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Projekt zalecenia do drugiego czytania (PE 357.758v02-00)
Antonios Trakatellis
Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów 
niebezpiecznych (stosowanie ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci)

Wspólne stanowisko Rady (5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę kompromisową złożyli Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 1
ZAŁĄCZNIK

Załącznik I, punkt [XXa] (Dyrektywa 76/769/EWG)

Wspólne stanowisko Rady

[XXa.] Następujące ftalany (lub z innymi 
numerami CAS i EINECS odpowiadającymi 
tym substancjom):
ftalan diizononylu (DINP)
nr CAS 28553-12-0 i 68515-48-0
nr EINECS 249-079-5 i 271-090-9

ftalan diizodecylu (DIDP)
nr CAS 26761-40-0 i 68515-49-1
nr EINECS 247-977-1 i 271-091-4
ftalan dioktylu (DNOP)
nr CAS: 117-84-0
nr EINECS: 204-214-7

nie będą stosowane jako substancje lub 
składniki preparatów w stężeniu większym 
niż 0,1% w stosunku do masy materiału z 
dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach i 
artykułach pielęgnacyjnych przeznaczonych 
dla dzieci poniżej lat trzech, które mogą być 
przez nie brane do ust. 
Takie zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla 
dzieci zawierające te ftalany w stężeniu 
przekraczającym powyższy limit nie będą 
wprowadzane do obrotu.
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[XXa.] Następujące ftalany (lub z innymi 
numerami CAS i EINECS odpowiadającymi 
tym substancjom):

ftalan diizononylu (DINP)
nr CAS 28553-12-0 i 68515-48-0
nr EINECS 249-079-5 i 271-090-9
ftalan diizodecylu (DIDP)
nr CAS 26761-40-0 i 68515-49-1
nr EINECS 247-977-1 i 271-091-4

ftalan dioktylu (DNOP)
nr CAS: 117-84-0
nr EINECS: 204-214-7

nie będą stosowane jako substancje lub 
składniki preparatów w stężeniu większym 
niż 0,1% w stosunku do masy materiału z 
dodatkiem plastyfikatorów w częściach 
zabawek i artykułach pielęgnacyjnych 
przeznaczonych do umieszczania w ustach 
oraz w zabawkach i artykułach 
pielęgnacyjnych, które mogą być 
(skreślenie) brane do ust przez dzieci.  
Takie zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla 
dzieci zawierające te ftalany w stężeniu 
przekraczającym powyższy limit nie będą 
wprowadzane do obrotu.

Komisja opracowuje wytyczne w celu 
ułatwienia wdrażania niniejszej dyrektywy, 
a w szczególności przepisów w sprawie 
ograniczeń niektórych substancji w 
zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych, o 
ile dotyczą one warunku „które mogą być 
brane do ust przez dzieci”.
Na zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych 
zawierających te ftalany, mogących 
podlegać wprowadzeniu do obrotu zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, umieszcza się etykietę z 
czytelnym i nieusuwalnym ostrzeżeniem 
oraz piktogramem następującej treści:
„Zawiera ftalany – nie należy brać do ust”

0-3
W przypadku gdy etykieta ma mniejsze lub 
większe rozmiary, należy zachować 
odpowiednie proporcje powyższego 
piktogramu.
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Uzasadnienie

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

Poprawkę kompromisową złożyli Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 A (nowy)

Załącznik IV (Dyrektywa 88/378/EWG)

Artykuł 1a
W załączniku IV do dyrektywy 88/378/EWG 
dodaje się następujący ustęp:
„7. Zabawki wykonane z materiałów z 
dodatkiem plastyfikatorów, zawierające 
ftalany wymienione w punkcie [XXa] 
załącznika do dyrektywy 76/769/EWG, 
mogące być wprowadzone do obrotu 
zgodnie z dyrektywą 76/769/EWG.
Na opakowaniach zabawek umieszczane 
będzie czytelne i nieusuwalne ostrzeżenie i 
piktogram następującej treści:
„Zawiera ftalany – nie należy brać do ust”

0-3
W przypadku gdy etykieta ma mniejsze lub 
większe rozmiary, należy zachować 
odpowiednie proporcje powyższego 
piktogramu.

Or. en
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Uzasadnienie

Covers amendments 7 and 36. Linked to COMP 1.

Poprawkę kompromisową złożyli Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 12 A (nowy)

(12a) Konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniego etykietowania zabawek i 
artykułów pielęgnacyjnych zawierających 
substancje wymienione w punkcie XXa 
Załącznika 1 do dyrektywy 76/769/EWG i 
mogących podlegać wprowadzeniu do 
obrotu zgodnie z niniejszą dyrektywą. Takie 
etykietowanie powinno być także 
przewidziane w dyrektywie Rady 
88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w 
sprawie zbliżania ustawodawstw Państw 
Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa 
zabawek.
Dz.U. L 187, 16.07.1988, str. 1. Dyrektywa 
zmieniona ostatnio dyrektywą Rady 
93/68/EWG, Dz.U. L 220, 30.08.1993, str. 
1.

Or. en

Uzasadnienie

Covers amendment 4. Linked to COMP 1.


