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Predlog spremembe 1
PRILOGA

Priloga I, točka [XXa] (Direktiva 76/769/EGS)

Skupno stališče Sveta

[XXa.] Naslednji ftalati (ali druge številke po 
CAS in EINECS, ki zajemajo to snov):

di-"isononil" ftalat (DINP)
št. CAS 28553-12-0 in 68515-48-0
št. EINECS 249-079-5 in 271-090-9

di-"izodecil" ftalat (DIDP)
št. CAS 26761-40-0 in 68515-49-1
št. EINECS 247-977-1 in 271-091-4

di-n-oktil ftalat (DNOP)
št. CAS 117-84-0
št. EINECS 204-214-7

Se ne uporabljajo v igračah in predmetih za 
nego otrok, namenjenih otrokom, mlajšim 
od treh let, ki jih lahko ti otroci dajejo v 
usta, kot snovi ali sestavine pripravkov v 
koncentracijah, ki presegajo 0,1 masnega % 
plastificiranega materiala. 

Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo ftalate v koncentraciji, ki presega 
zgoraj navedeno mejo, se ne dajejo na trg.
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[XXa.] Naslednji ftalati (ali druge številke po 
CAS in EINECS, ki zajemajo to snov):

di-"isononil" ftalat (DINP)
št. CAS 28553-12-0 in 68515-48-0
št. EINECS 249-079-5 in 271-090-9

di-"izodecil" ftalat (DIDP)
št. CAS 26761-40-0 in 68515-49-1
št. EINECS 247-977-1 in 271-091-4

di-n-oktil ftalat (DNOP)
št. CAS 117-84-0
št. EINECS 204-214-7

Se ne uporabljajo v delih igrač in predmetov
za nego otrok, namenjenih za dajanje v 
usta, ali v igračah in predmetih za nego 
otrok, ki jih lahko otroci dajejo v usta, kot 
snovi ali sestavine pripravkov v 
koncentracijah, ki presegajo 0,1 masnega % 
plastificiranega materiala.

Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo ftalate v koncentraciji, ki presega 
zgoraj navedeno mejo, se ne dajejo na trg.

Komisija pripravi smernice za lažje 
izvajanje te direktive, zlasti določbe o 
omejitvi nekaterih snovi v igračah in 
predmetih za nego otrok, če "jih lahko 
otroci dajejo v usta."

Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo ftalate in se jih v skladu s to 
direktivo lahko daje na trg, morajo biti 
opremljeni z naslednjim lahko berljivim in 
trajno vidnim opozorilom in piktogramom:
"Vsebuje ftalate"- ni primerno za dajanje v 
usta."

0-3
Kadar je oznaka večja ali manjša, je treba 
skladno s tem ohraniti razmerja na 
zgornjem piktogramu.

Or. en
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Zajema predloge sprememb 9, 38, 39, 40, 41 in 42.

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlagajo Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian 
Evans, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 2
ČLEN 1 A (novo)

Priloga IV (Direktiva 88/378/EGS)

Člen 1a
V Prilogi IV k Direktivi 88/378/EGS se 
doda naslednji odstavek:
"7. Igrače, ki so narejene iz plastificiranih 
materialov ali vključujejo dele, narejene iz 
njih, ki vsebujejo ftalate, navedene v točki  
[XXa] Priloge k Direktivi 76/769/EGS, ki se 
jih v skladu z direktivo 76/769/EGS lahko 
daje na trg.
Na embalaži igrače morata biti v lahko 
berljivi in trajno vidni obliki naslednje 
opozorilo in piktogram:
"Vsebuje ftalate - ni primerno za dajanje v 
usta."

0-3
Kadar je oznaka večja ali manjša, je treba 
skladno s tem ohraniti razmerja na 
zgornjem piktogramu.

Or. en

Obrazložitev

Zajema predloga sprememb 7 in 36. Povezan s sporazumnim predlogom spremembe 1.
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Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 12 A (novo)

(12a) Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo snovi, navedene v točki XXa 
Priloge I k Direktivi 76/769/EGS, in ki se 
jih v skladu s sedanjo direktivo lahko daje 
na trg, morajo biti ustrezno označeni. Ta 
oznaka mora biti tudi predvidena v 
Direktivi Sveta 88/378/EGS z dne 3. maja 
1988 o približevanju zakonodaje držav 
članic v zvezi z varnostjo igrač.
UL L 187, 16.7.1988, str. 1. Direktiva, 
kakor je bila nazadnje spremenjena z 
Direktivo Sveta 93/68/EGS, UL L 220, 
30.8.1993, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Zajema predlog spremembe 4. Povezan s sporazumnim predlogom spremembe 1.


