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Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Kompromissändringsförslag från Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 1
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 9, 38, 39, 40, 41 och 42)

BILAGA
Bilaga I, punkt XXa, tabellen (direktiv 76/769/EEG)

Rådets gemensamma ståndpunkt

[XXa] Följande ftalater (eller andra CAS-
och EINECS nummer som innehåller 
ämnet):
Diisononylftalat (DINP)
CAS nummer 28553-12-0 och 68515-48-0
EINECS nummer 249-079-5 och 271-090-9

Diisodecylftalat (DIDP)
CAS nummer 26761 40 0 och 68515 49 1
EINECS nummer 247 079 977 och 
271 091 4

Di-n-oktylftalat (DNOP)

Får inte användas som ämnen eller 
beståndsdelar i preparat (beredningar) i 
koncentrationer som överstiger 0,1 % uttryckt 
i massa av det mjukgjorda materialet i 
leksaker och barnavårdsartiklar avsedda för 
barn under tre år som de kan stoppa i 
munnen.
Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration 
som överstiger ovannämnda gränsvärde får 
inte släppas ut på marknaden.
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CAS nummer 117 84 0
EINECS nummer 204 214 7

Parlamentets ändringar

[XXa] Följande ftalater (eller andra CAS-
och EINECS-nummer som innehåller 
ämnet):
Diisononylftalat (DINP)
CAS-nummer 28553-12-0 och 68515-48-0
EINECS-nummer 249-079-5 och 271-090-9

Diisodecylftalat (DIDP)
CAS-nummer 26761-40-0 och 68515-49-1
EINECS-nummer 247-079-977 och 
271-091-4

Di-n-oktylftalat (DNOP)
CAS-nummer 117-84-0
EINECS-nummer 204-214-7

Får inte användas som ämnen eller 
beståndsdelar i preparat (beredningar) i 
koncentrationer som överstiger 0,1 % 
uttryckt i massa av det mjukgjorda materialet 
i delar av leksaker och barnavårdsartiklar 
som är avsedda att stoppas i munnen och i 
leksaker och barnavårdsartiklar som barn
kan stoppa i munnen.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller dessa ftalater i en koncentration 
som överstiger ovannämnda gränsvärde får 
inte släppas ut på marknaden.

Kommissionen skall utarbeta riktlinjer för 
att underlätta genomförandet av detta 
direktiv, i synnerhet bestämmelserna om 
begränsningar för vissa ämnen i leksaker 
och barnavårdsartiklar som omfattas av 
villkoret ”som barn kan stoppa i munnen”.
Leksaker och barnavårdsartiklar som 
innehåller sådana ftalater och som får 
släppas ut på marknaden i enlighet med 
detta direktiv skall vara märkta med 
följande varningstext och piktogram, som 
skall vara lättlästa och outplånliga:
”Innehåller ftalater – får inte stoppas i 
munnen”

0-3
Om märkningen förminskas eller förstoras 
skall proportionerna i detta piktogram 



AM\570338SV.doc 3/4 PE 359.998v01-00

SV

behållas.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 2
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 7 och 36)

ARTIKEL 1A (ny)
Bilaga IV (direktiv 88/378/EEG)

Artikel 1a
I bilaga IV till direktiv 88/378/EEG skall 
följande punkt läggas till:
”7. Leksaker som får släppas ut på 
marknaden i enlighet med direktiv 
76/769/EEG och som är tillverkade av 
mjukgjort material eller innehåller delar av 
mjukgjort material som innehåller sådana 
ftalater som förtecknas i punkt [XXa] i 
bilagan till direktiv 76/769/EEG
Följande varningstext och piktogram, som 
skall vara lättlästa och outplånliga, skall 
finnas på leksaksförpackningen:
'Innehåller ftalater – får inte stoppas i 
munnen'

0-3
Om märkningen förminskas eller förstoras 
skall proportionerna i detta piktogram 
behållas.”
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Or. en

Motivering

Kopplat till kompromissändringsförslag 1.

Kompromissändringsförslag från Antonios Trakatellis, Dan Jørgensen, Jillian Evans, Hiltrud 
Breyer och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 3
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslaget 4)

SKÄL 12A (nytt)

(12a) Lämplig märkning bör införas för 
leksaker och barnavårdsartiklar som får 
släppas ut på marknaden i enlighet med 
detta direktiv och som innehåller ämnen 
som är förtecknade i punkt [XXa] i bilaga I
till direktiv 76/769/EEG. Denna typ av 
märkning bör även föreskrivas i direktiv 
88/378/EEG av den 3 maj 1988 om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om leksakers säkerhet.
____________
EGT L 187, 16.7.1988, s. 1. Direktivet 
senast ändrat genom rådets direktiv 
93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).

Or. en

Motivering

Kopplat till kompromissändringsförslag 1.


