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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
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Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Antonios Trakatellis, Dan 
Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
PRÍLOHA

Príloha I, bod [XXa] (Smernica 76/769/EHS)

Spoločná pozícia Rady

[XXa.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a 
EINECS týkajúce sa látky):
di-izononyl ftalát (DINP)
CAS č.28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9

di-izo-decyl ftalát  (DIDP)
CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-0
EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4
di-n-octyl ftalát  (DNOP)
CAS č. 117-84-0
EINECS č. 204-214-7

sa nemôžu používať ako látky alebo ako 
zložky prípravkov v koncentráciách väčších 
ako 0,1 hmotnostných % mäkčeného 
materiálu v hračkách a alebo výrobkoch 
určených na starostlivosť o deti určených 
pre deti do troch rokov a ktoré si môžu sami
vkladať do úst.

Takéto hračky a výrobky určené na 
starostlivosť o deti obsahujúce tieto ftaláty v 
koncentráciách väčších ako uvedená
hraničná hodnota sa nesmú umiestňovať na 
trh.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

[XXa.] Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a 
EINECS týkajúce sa látky):
di-izononyl ftalát (DINP)
CAS č.28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9

di-izo-decyl ftalát  (DIDP)
CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-0
EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4
di-n-octyl ftalát  (DNOP)
CAS č. 117-84-0
EINECS č. 204-214-7

sa nemôžu používať ako látky alebo ako 
zložky prípravkov v koncentráciách väčších 
ako 0,1 hmotnostných % mäkčeného 
materiálu v častiach hračiek a výrobkov 
určených na starostlivosť o deti, ktoré sa 
vkladajú do úst alebo v hračkách a 
výrobkoch určených na starostlivosť o deti, 
ktoré si deti môžu sami vkladať do úst.  
Takéto hračky a výrobky určené na 
starostlivosť o deti obsahujúce tieto ftaláty v 
koncentráciách väčších ako uvedená
hraničná hodnota sa nesmú umiestňovať na 
trh.

Komisia vypracuje usmernenia s cieľom 
uľahčiť uplatňovanie tejto smernice 
predovšetkým ustanovenia týkajúce sa 
obmedzení používania niektorých látok v 
hračkách a výrobkoch určených na 
starostlivosť o deti, pokiaľ sa na ne 
vzťahuje podmienka, že „si ich deti môžu 
vkladať do úst“.
Hračky a výrobky určené na starostlivosť o 
deti obsahujúce ftaláty, ktoré sa na základe 
tejto smernice môžu uvádzať na trh, musia 
byť označené týmto upozornením, ako aj 
ľahko čitateľným a nezmazateľným 
piktogramom:
„Výrobok obsahuje ftaláty - Nevkladať do 
úst“
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Veľkosť uvedeného piktogramu sa 
upravuje podľa veľkosti označenia.

Or. en

Odôvodnenie

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

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Antonios Trakatellis, Dan 
Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1A (nový)

Príloha IV (Smernica 88/378/EHS)

Článok 1a
V prílohe IV smernice 88/378/EHS sa 
dopĺňa tento odsek:
“7. Hračky vyrobené z mäkčeného 
materiálu alebo obsahujúce časti vyrobené 
z mäkčeného materiálu s obsahom ftalátov, 
ktoré sú uvedené v zozname v bode [XXa] 
prílohy smernice 76/769/EHS, ktoré sa 
môžu uvádzať na trh v súlade so smernicou 
76/769/EHS.
Na obale hračky sa musí nachádzať toto 
ľahko čitateľné a nezmazateľné 
upozornenie a piktogram:
„Výrobok obsahuje ftaláty - Nevkladať do 
úst“
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Veľkosť uvedeného piktogramu sa 
upravuje podľa veľkosti označenia.

Or. en

Odôvodnenie

Covers amendments 7 and 36. Linked to COMP 1.

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Antonios Trakatellis, Dan 
Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 12A (nové)

12a) Je nevyhnutné, aby hračky a výrobky 
určené na starostlivosť o deti, ktoré 
obsahujú látky uvedené v zozname v bode 
XXa v prílohe I smernice 76/769/EHS a 
ktoré sa môžu uvádzať na trh v súlade s 
platnou smernicou, boli primerane 
označované. Takéto označovanie musí byť 
ustanovené aj smernicou Rady 88/378/EHS 
z 3. mája 1988 o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa 
bezpečnosti hračiek.
Ú. v. ES L 187, 16. 7. 1988, s. 1. Smernica 
naposledy zmenená a doplnená smernicou 
93/68/EHS, Ú. v. ES L 220, 30. 8. 1993, s. 
1.

Or. en

Odôvodnenie

Covers amendment 4. Linked to COMP 1.


