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KOMPROMISA GROZĪJUMI Nr. 1-3

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam (PE 357.758v02-00)
Antonios Trakatellis
Bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi (ftalāti rotaļlietās un 
bērnu aprūpes precēs)

Padomes kopējā nostāja (5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Kompromisa grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 1
PIELIKUMS

I pielikuma [XXa] punkts (Direktīva 76/769/EEK)

Padomes kopējā nostāja

[XXa.] Šādus ftalātus (vai citus CAS un 
EINECS numurus, kas apzīmē vielu):

diizononilftalātsu (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 un 68515-48-0
EINECS Nr. 249-079-5 un 271-090-9

diizodecilftalātu (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 un 68515-49-1
EINECS Nr. 247-977-1 un 271-091-4
dinoktilftalātu (DNOP)
CAS Nr. 117-84-0
EINECS Nr. 204-214-7

Neizmanto kā vielas vai sagatavju 
sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 
0,1 % no plastificētā materiāla masas 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kas 
paredzētas bērniem līdz trīs gadu vecumam
un ko viņi var bāzt mutē.

Šādas rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, 
kurās šo ftalātu koncentrācija pārsniedz 
iepriekšminēto limitu, nelaiž tirgū.
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Parlamenta izdarītais grozījums

[XXa.] Šādus ftalātus (vai citus CAS un 
EINECS numurus, kas apzīmē šo vielu):
diizonilftalātu (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 un 68515-48-0
EINECS Nr. 249-079-5 un 271-090-9

diizodecilftalātu (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 un 68515-49-1
EINECS Nr. 247-977-1 un 271-091-4
dinoktilftalātu (DNOP)
CAS Nr. 117-84-0
EINECS Nr. 204-214-7

Neizmanto kā vielas vai preparātu 
sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 
0,1 % no plastificētā materiāla masas 
rotaļlietu daļās un bērnu aprūpes precēs, ko 
paredzēts bāzt mutē, vai rotaļlietās un bērnu 
aprūpes precēs, ko bērni var bāzt mutē..
Šādas rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, 
kurās šo ftalātu koncentrācija pārsniedz 
iepriekšminēto limitu, nelaiž tirgū.

Lai atvieglotu šās direktīvas ieviešanu, 
Komisija izstrādā norādījumus, jo īpaši par 
noteikumiem, ar ko ierobežo atsevišķas 
vielas rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, 
ja uz tām attiecināms nosacījums „ko bērni 
var bāzt mutē.”.
Ftalātus saturošām rotaļlietām un bērnu 
aprūpes precēm, ko var laist tirgū saskaņā 
ar šo direktīvu, ir etiķete ar šādu viegli 
salasāmu un neizdzēšamu brīdinājumu un 
piktogrammu:
"Satur ftalātus – Nebāzt mutē”

0-3
Ja etiķete ir mazāka vai lielāka, 
iepriekšminētās piktogrammas proporcijas 
atbilstīgi jāsaglabā.

Or. en
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Pamatojums

Attiecas uz grozījumiem Nr. 9, 38, 39, 40, 41 un 42.

Kompromisa grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 2
1. A PANTS (jauns)

IV pielikums (Direktīva 88/378/EEK)

1.a pants
Direktīvas 88/378/EEK IV pielikumam 
pievienots šāds punkts:
“7. No plastificēta materiāla izgatavotas 
rotaļlietas vai rotaļlietas, kuru daļas 
izgatavotas no plastificēta materiāla, kas 
satur Direktīvas 76/769/EEK pielikuma 
[XXa] punktā uzskaitītos ftalātus, ko var 
laist tirgū saskaņā ar 
Direktīvu 76/769/EEK. 
Uz rotaļlietas iesaiņojuma ir šāds viegli 
salasāms un neizdzēšams brīdinājums un 
piktogramma:
"Satur ftalātus – nebāzt mutē"

0-3
Ja etiķete ir mazāka vai lielāka, 
iepriekšminētās piktogrammas proporcijas 
atbilstīgi jāsaglabā.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz grozījumiem Nr. 7 un 36. Saistīts ar COMP 1.
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Kompromisa grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Grozījums Nr. 3
12. A APSVĒRUMS (jauns)

12.a) Jānodrošina atbilstīgs marķējums 
tām rotaļlietām un bērnu aprūpes precēm, 
kuras satur Direktīvas 76/769/EEK I 
pielikuma XXa punktā uzskaitītās vielas, ko 
var laist tirgū saskaņā ar šo direktīvu. Šāds 
marķējums jāparedz arī 1988. gada 
3. maija Padomes Direktīvā 88/378/EEK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz rotaļlietu drošumu.
OVJ L 187, 16. 7. 1988, 1. lpp. Direktīva, 
ko pēdējo reizi grozīja ar Padomes 
Direktīvu 93∕68∕ΕEK, OV L 220, 
30. 8. 1993, 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz grozījumu Nr. 4. Saistīts ar COMP 1.


