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Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing (PE 357.758v01-00)
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Beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen 
en preparaten (ftalaten in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad (5467/1/2005 – C6-0092/2005 –
1999/0238(COD))

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Compromisamendement ingediend door Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, 
Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 1
BIJLAGE

Bijlage I, punt [XX.a.] (richtlijn 76/769/EEG)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

[XX.a.] De volgende ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nrs. die betrekking hebben 
op de stof):

di-"isononyl"ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 en 271-090-9

di-"isodecyl"ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 en 271-091-4

di-n-octylftalaat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn
voor kinderen jonger dan drie jaar en door
hen in de mond kunnen worden gestopt.
Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
hierboven genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.



PE 359.998v01-00 2/4 AM\570338NL.doc

NL

EINECS-nr. 204-214-7

Amendmenten van het Parlement

[XX.a.] De volgende ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nrs. die betrekking hebben 
op de stof):

di-"isononyl"ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 en 271-090-9

di-"isodecyl"ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 en 271-091-4

di-n-octylftalaat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0
EINECS-nr. 204-214-7

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
als bestanddelen van preparaten in 
concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal in onderdelen van speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn 
om in de mond te worden gestopt of in 
speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die
door kinderen in de mond kunnen worden 
gestopt.
Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten 
bevatten in een hogere concentratie dan de 
hierboven genoemde grens, worden niet op 
de markt gebracht.

De Commissie stelt een leidraad op die de 
uitvoering van de richtlijn moet 
vergemakkelijken, met name de bepalingen 
over de  beperkingen van bepaalde stoffen 
in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen 
inzoverre zij betrekking hebben op de 
voorwaarde "die door kinderen in de mond 
kunnen worden gestopt".
Op speelgoed en kinderverzorgingsartikelen 
die deze ftalaten bevatten en die 
overeenkomstig deze richtlijn in de handel 
mogen worden gebracht, moet een etiket 
worden aangebracht waarop de volgende 
waarschuwing en een pictogram zijn 
aangebracht in een gemakkelijk leesbare en 
onuitwisbare vorm :
"Bevat ftalaten - Niet in de mond houden"
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Indien het etiket kleiner of groter is moeten 
dezelfde proporties worden bewaard als in 
bovenstaand pictogram.

Or. en

Motivering

Betreft de amendementen 9, 38, 39, 40, 41 en 42.

Compromisamendement ingediend door Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, 
Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 2
ARTIKEL 1 BIS (nieuw)

Bijlage IV (richtlijn 88/378/EEG)

In bijlage IV van richtlijn 88/378/EEG 
wordt het volgende punt toegevoegd:
"7. Speelgoedartikelen, vervaardigd van of 
met onderdelen van zacht PVC dat de in 
punt [XXa] van de bijlage van richtlijn 
76/769/EEG vermelde ftalaten bevat, welke 
overeenkomstig richtlijn 76/769/EEG in de 
handel mogen worden gebracht.
De volgende waarschuwing en het volgende 
pictogram moeten in een gemakkelijk 
leesbare en onuitwisbare vorm op de 
verpakking van het speelgoed zijn 
aangebracht:
"Bevat ftalaten - Niet in de mond houden"

0-3
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Indien het etiket kleiner of groter is moeten 
dezelfde proporties worden bewaard als in 
bovenstaand pictogram.

Or. en

Motivering

Betreft de amendementen 7 en 36. Zie compromisamendement 1.

Compromisamendement ingediend door Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, 
Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Amendement 3
OVERWEGING 12 BIS (nieuw)

(12 bis) Er dient te worden voorzien in 
adequate etikettering van speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen, die de in punt 
[XXa] van de bijlage van richtlijn 
76/769/EEG vermelde stoffen bevatten 
welke overeenkomstig onderhavige richtlijn 
in de handel mogen worden gebracht . 
Dergelijke etikettering dient eveneens in 
richtlijn 88/378/EEG van 3 mei 19881

betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen van de lidstaten inzake de 
veiligheid van speelgoed te worden 
opgenomen .
_______________
1 PB L 187 van 16.7.1988, blz. 1. Deze richtlijn is 
voor het laatst gewijzigd bij richtlijn 93/68/EEG van 
de Raad, PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1.

Or. en

Motivering

Betreft amendement 4. Zie compromisamendement 1.


