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Alteração 1
ANEXO

Anexo I, ponto [XXa] (Directiva 76/769/CEE)

Posição comum do Conselho

[XXa.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluem a substância):

ftalato de di-isononilo (DINP)
N.º CAS 28553-12-0 e 68515-48-0
N.º EINECS 249-079-5 e 271-090-9

ftalato de di-isodecilo (DIDP)
N.º CAS 26761-40-0 e 68515-49-1
N.º EINECS 247-977-1 e 271-091-4

ftalato de di-n-octilo (DNOP)
N.º CAS 117-84-0
N.º EINECS 204-214-7

Não podem ser utilizados, como substâncias 
ou componentes de preparações em 
concentrações superiores a 0,1% em massa 
de material plastificado, em brinquedos e 
artigos de puericultura destinados a crianças 
com menos de três anos e que estas possam 
pôr na boca.

Os brinquedos e artigos de puericultura que 
contenham estes ftalatos numa concentração 
superior ao limite atrás referido não podem 
ser colocados no mercado.
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Alteração pelo Parlamento

[XXa.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS e EINECS que incluem a substância):

ftalato de di-isononilo (DINP)
N.º CAS 28553-12-0 e 68515-48-0
N.º EINECS 249-079-5 e 271-090-9

ftalato de di-isodecilo (DIDP)
N.º CAS 26761-40-0 e 68515-49-1
N.º EINECS 247-977-1 e 271-091-4

ftalato de di-n-octilo (DNOP)
N.º CAS 117-84-0
N.º EINECS 204-214-7

Não podem ser utilizados, como substâncias 
ou componentes de preparações em 
concentrações superiores a 0,1% em massa 
de material plastificado, em partes de
brinquedos e artigos de puericultura 
destinados a ser colocados na boca ou em 
brinquedos ou artigos de puericultura que 
as crianças possam pôr na boca.
Os brinquedos e artigos de puericultura que 
contenham estes ftalatos numa concentração 
superior ao limite atrás referido não podem 
ser colocados no mercado.

A Comissão elaborará directrizes para 
facilitar a implementação da presente 
directiva, em particular as disposições 
relativas às restrições de certas substâncias 
em brinquedos e artigos de puericultura, 
desde que aplicável a condição "que as 
crianças possam pôr na boca".
Em brinquedos e artigos de puericultura 
que contêm estes ftalatos e que podem ser 
colocados no mercado, no âmbito da 
presente directiva, deve figurar de forma 
bem legível e indelével, a seguinte 
advertência e representação gráfica: 
"Contém ftalatos - Evitar o contacto com a 
boca"

0-3
Em caso de redução ou ampliação da 
imagem, devem manter-se as proporções da 
representação gráfica supra.
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Or. en

Justificação

Abrange as alterações n° 9, 38, 39, 40, 41 e 42.

Alteração de compromisso apresentada por Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian 
Evans, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Alteração 2
ARTIGO 1 BIS (novo)

Anexo IV (Directiva 88/378/CEE)

Artigo 1 bis
1 bis. É aditado o seguinte ao anexo IV da 
Directiva 88/378/CEE:
"7. Brinquedos de PVC maleável ou que 
incluam componentes de PVC maleável 
que contenham os plastificantes referidos 
no ponto [XXa] do anexo da Directiva 
76/769/CEE, que possam ser colocados no 
mercado no âmbito da Directiva 
76/769/CEE.
Na embalagem dos brinquedos, deve 
figurar, de forma bem legível e indelével, a 
seguinte advertência e representação 
gráfica:
"Contém ftalatos - Evitar o contacto com a 
boca"

0-3
Em caso de redução ou ampliação da 
imagem, devem manter-se as proporções da 
representação gráfica supra.
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Justificação

Abrange as alterações n° 7 e 36. Coerente com a alteração de compromisso n° 1.

Alteração de compromisso apresentada por Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian 
Evans, Hiltrud Breyer e Jonas Sjöstedt

Alteração 3
CONSIDERANDO 12 BIS (novo)

(12 bis) É necessário prever a rotulagem 
adequada dos brinquedos e artigos de 
puericultura que contêm as substâncias 
enumeradas no ponto XXa do Anexo I da 
Directiva 76/769/CEE, que podem ser 
colocados no mercado no âmbito da 
presente directiva. As disposições de 
rotulagem em causa devem também ser 
incluídas na Directiva 88/378/CEE do 
Conselho, de 3 de Maio de 1988, relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à segurança 
dos brinquedos.
____________________________

JO L 187 de 16.7.1988, p. 1, com a última redacção 
que lhe foi dada pela Directiva 93/68/CE do 
Conselho, JO L 220 de 30.8.1993, p. 1.

Or. en

Justificação

Abrange a alteração n° 4. Coerente com a alteração de compromisso n° 1.


