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Pakeitimas 1
PRIEDAS

I priedo XXa punktas (Direktyva 76/769/EEB)

Tarybos bendroji pozicija

[XXa.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS 
numeriai, apimantys tą pačią medžiagą):

diizononilftalatas (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0
EINECS Nr. 249-079-5 ir 271-090-9
diizodecilftalatas (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1
EINECS Nr. 247-977-1 ir 271-091-4

di-n-oktilftalatas (DNOP)
CAS Nr. 117-84-0
EINECS Nr. 204-214-7

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba 
kaip preparato komponentai didesne 
koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos 
medžiagos masės žaisluose ir vaikų 
priežiūros prekėse, skirtose jaunesnio kaip 
trejų metų amžiaus vaikams, ir kurios gali 
būti dedamos į burną.
Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių 
sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra didesnė 
nei pirmiau minėta riba, į rinką nepateikiami.
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[XXa.] Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS 
numeriai, apimantys tą pačią medžiagą):

diizononilftalatas (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0
EINECS Nr. 249-079-5 ir 271-090-9
diizodecilftalatas (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1
EINECS Nr. 247-977-1 ir 271-091-4

di-n-oktilftalatas (DNOP)
CAS Nr. 117-84-0
EINECS Nr. 204-214-7

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba 
kaip preparato komponentai didesnės 
koncentracijos negu 0,1 % plastifikuotos 
medžiagos masės žaislų dalyse ir vaikų 
priežiūros prekėse, skirtose dėti į burną, ar 
žaisluose ir vaikų priežiūros priemonėse,
kurias vaikai gali dėti į burną.  
Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių 
sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra didesnė 
už pirmiau minėtą ribą, į rinką nepateikiami.

Komisija nustato gaires siekdama 
palengvinti šios direktyvos, o ypač tų jos 
nuostatų, kuriomis apribojamas kai kurių 
medžiagų naudojimas žaisluose ir vaikų 
priežiūros priemonėse, atitinkančiose sąlygą 
„kurias vaikai gali dėti į burną“, 
įgyvendinimą.
Ant žaislų ir vaikų priežiūros priemonių, 
kurių sudėtyje yra pagal šią direktyvą 
leidžiamų pateikti į rinką ftalatų, turi būti 
etiketė su šiuo lengvai įskaitomu ir 
neištrinamu įspėjamuoju užrašu bei 
piktograma:
„Sudėtyje yra ftalatų – nedėti į burną“.

0-3
Jei etiketė yra mažesnė arba didesnė, 
pirmiau pateiktos piktogramos matmenys 
atitinkamai pakoreguojami.

Or. en
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Pagrindimas

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

Kompromisinį pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Dan Jųrgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer ir Jonas Sjöstedt

Pakeitimas 2
1A STRAIPSNIS (naujas)

Direktyvos 88/378/EEB IV priedas

1a straipsnis
Prie Direktyvos 88/378/EEB IV priedo 
pridedama:
7. Iš plastifikuotos medžiagos pagaminti 
žaislai ar žaislai, kurių dalys yra 
pagamintos iš plastifikuotos medžiagos ir 
kurių sudėtyje yra Direktyvos 76/769/EEB 
priedo XXa punkte išvardytų ftalatų, ir 
kuriuos pagal Direktyvą 76/769/EEB 
galima pateikti į rinką.
Ant žaislo pakuotės turi būti šis lengvai 
įskaitomas ir neištrinamas įspėjamasis 
užrašas bei piktograma:
„Sudėtyje yra ftalatų – nedėti į burną“.

0-3
Jei etiketė yra mažesnė arba didesnė, 
pirmiau pateiktos piktogramos matmenys 
atitinkamai pakoreguojami.

Or. en

Pagrindimas

Covers amendments 7 and 36. Linked to COMP 1.
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Pakeitimas 3
12A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(12a) Tuos žaislus ir vaikų priežiūros 
priemones, kurių sudėtyje yra medžiagų, 
išvardytų Direktyvos 76/769/EEB I priedo 
XXa punkte, ir kurias pagal šią direktyvą 
galima pateikti į rinką, reikia atitinkamai 
ženklinti. Taip ženklinti taip pat reikia 
pagal 1988 m. gegužės 3 d. Tarybos 
Direktyvą 88/378/EEB dėl valstybių narių 
teisės aktų, susijusių su žaislų saugumu, 
suderinimo.
OL L 187, 1998 7 16, p. 1. Direktyva 
paskutinį kartą pakeista Tarybos Direktyva 
93/68/?EB, OL L 220, 1993 8 30, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Covers amendment 4. Linked to COMP 1.


