mukaisesti, on oltava merkintä, joka 
sisältää seuraavan varoituksen ja graafisen 
kuvan helposti luettavassa ja pysyvässä 
muodossa:
"Sisältää ftalaatteja – Ei suuhun 
pantavaksi."
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0-3
Merkintää pienennettäessä tai 
suurennettaessa on säilytettävä yllä olevan 
graafisen kuvan mittojen väliset suhteet.

Perustelu

Kattaa tarkistukset 9, 38, 39, 40, 41 ja 42.

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, 
Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Tarkistus 2
1 A ARTIKLA (uusi)

Liite IV (direktiivi 88/378/ETY)

1 a artikla
Direktiivin 88/378/ETY liitteeseen IV 
lisätään seuraava kohta:
"7. Direktiivin 76/769/ETY liitteen 
kohdassa XX a luetellut ftalaatteja 
sisältävät pehmitetystä materiaalista 
valmistetut lelut ja lelut, joissa on 
ftalaatteja sisältävästä pehmitetystä 
materiaalista valmistettuja osia, jotka 
voidaan saattaa markkinoille 
direktiivin 76/769/ETY mukaisesti.
Lelun pakkauksessa on oltava seuraava 
helposti luettava ja pysyvä varoitus ja 
kuvamerkintä:
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"Sisältää ftalaatteja – Ei suuhun 
pantavaksi".

0-3
Merkintää pienennettäessä tai 
suurennettaessa on säilytettävä yllä olevan 
graafisen kuvan mittojen väliset suhteet.

Or. en

Perustelu

Kattaa tarkistukset 7 ja 36. Liittyy kompromissitarkistukseen 1.

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, 
Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 12 A KAPPALE (uusi)

12 a) On syytä huolehtia siitä, että 
direktiivin 76/769/ETY liitteen I 
kohdassa XX a lueteltuja aineita sisältävät 
lelut ja lastenhoitotarvikkeet, jotka voidaan 
saattaa markkinoille voimassa olevan 
direktiivin mukaisesti, varustetaan 
asianmukaisilla merkinnöillä. Tällaisia 
merkintöjä edellytetään myös lelujen 
turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä 
toukokuuta 1988 annetun neuvoston 
direktiivin 88/378/ETY1 nojalla.
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____________
1 EYVL L 187, 16.7.1988, s. 1. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
komission direktiivillä 1993/68/ETY 
(EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1).

Or. en

Perustelu

Kattaa tarkistuksen 4. Liittyy kompromissitarkistukseen 1.


