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MELLÉKLET

I. melléklet XXa. pont (76/769/EGK irányelv)

A Tanács közös álláspontja

[XXa.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):

diizononil-ftalát (DINP) 
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0
EINECS-szám: 249-079-5 és 271-090-9

diizodecil-ftalát (DIDP) 
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1
EINECS-szám: 247-977-1 és 271-091-4

di-n-oktil-ftalát (DNOP) 
CAS-szám: 117-84-0 
EINECS-szám: 204-214-7

Nem használható anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként, a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációval az olyan játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben, amelyeket a 
háromévesnél fiatalabb gyermekeknek
szánnak, és a gyermekek szájba vehetik.

A fent említett határértéknél magasabb 
koncentrációban ilyen ftalátokat tartalmazó 
játékok vagy gyermekápolási cikkek nem 
hozhatók forgalomba.
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A Parlament módosításai

[XXa.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):

diizononil-ftalát (DINP) 
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0
EINECS-szám: 249-079-5 és 271-090-9

diizodecil-ftalát (DIDP) 
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1
EINECS-szám: 247-977-1 és 271-091-4

di-n-oktil-ftalát (DNOP) 
CAS-szám: 117-84-0 
EINECS-szám: 204-214-7

Nem használható anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként, a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációval az olyan játékszerek és 
gyermekápolási cikkek részeiben, amelyeket 
arra szánnak, hogy a gyermekek a szájukba 
vegyék, vagy olyan játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben, amelyeket a 
gyermekek szájba vehetik.

A fent említett határértéknél magasabb 
koncentrációban ilyen ftalátokat tartalmazó 
játékok vagy gyermekápolási cikkek nem 
hozhatók forgalomba.

A Bizottság iránymutatásokat készít ezen 
irányelv, különösen a játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben található 
bizonyos anyagokra – amennyiben 
vonatkozik rájuk az „amelyeket a 
gyermekek szájba vehetik” feltétel –
vonatkozó korlátozásokról szóló 
rendelkezések végrehajtásának 
megkönnyítése érdekében.
Az ezeket a ftalátokat tartalmazó 
játékszereken és gyermekápolási cikkeken, 
amelyek ezen irányelv szerint forgalomba 
hozhatók, címke van elhelyezve, amely 
könnyen olvasható és letörölhetetlen 
formában tartalmazza a következő 
figyelmeztetést és piktogramot:
„Ftalátokat tartalmaz - Szájbavétele 
kerülendő”
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Ha a címke kisebb vagy nagyobb, akkor is 
meg kell őrizni a fenti piktogram arányait.

Or. en

Indokolás

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

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, 
Jillian Evans, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 2
1 A. CIKK (új)

IV. melléklet (88/378/EGK irányelv)

1a. cikk
A 88/378/EGK irányelv IV. melléklete a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„7. A lágyított anyagból készült, vagy 
lágyított anyagból készült részeket 
tartalmazó, a 76/769/EGK irányelv I. 
mellékletének [XXa] pontjában felsorolt 
ftalátokat tartalmazó játékszerek, amelyek a 
76/769/EGK irányelv szerint forgalomba 
hozhatók.
A játékszer csomagolásán az alábbi 
figyelmeztetést kell feltüntetni könnyen 
olvasható és letörölhetetlen formában:
„Ftalátokat tartalmaz - Szájbavétele 
kerülendő”
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meg kell őrizni a fenti piktogram arányait.

Or. en

Indokolás

Covers amendments 7 and 36. Linked to COMP 1.

Megegyezésre irányuló módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, 
Jillian Evans, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Módosítás: 3
(12 A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(12a) Szükséges megfelelő címkézésről 
rendelkezni a 76/769/EGK irányelv I. 
mellékletének [XXa] pontjában felsorolt 
anyagokat tartalmazó olyan játékszerek és 
gyermekápolási cikkek esetében, amelyek 
ezen irányelv szerint forgalomba hozhatók.
Ilyen címkézésről rendelkezni kell a játékok 
biztonságára vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 
88/378/EGK tanácsi irányelvben is.
HL L 187., 1988.7.16., 1. o. A legutóbb a 
93/68/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 220., 
1993.8.30., 1. o.) módosított irányelv.

Or. en

Indokolás

Covers amendment 4. Linked to COMP 1.


