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Alteração 105
Jens Holm

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os requisitos químicos gerais e 
específicos da presente directiva devem ter 
por objecto a protecção da saúde das 
crianças contra a presença de substâncias 
perigosas nos brinquedos, sendo as 
preocupações ambientais associadas aos 
brinquedos reguladas pela legislação 
horizontal em matéria de ambiente, 
igualmente aplicável aos brinquedos, em 
especial a Directiva 2006/12/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Abril de 2006, relativa aos resíduos, a 
Directiva 2002/95/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro 
de 2003, relativa à restrição do uso de 
determinadas substâncias perigosas em 
equipamentos eléctricos e electrónicos, a 
Directiva 2002/96/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro 
de 2003, relativa aos resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos, a 
Directiva 94/62/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de 
Dezembro de 1994, relativa a embalagens e 
resíduos de embalagens e a Directiva 
2006/66/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Setembro de 2006, 
relativa a pilhas e acumuladores e 
respectivos resíduos e que revoga a 
Directiva 91/157/CEE.

(17) Os requisitos químicos gerais e 
específicos da presente directiva devem ter
por objecto a protecção da saúde das 
crianças contra a presença de substâncias 
perigosas nos brinquedos, sendo as 
preocupações ambientais associadas aos 
brinquedos reguladas pela legislação em 
matéria de ambiente, aplicável aos 
brinquedos eléctricos e electrónicos, a 
Directiva 2002/95/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro 
de 2003, relativa à restrição do uso de 
determinadas substâncias perigosas em 
equipamentos eléctricos e electrónicos e na
Directiva 2002/96/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro 
de 2003, relativa aos resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos.
Além disso, as questões ambientais 
referentes aos resíduos são 
regulamentadas pela Directiva 
2006/12/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 5 de Abril de 2006 sobre 
resíduos, as questões relacionadas com 
embalagens são regulamentadas pela 
Directiva 94/62/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de 
Dezembro de 1994, relativa a embalagens e 
resíduos de embalagens e as questões 
relacionadas com pilhas e acumuladores 
são regulamentadas pela Directiva 
2006/66/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Setembro de 2006, 
relativa a pilhas e acumuladores e 
respectivos resíduos e que revoga a 
Directiva 91/157/CEE.

Or. en
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Justificação

O texto da Comissão parece indicar que as preocupações em matéria de meio ambiente são 
explicitamente tomadas em consideração para todos os brinquedos quando apenas se dirigem 
aos brinquedos eléctricos e electrónicos.

A legislação horizontal não se aplica explicitamente aos brinquedos e não deve ser agrupada 
às directivas relativas a EEE e REEE.

Alteração 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de directiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Deve, em especial, atribuir-se à 
Comissão competências para adaptar os 
requisitos químicos em determinados 
casos concretos e conceder excepções à 
proibição de utilização de substâncias 
CMR em determinados casos, bem como 
para adaptar a redacção dos avisos 
específicos de certas categorias de 
brinquedos. Atendendo a que têm alcance 
geral e se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva e/ou 
completá-la mediante o aditamento de
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

(32) Devem, em especial, ser conferidos 
poderes à Comissão para reduzir os limites 
máximos de determinados elementos 
químicos, adoptar novas restrições para 
outros produtos químicos, adaptar os 
valores-limite para o ruído e conceder 
excepções à proibição de utilização de 
determinadas substâncias CMR em 
determinados casos, bem como para 
adaptar a redacção dos avisos específicos 
de certas categorias de brinquedos. 
Atendendo a que têm alcance geral e se 
destinam a alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, nomeadamente 
completando-a mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.°-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. en

Justificação

A Comissão devia ser autorizada a reduzir os limites de migração para determinados 
elementos químicos unicamente em comitologia. Além disso, deveria ter poderes para 
adoptar novas restrições e adaptar valores-limite para o ruído. A concessão de isenções para 
substâncias CMR deveria apenas ser aplicada a 3 substâncias CMR.
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Alteração 107
Jens Holm

Proposta de directiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Deve, em especial, atribuir-se à 
Comissão competências para adaptar os 
requisitos químicos em determinados 
casos concretos e conceder excepções à 
proibição de utilização de substâncias 
CMR em determinados casos, bem como
para adaptar a redacção dos avisos 
específicos de certas categorias de 
brinquedos. Atendendo a que têm alcance 
geral e se destinam a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva e/ou 
completá-la mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

(32) Devem, em especial, ser conferidos 
poderes à Comissão para adaptar a 
redacção dos avisos específicos de certas 
categorias de brinquedos. Atendendo a que 
têm alcance geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, nomeadamente completando-a 
com o aditamento de novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

Or. en

Justificação

De acordo com a alteração do autor ao artigo 45.º.

Alteração 108
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

15-A. "expressamente concebido para ou 
destinado a crianças do grupo etário x", 
um brinquedo concebido para ou 
destinado a crianças que devem possuir as 
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capacidades físicas e intelectuais 
correspondentes a um determinado grupo 
etário;

Or. de

Justificação

É necessário evitar que, contra toda a lógica, o fabricante indique no rótulo uma faixa etária 
fictícia para se subtrair a determinadas obrigações e/ou responsabilidades.

Alteração 109
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito às categorias de 
brinquedos enumeradas na parte B do 
anexo V, são utilizados os avisos que aí se 
especificam.

Os avisos referidos no ponto 1 da parte B 
do anexo V não podem ser utilizados em 
brinquedos que, pelas suas funções, 
dimensões e características, se destinam a 
crianças com menos de 36 meses.

Or. de

Justificação

É muitas vezes exigido pelas autoridades que num brinquedo destinado a crianças com 
menos de três anos seja aposta a indicação: "não é adequado para crianças com menos de 
três anos". Alguns fabricantes procuram deste modo subtrair-se às suas responsabilidades ou 
garantir a sua cobertura. Dado que o anexo V não proíbe expressamente a inscrição desta 
frase, será muito mais fácil para as entidades de vigilância do mercado fazer respeitar a 
legislação se esta frase for incluída na directiva.
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Alteração 110
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O fabricante deve apor os avisos de 
modo bem visível, legível e preciso no 
brinquedo, num rótulo nele aposto ou na 
embalagem e, se for caso disso, nas 
instruções de utilização que acompanham o
brinquedo. Os avisos adequados devem ser 
apostos nos brinquedos de pequenas 
dimensões vendidos sem embalagem.

2. Os avisos devem ser redigidos de modo 
preciso, bem visível, claro e facilmente
legível e compreensível para os seus 
utilizadores ou para as pessoas que os 
vigiam e apostos no brinquedo ou, se tal 
for tecnicamente impossível, num rótulo 
aposto no brinquedo ou na embalagem e, 
se for caso disso, nas instruções de 
utilização que acompanham o brinquedo. 
Os avisos adequados devem ser apostos 
nos brinquedos de pequenas dimensões 
vendidos sem embalagem.

Or. fr

Justificação

As modificações de natureza técnica deveriam ser objecto de discussões mais aprofundadas 
no âmbito do CEN, que já elaborou orientações relativas aos avisos que devem figurar nos 
brinquedos.

Alteração 111
Alessandro Foglietta

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O fabricante deve apor os avisos de 
modo bem visível, legível e preciso no 
brinquedo, num rótulo nele aposto ou na 
embalagem e, se for caso disso, nas 
instruções de utilização que acompanham o 
brinquedo. Os avisos adequados devem ser 
apostos nos brinquedos de pequenas 

2. Os avisos devem ser redigidos de modo 
preciso, bem visível, claro e facilmente
legível e compreensível para os seus 
utilizadores ou para as pessoas que os 
vigiam e apostos no brinquedo ou, se tal 
for tecnicamente impossível, num rótulo 
aposto no brinquedo ou na embalagem e, 
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dimensões vendidos sem embalagem. se for caso disso, nas instruções de 
utilização que acompanham o brinquedo. 
Os avisos adequados devem ser apostos 
nos brinquedos de pequenas dimensões 
vendidos sem embalagem.

Or. fr

Justificação

As modificações propostas são demasiado técnicas para serem incluídas numa Directiva. 
Estas modificações deveriam ser objecto de discussões mais aprofundadas no âmbito do 
CEN, que já elaborou orientações relativas aos avisos que devem figurar nos brinquedos.

Alteração 112
Miroslav Mikolášik

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O fabricante deve apor os avisos de 
modo bem visível, legível e preciso no 
brinquedo, num rótulo nele aposto ou na 
embalagem e, se for caso disso, nas 
instruções de utilização que acompanham o 
brinquedo. Os avisos adequados devem ser 
apostos nos brinquedos de pequenas 
dimensões vendidos sem embalagem.

2. O fabricante deve apor os avisos de 
modo, preciso, bem visível e facilmente 
legível, a fim de serem explicitamente 
indicados no brinquedo, num rótulo nele 
aposto ou na embalagem do consumidor e, 
se for caso disso, nas instruções de 
utilização que acompanham o brinquedo. 
Os avisos adequados devem ser apostos 
nos brinquedos de pequenas dimensões 
vendidos sem embalagem.

Or. en

Justificação

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.
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Alteração 113
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos pontos de venda, devem ser afixados 
de forma legível e em local bem visível 
avisos que especifiquem as idades mínimas 
e máximas dos utilizadores.

Nos pontos de venda, devem ser afixados 
de forma clara e facilmente legível e
precisa e em local bem visível avisos que 
especifiquem as idades mínimas e máximas 
dos utilizadores. Os mandatários, os 
importadores e os distribuidores são 
obrigatoriamente informados destes 
avisos, a fim de que os avisos que 
especificam as idades mínimas e máximas 
possam ser correctamente afixados nos 
pontos de venda.

Or. fr

Justificação

As modificações de natureza técnica deveriam ser objecto de discussões mais aprofundadas 
no âmbito do CEN, que já elaborou orientações relativas aos avisos que devem figurar nos 
brinquedos.

Alteração 114
Alessandro Foglietta

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos pontos de venda, devem ser afixados 
de forma legível e em local bem visível 
avisos que especifiquem as idades mínimas 
e máximas dos utilizadores.

Nos pontos de venda, devem ser afixados 
de forma clara e facilmente legível e 
precisa e em local bem visível avisos que 
especifiquem as idades mínimas e máximas 
dos utilizadores. Os mandatários, os 
importadores e os distribuidores são 
obrigatoriamente informados destes 
avisos, a fim de que os avisos que 
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especificam as idades mínimas e máximas 
possam ser correctamente afixados nos 
pontos de venda.

Or. fr

Justificação

As modificações propostas são demasiado técnicas para serem incluídas numa Directiva. 
Estas modificações deveriam ser objecto de discussões mais aprofundadas no âmbito do 
CEN, que já elaborou orientações relativas aos avisos que devem figurar nos brinquedos.

Alteração 115
Miroslav Mikolášik

Proposta de directiva
Artigo 10 – n. º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos pontos de venda, devem ser afixados 
de forma legível e em local bem visível 
avisos que especifiquem as idades mínimas 
e máximas dos utilizadores. 

Nas embalagens dos brinquedos e nos 
pontos de venda, devem ser afixados de 
forma legível e em local bem visível avisos 
que especifiquem as idades mínimas e 
máximas dos utilizadores.

Or. en

Justificação

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.
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Alteração 116
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os avisos devem alternar entre si de 
forma a garantir o seu aparecimento 
regular. O aviso deve ser impresso na face 
mais visível da unidade de embalagem, 
assim como em qualquer embalagem 
exterior, com excepção das embalagens 
transparentes utilizadas na venda a 
retalho do brinquedo abrangido.

Or. fr

Justificação

As modificações de natureza técnica deveriam ser objecto de discussões mais aprofundadas 
no âmbito do CEN, que já elaborou orientações relativas aos avisos que devem figurar nos 
brinquedos.

Alteração 117
Alessandro Foglietta

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os avisos devem alternar entre si de 
forma a garantir o seu aparecimento 
regular. O aviso deve ser impresso na face 
mais visível da unidade de embalagem, 
assim como em qualquer embalagem 
exterior, com excepção das embalagens 
transparentes utilizadas na venda a 
retalho do brinquedo abrangido.

Or. fr
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Justificação

As modificações propostas são demasiado técnicas para serem incluídas numa Directiva. 
Estas modificações deveriam ser objecto de discussões mais aprofundadas no âmbito do 
CEN, que já elaborou orientações relativas aos avisos que devem figurar nos brinquedos.

Alteração 118
Miroslav Mikolášik

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão elabora as linhas de 
orientação no que respeita ao modo como 
os avisos devem ser apresentados. Estas 
linhas de orientação devem ser definidas 
em conjunto pelas diversas partes 
interessadas e as autoridades dos 
Estados-Membros, tendo em conta a 
evolução dos conhecimentos científicos e 
técnicos.

Or. en

Justificação

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.
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Alteração 119
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem determinar o 
posicionamento do aviso nas superfícies 
em questão, a fim de satisfazer requisitos 
linguísticos. 

Or. fr

Justificação

As modificações de natureza técnica deveriam ser objecto de discussões mais aprofundadas 
no âmbito do CEN, que já elaborou orientações relativas aos avisos que devem figurar nos 
brinquedos

Alteração 120
Alessandro Foglietta

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem determinar o 
posicionamento do aviso nas superfícies 
em questão, a fim de satisfazer requisitos 
linguísticos. 

Or. fr

Justificação

As modificações propostas são demasiado técnicas para serem incluídas numa Directiva. 
Estas modificações deveriam ser objecto de discussões mais aprofundadas no âmbito do 
CEN, que já elaborou orientações relativas aos avisos que devem figurar nos brinquedos.
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Alteração 121
Miroslav Mikolášik

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem exigir que,
quando forem colocados no mercado, no 
seu território, os brinquedos sejam 
acompanhados de avisos e instruções de 
segurança integral ou parcialmente
redigidos na respectiva língua ou línguas 
oficiais.

3. Quando forem colocados no mercado, 
no seu território, os brinquedos são 
acompanhados de avisos tal como 
mencionados no presente artigo e no 
anexo V e instruções de segurança 
redigidos na língua oficial do Estado-
Membro ou nas suas línguas oficiais.

Or. en

Justificação

Os avisos e as instruções de utilização devem ser sempre redigidos na(s) língua(s) do 
Estado-Membro no qual os brinquedos são colocados no mercado. 

Alteração 122
Miroslav Mikolášik

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades de notificação 
estabelecem pontos de contacto para a 
segurança dos brinquedos aos quais os 
puericultores profissionais e os 
consumidores podem declarar a não 
conformidade dos brinquedos ou 
acidentes relacionados com a utilização 
de um brinquedo.     

Or. en

Justificação

Estabelecer pontos de contacto nos Estados-Membros para a segurança dos brinquedos 
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confere poderes aos consumidores e facilita a comunicação directa com os fabricantes e os 
produtores em caso de um problema com um produto específico. Os fabricantes e os 
produtores podem assim reagir de uma forma mais directa às exigências do consumidor.

Alteração 123
Adamos Adamou

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que, no decurso dessa avaliação, as 
autoridades de fiscalização do mercado 
verifiquem que o brinquedo não cumpre 
aqueles requisitos, devem exigir ao 
operador económico pertinente que tome 
todas as medidas correctivas adequadas 
para tornar o brinquedo conforme aos 
requisitos mencionados, ou para o retirar 
ou recolher do mercado num prazo tão 
razoável quanto possa fixar, proporcional à 
natureza do risco.

Sempre que, no decurso dessa avaliação, as 
autoridades de fiscalização do mercado
verifiquem que o brinquedo não cumpre 
aqueles requisitos, devem exigir ao 
operador económico pertinente, 
informando ao mesmo tempo os 
consumidores, que tome todas as medidas 
correctivas adequadas para tornar o 
brinquedo conforme aos requisitos 
mencionados, ou para o retirar ou recolher 
do mercado num prazo tão razoável quanto 
possa fixar, proporcional à natureza do 
risco.

Or. el

Justificação

O fornecimento de informação imediata aos consumidores constitui um requisito essencial, a 
fim de assegurar que o risco seja evitado.

Alteração 124
Adamos Adamou

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que as autoridades de 
fiscalização do mercado considerem que a 
não conformidade não se limita ao 

2. Sempre que as autoridades de 
fiscalização do mercado considerem que a 
não conformidade não se limita ao 
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território nacional, comunicam à Comissão 
e aos outros Estados-Membros os 
resultados da avaliação e as medidas que 
exigiram por parte do operador económico.

território nacional, comunicam à Comissão 
e aos outros Estados-Membros os 
resultados da avaliação e as medidas que 
exigiram por parte do operador económico, 
informando oficialmente os 
Estados-Membros e a Comissão da 
resposta fornecida pelo operador 
económico e da intenção expressa pelo 
mesmo de se conformar ou não a essas 
exigências.

Or. el

Justificação

Em conformidade com o princípio da natureza completa da informação e da transparência, o 
operador económico deve fornecer uma resposta, a qual deve ser notificada aos 
Estados-Membros e à Comissão.

Alteração 125
Miroslav Mikolášik

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 1 – alínea - a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Anexo I;

Or. en

Justificação

Deve tornar-se possível usar o procedimento de regulamentação com controlo para adaptar 
a lista de produtos que não devem ser considerados como brinquedos. Isto assegurará que o 
âmbito da directiva poderá ser rapidamente adaptado a novos desenvolvimentos do mercado, 
isto é, novos brinquedos.
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Alteração 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) pontos 7 e 8 da parte III do anexo II; (a) ponto 8 da parte III do anexo II para 
reduzir os limites de migração;

Or. en

Justificação

Parcialmente ligada à alteração dos mesmos autores ao ponto 7 da Parte III do Anexo II. Se 
todos os agentes perfumantes são proibidos nos brinquedos, não se justifica a adaptação do 
respectivo ponto 7 na Parte III do Anexo II. A Comissão devia ser autorizada a reduzir os 
limites de migração para determinados elementos químicos apenas em comitologia.

Alteração 127
Jens Holm

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 2 do artigo 46.º 

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Alteração 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo das restrições definidas 
no Anexo II, Parte III, a Comissão pode, 
se tal for adequado e em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo 
46.º, alterar o Anexo II com vista a: 
- definir valores-limite ou outras 
restrições para as substâncias ou 
preparações que constituem um risco para 
a saúde que não os enumerados nos n.ºs 7 
e 8 da Parte III do Anexo II;
– adoptar ou adaptar valores-limite para o 
ruído.

Or. en

Justificação

À Comissão deveriam atribuir-se competências para adoptar restrições a outras substâncias 
ou valores-limite para o ruído em comitologia.

Alteração 129
Miroslav Mikolášik

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve, quando é 
necessário para garantir a saúde e a 
segurança das crianças, especificar 
circunstanciadamente, os requisitos 
essenciais em matéria de segurança 
estabelecidos no Anexo II (por exemplo, 
estabelecendo valores-limite ou outras 
restrições para determinados produtos 
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químicos que não os que figuram nos n.ºs 
7 e 8 da Parte III do Anexo II, 
valores-limite para o ruído, valores-limite 
para a velocidade, etc.) e elabora uma 
lista dos brinquedos que necessitam de 
um exame CE de tipo nos termos da Parte 
II do Anexo I.

Estas especificações devem ser aprovadas 
nos termos do procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 46.º.

Or. en

Justificação

As decisões relativas a questões de carácter eminentemente político necessárias para 
garantir a saúde e a segurança das crianças não devem ser deixadas a cargo de organismos 
de normalização. Para estas questões é igualmente necessário beneficiar de um procedimento 
que seja mais rápido do que a co-decisão. Os valores-limite para, por exemplo, os produtos 
químicos nos brinquedos, ruído ou velocidade devem ser fixados através do procedimento de 
comitologia com controlo. Além disso, o processo de comitologia pode ser utilizado para 
criar e adaptar uma lista de brinquedos que devem ser sujeitos a um exame CE de tipo 
obrigatório.

Alteração 130
Jens Holm

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode decidir quanto à 
utilização nos brinquedos de substâncias 
ou preparações classificadas no anexo I 
da Directiva 67/548/CEE como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução das categorias 1, 2 e 3.

Suprimido

Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
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n.º 2 do artigo 46.º

Or. en

Justificação

Substâncias classificadas como CMR nos termos do Anexo I da Directiva 67/548/CEE não 
devem poder ser isentas de uma proibição CMR, excepto para uma utilização muito 
específica no interior do brinquedo (por exemplo, uma parte electrónica) ou caso a presença 
de vestígios seja inevitável em boas práticas de fabrico.  

Alteração 131
Miroslav Mikolášik

Proposta de directiva
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não impedem a 
colocação no mercado dos brinquedos 
conformes com a Directiva 88/378/CEE e 
que tenham sido colocados no mercado 
antes da entrada em vigor da presente 
directiva ou, o mais tardar, dois anos após 
a sua entrada em vigor. 

Os Estados-Membros não impedem a 
colocação no mercado dos brinquedos 
conformes com a Directiva 88/378/CEE e 
que tenham sido colocados no mercado 
antes da entrada em vigor da presente 
directiva ou, o mais tardar, três anos após a 
sua entrada em vigor.

Or. en

Alteração 132
Miroslav Mikolášik

Proposta de directiva
Artigo 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º-A
Revisão

A Comissão deve proceder à revisão desta 
Directiva com base nas avaliações do 
comité científico competente e no parecer 
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do grupo de peritos, de oito em oito anos.

Or. en

Justificação

A revisão desta directiva, pelo menos de oito em oito anos ou menos se necessário devido à 
descoberta de novos elementos ou acidentes, é necessária para garantir que os requisitos de 
segurança sejam suficientes para cobrir os riscos que possam advir, por exemplo, de novos 
brinquedos e novas tecnologias, mas também de novas provas científicas. 

Alteração 133
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As embalagens que contêm os brinquedos 
para a venda a retalho não devem 
apresentar qualquer risco de 
estrangulamento ou asfixia por obstrução 
externa das vias respiratórias, na boca ou 
no nariz.

As embalagens que contêm os brinquedos 
para a venda a retalho não devem 
apresentar qualquer risco de 
estrangulamento ou asfixia por obstrução 
interna das vias respiratórias inferiores e 
por obstrução externa das vias 
respiratórias, na boca ou no nariz.

Or. de

Alteração 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo I – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os brinquedos concebidos para emitir 
som devem ser projectados e construídos 
por forma a que o som que emitem não 
danifique a capacidade auditiva das 
crianças.

10. Os brinquedos concebidos para emitir 
som devem ser projectados e construídos 
por forma a que o som que emitem não 
danifique a capacidade auditiva das 
crianças. Isto aplica-se a todos os 
brinquedos que não respeitem o grupo 
etário a que se destinam. O limite para o 
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ruído impulsivo deve ser de um máximo 
de 135dB LpC no ouvido.   Os limites para 
o ruído contínuo devem ser fixados com 
base na sensibilidade auditiva de uma 
criança com idade inferior a 36 meses. 

Or. en

Justificação

As normas em vigor para os limites de ruído não têm devidamente em consideração a 
capacidade auditiva das crianças. Em primeiro lugar, não são aplicáveis a todos os 
brinquedos (por exemplo, as normas para os brinquedos a utilizar junto aos ouvidos apenas 
se aplicam a crianças com menos de 10 meses de idade. Em segundo lugar, deve ser 
estabelecido um limite inferior para o ruído impulsivo. Tendo em consideração a situação na 
vida real das crianças numa família com diferentes idades, os valores-limite de ruído devem 
ser fixados com base nos mais vulneráveis, ou seja, as crianças com menos de 36 meses.

Alteração 135
Jens Holm

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo da aplicação das restrições 
previstas na primeira frase do ponto 2, é 
proibida a utilização em brinquedos de 
substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução (CMR) nos termos da 
Directiva 67/548/CEE, cuja concentração 
seja igual ou superior às concentrações 
pertinentes estabelecidas para a 
classificação das preparações que 
contenham estas substâncias em 
conformidade com o disposto na Directiva 
1999/45/CE, excepto se estas substâncias 
entrarem na composição de componentes 
de brinquedos ou de partes de brinquedos 
de natureza microestrutural distinta com 
as quais as crianças não tenham qualquer 
contacto físico. 

3. Sem prejuízo da aplicação das restrições 
previstas na primeira frase do ponto 2, é 
proibida a utilização em brinquedos de 
substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução (CMR) nos termos da 
Directiva 67/548/CEE, de substâncias 
classificadas como desreguladores 
endócrinos e de substâncias classificadas 
como persistentes, bioacumuláveis e 
tóxicas (PBT) ou muito persistentes e 
muito bioacumuláveis (vPvB).

Não obstante, a presença de vestígios 
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destas substâncias é tolerada desde que 
seja tecnicamente inevitável em boas 
práticas de fabrico. 

Or. en

Justificação

As substâncias CMR bem como outras substâncias que suscitam uma grande preocupação 
(por exemplo, desreguladores endócrinos) devem ser proibidas nos brinquedos. As crianças 
evoluem fisicamente e são, por esse motivo, muito sensíveis a substâncias que possam ter um 
impacto nos vários processos de evolução dos seus organismos. Além disso, na sua resolução 
de 26 de Setembro sobre "Segurança dos produtos e, em particular, dos brinquedos" o 
Parlamento Europeu solicitava a proibição incondicional de todas as substâncias CMR 
(categoria 1, 2 e 3) e de outras substâncias tóxicas que suscitam um grau de preocupação 
equivalente, como os desreguladores endócrinos, os sensibilizadores e as fragrâncias.

Alteração 136
Miroslav Mikolášik

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo da aplicação das restrições 
previstas na primeira frase do ponto 2, é 
proibida a utilização em brinquedos de 
substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução (CMR) nos termos da 
Directiva 67/548/CEE, cuja concentração 
seja igual ou superior às concentrações 
pertinentes estabelecidas para a 
classificação das preparações que 
contenham estas substâncias em 
conformidade com o disposto na Directiva 
1999/45/CE, excepto se estas substâncias 
entrarem na composição de componentes 
de brinquedos ou de partes de brinquedos 
de natureza microestrutural distinta com as 
quais as crianças não tenham qualquer 
contacto físico.

3. Sem prejuízo da aplicação das restrições 
previstas na primeira frase do ponto 2, é 
proibida a utilização em brinquedos de 
substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução (CMR) categoria 1 e 2 nos 
termos da Directiva 67/548/CEE, cuja 
concentração seja igual ou superior às 
concentrações pertinentes estabelecidas 
para a classificação das preparações que 
contenham estas substâncias em 
conformidade com o disposto na Directiva 
1999/45/CE, excepto se estas substâncias 
entrarem na composição de componentes 
de brinquedos ou de partes de brinquedos 
de natureza microestrutural distinta com as 
quais as crianças não tenham qualquer 
contacto físico.

3. É proibida a utilização em brinquedos 
de substâncias classificadas como 
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cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução (CMR) nos termos da 
Directiva 67/548/CEE, cuja concentração 
seja igual ou superior ao limiar de 0,1%. 
Logo que possível, este limiar será revisto 
com base num parecer do comité 
científico competente e numa decisão 
adoptada conforme previsto no n.º 2 do 
artigo 45.º.

Or. en

Justificação

A presença de substâncias classificadas como CMR que superem o limiar indicado devem ser 
proibidas a fim de garantir um elevado nível de protecção da saúde das crianças. É 
conveniente reduzir este limiar no âmbito do procedimento de comitologia, logo que possível, 
com base em novos dados.

Alteração 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo da aplicação das restrições
previstas na primeira frase do ponto 2, é 
proibida a utilização em brinquedos de 
substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução (CMR) nos termos da 
Directiva 67/548/CEE, cuja concentração 
seja igual ou superior às concentrações 
pertinentes estabelecidas para a 
classificação das preparações que 
contenham estas substâncias em 
conformidade com o disposto na Directiva 
1999/45/CE, excepto se estas substâncias 
entrarem na composição de componentes 
de brinquedos ou de partes de brinquedos 
de natureza microestrutural distinta com as 
quais as crianças não tenham qualquer 
contacto físico. 

3. Sem prejuízo da aplicação das restrições 
previstas na primeira frase do ponto 2, é 
proibida a utilização em brinquedos de 
substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução (CMR) nos termos da 
Directiva 67/548/CEE, cuja concentração 
seja igual ou superior a 0,1% nas partes 
homogéneas do brinquedo, excepto se 
estas substâncias entrarem na composição 
de componentes de brinquedos ou de partes 
de brinquedos de natureza microestrutural 
distinta com as quais as crianças não 
tenham qualquer contacto físico, incluindo 
a inalação e excluindo assim qualquer 
possibilidade de exposição.
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Or. en

Justificação

É muito mais simples para os fabricantes de brinquedos e para as autoridades se for utilizado 
um valor-limite das normas administrativas para a proibição de substâncias CMR, em lugar 
de um valor baseado numa classificação, que varia. É importante especificar que o valor-
limite é aplicado às partes homogéneas de um brinquedo, para evitar que a totalidade do 
brinquedo seja utilizada para diluir a concentração acima indicada de 0,1% de uma 
substância CMR numa parte do brinquedo (por exemplo, a pintura). A derrogação deve ser 
aplicada apenas a casos que excluam qualquer possibilidade de exposição.

Alteração 138
Jens Holm

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. As substâncias ou preparações 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução das categorias 1 e 2 na 
acepção da Directiva 67/548/CEE podem 
ser utilizadas em brinquedos sob reserva 
das seguintes condições:

Suprimido

4.1. a utilização da substância foi 
avaliada pelo comité científico 
competente, que a considerou aceitável, 
em particular no que diz respeito à 
exposição, tendo sido adoptada uma 
decisão conforme previsto no n.º 2 do 
artigo 45.º;
4.2. não existem substâncias alternativas 
adequadas, tal como comprovado na 
análise de alternativas realizada;
4.3. a sua utilização em produtos de 
consumo não está proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006
(REACH).
A Comissão encarrega o comité científico 
competente de reavaliar estas substâncias 
ou preparações o mais rapidamente 
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possível sempre que surgirem dúvidas 
quanto à sua segurança e, o mais tardar, 
de cinco em cinco anos a partir da data de 
adopção de uma decisão nos termos do n.º 
2 do artigo 45.º

Or. en

Justificação

As substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas não devem ser utilizadas nos 
brinquedos, a fim de atingir o objectivo de um elevado grau de protecção da saúde das 
crianças. Além disso, na sua resolução de 26 de Setembro sobre "Segurança dos produtos e, 
em particular, dos brinquedos" o Parlamento Europeu solicitava a proibição incondicional 
de todas as substâncias CMR (categoria 1, 2 e 3) e de outras substâncias tóxicas que 
suscitam um grau de preocupação equivalente, como os desreguladores endócrinos, os 
sensibilizadores e as fragrâncias. 

Alteração 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As substâncias ou preparações 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2 na acepção da 
Directiva 67/548/CEE podem ser utilizadas 
em brinquedos sob reserva das seguintes 
condições:

4. As substâncias ou preparações 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
da categoria 3 na acepção da Directiva 
67/548/CEE podem ser utilizadas em 
brinquedos sob reserva das seguintes 
condições:

Or. en

Justificação

Para além da derrogação prevista no n.º3 (exclusão de qualquer possibilidade de exposição), 
não deve haver derrogações possíveis para substâncias ou preparações classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas das categorias 1 e 2. As derrogações só devem ser 
permitidas para as substâncias e preparações classificadas como cancerígenas, mutagénicas 
ou tóxicas da categoria 3.
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Alteração 140
Jens Holm

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. As substâncias ou preparações 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução da categoria 3 na acepção da 
Directiva 67/548/CEE podem ser 
utilizadas em brinquedos se a utilização 
da substância foi avaliada pelo comité 
científico competente, que a considerou 
aceitável, em particular no que diz 
respeito à exposição, e, posteriormente, 
foi adoptada uma decisão conforme 
previsto no n.º 2 do artigo 45.º, e desde 
que a sua utilização em produtos de 
consumo não esteja proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006 
(REACH).

Suprimido

Or. en

Justificação

As substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas não devem ser utilizadas nos 
brinquedos, a fim de atingir o objectivo de um elevado grau de protecção da saúde das 
crianças. Além disso, na sua Resolução de 26 de Setembro sobre "Segurança dos produtos e, 
em particular, dos brinquedos" o Parlamento Europeu solicitava a proibição incondicional 
de todas as substâncias CMR (categoria 1, 2 e 3) e de outras substâncias tóxicas que 
suscitam um grau de preocupação equivalente, como os desreguladores endócrinos, os 
sensibilizadores e as fragrâncias.
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Alteração 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. As substâncias ou preparações 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução da categoria 3 na acepção da 
Directiva 67/548/CEE podem ser 
utilizadas em brinquedos se a utilização 
da substância foi avaliada pelo comité 
científico competente, que a considerou 
aceitável, em particular no que diz 
respeito à exposição, e, posteriormente, 
foi adoptada uma decisão conforme
previsto no n.º 2 do artigo 45.º, e desde 
que a sua utilização em produtos de 
consumo não esteja proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006 
(REACH).

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração está associada à alteração dos mesmos autores ao anexo II, parte III, 
n.° 4, que se destina a aplicar disposições mais rigorosas à concessão de derrogações às 
substâncias CMR da categoria 3.

Alteração 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão cria um programa que 
se destina a avaliar sistemática e 
regularmente a presença de substâncias 
ou materiais perigosos nos brinquedos. O 
programa tem em  conta os relatórios dos 
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órgãos de fiscalização do mercado e as 
preocupações expressas pelos 
Estados-Membros e os intervenientes 
envolvidos. A Comissão decide,  se 
necessário e na sequência do parecer do 
Comité Científico competente, adoptar as 
medidas restritivas adequadas. Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 2 do artigo 46.°.

Or. en

Justificação

A utilização de substâncias perigosas nos brinquedos não se limita às substâncias CMR, 
fragrâncias ou substâncias que contêm certos elementos. Todas as substâncias de risco 
devem ser objecto de uma avaliação regular por parte da Comissão. Caso esta avaliação 
revele um risco inaceitável, a Comissão deveria poder tomar as medidas adequadas no 
âmbito da comitologia.

Alteração 143
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo II – parte III – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os brinquedos ou partes de 
brinquedos destinados a serem colocados 
na boca, qualquer que seja a idade das 
crianças a que se destinam, devem 
respeitar os requisitos em matéria de 
valores-limite de migração dos materiais 
das embalagens para produtos 
alimentares, previstos no Regulamento 
(CE) n.º 1935/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro 
de 2004, relativo aos materiais e objectos 
destinados a entrar em contacto com os 
alimentos.
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Or. de

Justificação

Convém que as disposições existentes relativas aos materiais e objectos destinados a entrar 
em contacto com os alimentos se apliquem igualmente aos brinquedos ou partes de 
brinquedos destinados a serem colocados na boca.

Alteração 144
Jens Holm

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os brinquedos não podem conter as
seguintes substâncias alergénicas utilizadas 
em perfumaria: 

7. Os brinquedos não podem conter 
quaisquer substâncias alergénicas 
utilizadas em perfumaria.

1) Raiz de énula-campana (Inula 
helenium)
2) Alilisotiocianato Cianeto de benzilo
3) 4-terc-butilfenol
4) Óleo de quenopódio
5) Álcool de cíclame
6) Maleato de dietilo
7) Di-hidrocumarina
8) 2,4-Di-hidroxi-3-metilbenzaldeído
9) 2,4-Di-hidroxi-3-metilbenzaldeído
10) 3,7-Dimetil-2-octeno-1-ol (6,7- di-
hidrogeraniol)
11) 4,6-Dimetil-8-tert-butilcumarina
12) Citraconato dimetílico
13) 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrieno-3-
ona
14) 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrieno-2-
ona
15) Difenilamina
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16) Acrilato de etilo
17) Folhas de figueira, frescas ou em 
preparações
18) trans2-heptenal
19) trans-2-Hexenaldietilacetal
20) trans-2-Hexenaldietilacetal
21) Álcool hidroabietílico
22) 4-Etoxifenol
23) 6-Isopropil-2-deca-hidronaftalenol
24) 7-Metoxicumarina

25) 4-Metoxifenol

26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buteno-2-ona
27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penteno-3-ona
28) trans-2-Butenoato de metilo
29) 6-Metilcumarina
30) 7-Metilcumarina
31) 5-Metil-2,3-hexanodiona
32) Óleo de raiz de costo (Saussurea lappa 
Clarke)
33) 7-Etoxi-4-metilcumarina
34) Hexa-hidrocumarina
35) Bálsamo do Peru (Myroxylon 
Pereirae Klotzsch)
36) 2-Pentilideno-ciclo-hexanona
37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrieno-2-
ona
38) Óleo de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)
Não obstante, a presença de vestígios 
destas substâncias é tolerada desde que 
seja tecnicamente inevitável em boas 
práticas de fabrico.
As seguintes substâncias alergénicas 
utilizadas em perfumaria devem ser 
elencadas se forem adicionadas, como tal, 
aos brinquedos em concentrações 
superiores a 0,01%, em peso:
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1) Amil cinamal
2) Álcool amilcinamílico
3) Álcool anisílico
4) Álcool benzílico
5) Benzoato de benzilo
6) Cinamato de benzilo
7) Salicilato de benzilo
8) Cinamal
9) Álcool cinamílico
10) Citral
11) Citronelol
12) Cumarina

13) Eugenol

14) Farnesol
15) Geraniol
16) Hexilcinamaldeído
17) Hidroxicitronelal
18) Hidroximetilpentil-ciclo-hexeno-
carboxaldeído
19) Isoeugenol
20) Lilial [figura na directiva relativa aos 
produtos cosméticos, na entrada n.º 83, 
sob a designação 2-(4-tert 
butilbenzil)propionaldeído]
21) d-Limoneno
22) Linalol
23) Carbonato de metil-heptino
24) 3-Metil-4-(2,6,6 tri-metil-2-ciclo-
hexeno-1-il)-3-buteno-2-ona
25) Extractos de musgo dos carvalhos 
(Evernia Prunastri)
26) Extractos de musgo de árvore 
(Evernia Furfuracea)

Or. en
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Justificação

Está demonstrado que as fragrâncias são, em larga medida, alergénicas. Grande parte das 
fragrâncias não são analisadas no que toca às suas propriedades alergénicas. Por enquanto, 
não existe uma lista exaustiva, com base em  dados científicos, que especifique quais as 
fragrâncias alergénicas. Proibir certas fragrâncias alergénicas poderia levar a que muitas 
outras fossem autorizadas na prática. Avaliações conformes com o futuro regulamento 
relativo à classificação, rotulagem e embalagem fornecerão, contudo, informações sobre as 
substâncias estudadas e reconhecidas como não alergénicas, por exemplo.

Alteração 145
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os brinquedos não podem conter as 
seguintes substâncias alergénicas utilizadas 
em perfumaria:

7. Os brinquedos não podem conter 
quaisquer substâncias utilizadas em 
perfumaria.

1) Raiz de énula-campana (Inula 
helenium)
2) Alilisotiocianato Cianeto de benzilo
3) 4-terc-butilfenol
4) Óleo de quenopódio
5) Álcool de cíclame
6) Maleato de dietilo
7) Di-hidrocumarina
8) 2,4-Di-hidroxi-3-metilbenzaldeído
9) 2,4-Di- hidroxi-3-metilbenzaldeído
10) 3,7-Dimetil-2-octeno-1- ol (6,7-di-
hidrogeraniol)
11) 4,6-Dimetil-8-tert-butilcumarina
12) Citraconato dimetílico
13) 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrieno-3-
ona
14) 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrieno-2-
ona
15) Difenilamina

Adlib Express Watermark



PE409.734v01-00 34/50 AM\736063PT.doc

PT

16) Acrilato de etilo
17) Folhas de figueira, frescas ou em 
preparações
18) trans2-heptenal
19) trans-2-Hexenaldietilacetal
20) trans-2-Hexenaldietilacetal
21) Álcool hidroabietílico
22) 4-Etoxifenol
23) 6-Isopropil-2-deca-hidronaftalenol
24) 7-Metoxicumarina

25) 4-Metoxifenol

26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buteno-2-ona
27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penteno-3-ona
28) trans-2-Butenoato de metilo
29) 6-Metilcumarina
30) 7-Metilcumarina
31) 5-Metil-2,3-hexanodiona
32) Óleo de raiz de costo (Saussurea lappa 
Clarke)
33) 7-Etoxi-4-metilcumarina Hexa-
hidrocumarina
34) Hexa-hidrocumarina
35) Bálsamo do Peru (Myroxylon 
Pereirae Klotzsch)
36) 2-Pentilideno-ciclo-hexanona
37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrieno-2-
ona
38) Óleo de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)
Não obstante, a presença de vestígios 
destas substâncias é tolerada desde que 
seja tecnicamente inevitável em boas 
práticas de fabrico.
As seguintes substâncias alergénicas 
utilizadas em perfumaria devem ser 
elencadas se forem adicionadas, como tal, 
aos brinquedos em concentrações 
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superiores a 0,01%, em peso:
1) Amil cinamal
2) Álcool amilcinamílico
3) Álcool anisílico
4) Álcool benzílico
5) Benzoato de benzilo
6) Cinamato de benzilo
7) Salicilato de benzilo
8) Cinamal
9) Álcool cinamílico
10) Citral
11) Citronelol
12) Cumarina

13) Eugenol

14) Farnesol
15) Geraniol
16) Hexilcinamaldeído
17) Hidroxicitronelal
18) Hidroximetilpentil-ciclo-hexeno-
carboxaldeído
19) Isoeugenol
20) Lilial [figura na directiva relativa aos 
produtos cosméticos, na entrada n.º 83, 
sob a designação 2-(4-tert 
butilbenzil)propionaldeído]
21) d-Limoneno
22) Linalol
23) Carbonato de metil-heptino
24) 3-Metil-4-(2,6,6 tri-metil-2-ciclo-
hexeno-1-il)-3-buteno-2-ona
25) Extractos de musgo dos carvalhos 
(Evernia Prunastri)
26) Extractos de musgo de árvore 
(Evernia Furfuracea)

Or. en
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Justificação

As substâncias utilizadas em perfumaria causam alergias às crianças.  Não há qualquer 
razão para que sejam utilizadas nos brinquedos substâncias usadas em perfumaria. Visto 
que, futuramente, podem vir a ser identificadas como alergénicas outras fragrâncias para 
além das já elencadas, deveria ser proibida a utilização nos brinquedos de todas as 
fragrâncias.

Alteração 146
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo II – parte III – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os brinquedos não podem conter as 
seguintes substâncias alergénicas utilizadas 
em perfumaria:

7. Os brinquedos não podem conter as 
seguintes substâncias alergénicas utilizadas 
em perfumaria:

1) Raiz de énula-campana (Inula helenium) 1) Raiz de énula-campana (Inula helenium)
2) Alilisotiocianato Cianeto de benzilo 2) Alilisotiocianato Cianeto de benzilo

3) 4-terc-butilfenol 3) 4-terc-butilfenol
4) Óleo de quenopódio 4) Óleo de quenopódio

5) Álcool de cíclame 5) Álcool de cíclame
6) Maleato de dietilo 6) Maleato de dietilo

7) Di-hidrocumarina 7) Di-hidrocumarina

8) 2,4-Di-hidroxi-3-
metilbenzaldeído

8) 2,4-Di-hidroxi-3-
metilbenzaldeído

9) 2,4-Di-hidroxi-3-metilbenzaldeído 9) 2,4-Di-hidroxi-3-metilbenzaldeído

10) 3,7-Dimetil-2-octeno-1-ol (6,7-di-
hidrogeraniol)

10) 3,7-Dimetil-2-octeno-1-ol (6,7-di-
hidrogeraniol)

11) 4,6-Dimetil-8-tert-butilcumarina 11) 4,6-Dimetil-8-tert-butilcumarina
12) Citraconato dimetílico 12) Citraconato dimetílico

13) 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrieno-3-
ona

13) 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrieno-3-
ona

14) 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrieno-2-ona 14) 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrieno-2-ona
15) Difenilamina 15) Difenilamina

16) Acrilato de etilo 16) Acrilato de etilo
17) Folhas de figueira, frescas ou em 17) Folhas de figueira, frescas ou em 
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preparações preparações
18) trans2-heptenal 18) trans2-heptenal

19) trans-2-Hexenaldietilacetal 19) trans-2-Hexenaldietilacetal
20) trans-2-Hexenaldimetilacetal 20) trans-2-Hexenaldimetilacetal

21) Álcool hidroabietílico 21) Álcool hidroabietílico

22) 4-Etoxifenol 22) 4-Etoxifenol

23) 6-Isopropil-2-deca-
hidronaftalenol

23) 6-Isopropil-2-deca-
hidronaftalenol

24) 7-Metoxicumarina 24) 7-Metoxicumarina

25) 4-Metoxifenol 25) 4-Metoxifenol

26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buteno-2-
ona

26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buteno-2-
ona

27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penteno-3-
ona

27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penteno-3-
ona

28) trans-2-Butenoato de metilo 28) trans-2-Butenoato de metilo

29) 6-Metilcumarina 29) 6-Metilcumarina

30) 7-Metilcumarina 30) 7-Metilcumarina

31) 5-Metil-2,3-hexanodiona 31) 5-Metil-2,3-hexanodiona

32) Óleo de raiz de costo (Saussurea 
lappa Clarke)

32) Óleo de raiz de costo (Saussurea 
lappa Clarke)

33) 7-Etoxi-4-metilcumarina 33) 7-Etoxi-4-metilcumarina

34) Hexa-hidrocumarina 34) Hexa-hidrocumarina

35) Bálsamo do Peru (Myroxylon 
Pereirae Klotzsch)

35) Bálsamo do Peru (Myroxylon 
Pereirae Klotzsch)

36) 2-Pentilideno-ciclo-hexanona 36) 2-Pentilideno-ciclo-hexanona 

37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-
undecatrieno-2-ona

37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-
undecatrieno-2-ona

38) Óleo de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

38) Óleo de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

39) Amil cinamal
40) Álcool amilcinamílico

41) Álcool anisílico
42) Álcool benzílico
43) Benzoato de benzilo
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44) Cinamato de benzilo
45) Salicilato de benzilo
46) Cinamal
47) Álcool cinamílico
48) Citral
49) Citronelol
50) Cumarina
51) Eugenol
52) Farnesol
53) Geraniol
54) Hexilcinamaldeído
55) Hidroxicitronelal
56) Hidroximetilpentil-ciclo-hexeno-
carboxaldeído
57) Isoeugenol
58) Lilial [figura na directiva relativa aos 
produtos cosméticos, na entrada n.º 83, 
sob a designação 2-(4-tert-
butilbenzil)propionaldeído] d-Limoneno 
Linalol Carbonato de metil-heptino 2-(4-
tert-Butylbenzyl)propionaldehyd)
59) d-Limoneno
60) Linalol
61) Carbonato de metil-heptino
62) 3-Metil-4-(2,6,6-tri-metil-2-ciclo-
hexeno-1-il)-3-buteno-2-ona
63) Extractos de musgo-dos-carvalhos 
(Evernia Prunastri)
64) Extractos de musgo de árvore 
(Evernia Furfuracea)
Não obstante, a presença de vestígios 
destas substâncias é tolerada desde que 
seja tecnicamente inevitável em boas 
práticas de fabrico.

Or. de
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Justificação

É uma irresponsabilidade utilizar nos brinquedos agentes perfumantes que possam provocar 
alergias nas crianças.

Alteração 147
Miroslav Mikolášik

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. Os brinquedos não podem conter as 
seguintes substâncias alergénicas utilizadas 
em perfumaria:

7. Os brinquedos não podem conter as 
seguintes substâncias alergénicas utilizadas 
em perfumaria:

1.) Raiz de énula-campana (Inula 
helenium)

1) Raiz de énula-campana (Inula helenium)

2) Alilisotiocianato Cianeto de benzilo 2) Alilisotiocianato Cianeto de benzilo

3) 4-terc-butilfenol 3) 4-terc-butilfenol
4) Óleo de quenopódio 4) Óleo de quenopódio

5) Álcool de cíclame 5) Álcool de cíclame
6) Maleato de dietilo 6) Maleato de dietilo

7) Di-hidrocumarina 7) Di-hidrocumarina
8) 2,4-Di-hidroxi-3-metilbenzaldeído 8) 2,4-Di-hidroxi-3-metilbenzaldeído

9) 2,4-Di-hidroxi-3-metilbenzaldeído 9) 2,4-Di-hidroxi-3-metilbenzaldeído
10) 3,7- Dimetil-2-octeno-1-ol (6,7-di-
hidrogeraniol)

10) 3,7-Dimetil-2-octeno-1-ol (6,7-di-
hidrogeraniol)

11) 4,6-Dimetil-8-tert-butilcumarina 11) 4,6-Dimetil-8-tert-butilcumarina

12) Citraconato dimetílico 12) Citraconato dimetílico
13) 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrieno-3-
ona

13) 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrieno-3-
ona

14) 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrieno-2-ona 14) 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrieno-2-ona

15) Difenilamina 15) Difenilamina
16) Acrilato de etilo 16) Acrilato de etilo

17) Folhas de figueira, frescas ou em 
preparações

17) Folhas de figueira, frescas ou em 
preparações

18) trans2-heptenal 18) trans2-heptenal
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19) trans-2-Hexenaldietilacetal 19. trans-2-Hexenaldietilacetal
20) trans-2-Hexenaldietilacetal 20) trans-2-Hexenaldimetilacetal

21. Álcool hidroabietílico 21. Álcool hidroabietílico
22) 4-Etoxifenol 22) 4-Etoxifenol

23) 6-Isopropil-2-deca-hidronaftalenol 23) 6-Isopropil-2-deca-hidronaftalenol
24) 7-Metoxicumarina 24) 7-Metoxicumarina

25) 4-Metoxifenol 25) 4-Metoxifenol
26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buteno-2-ona 26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buteno-2-ona

27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penteno-3-ona 27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penteno-3-ona
28) trans-2-Butenoato de metilo 28) trans-2-Butenoato de metilo

29) 6-Metilcumarina 29) 6-Metilcumarina
30) 7-Metilcumarina 30) 7-Metilcumarina

31) 5-Metil-2,3-hexanodiona 31) 5-Metil-2,3-hexanodiona
32) Óleo de raiz de costo (Saussurea lappa 
Clarke)

32) Óleo de raiz de costo (Saussurea lappa 
Clarke)

33) 7-Etoxi-4-metilcumarina Hexa-
hidrocumarina

33) 7-Etoxi-4-metilcumarina

34) Hexa-hidrocumarina 34) Hexa-hidrocumarina

35) Bálsamo do Peru (Myroxylon Pereirae 
Klotzsch)

35) Bálsamo do Peru (Myroxylon Pereirae 
Klotzsch)

36) 2-Pentilideno-ciclo-hexanona 36) 2-Pentilideno-ciclo-hexanona
37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrieno-2-
ona

37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrieno-2-
ona

38) Óleo de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

38) Óleo de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

39) Amil cinamal
40) Álcool amilcinamílico
41) Álcool anisílico
42) Álcool benzílico
43) Benzoato de benzilo
44) Cinamato de benzilo
45) Salicilato de benzilo
46) Cinamal
47) Álcool cinamílico
48) Citral
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49) Citronelol
50) Cumarina
51) Eugenol
52) Farnesol
53) Geraniol
54) Hexilcinamaldeído
55) Hidroxicitronelal
56) Hidroximetilpentil-ciclo-hexeno-
carboxaldeído
57) Isoeugenol
58) Lilial [figura na directiva relativa aos 
produtos cosméticos, na entrada n.º 83, 
sob a designação 2-(4-tert-
butilbenzil)propionaldeído] d-Limoneno 
Linalol Carbonato de metil-heptino 2-(4-
tert-butilbenzil) propionaldeído
59) d-Limoneno
60.) Linalol
61) Carbonato de metilheptino
62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-1-
ciclohexeno-1-il)-3-buteno-2-ona
63) Extractos de musgo dos carvalhos 
(Evernia Prunastri)
64) Extractos de musgo de árvore 
(Evernia Furfuracea)

Or. en

Justificação

É amplamente reconhecido que certas substâncias usadas em perfumaria são uma das 
principais causas de alergias. Dado que as alergias podem aparecer em qualquer idade mas 
que a maioria das pessoas desenvolve os primeiros sintomas antes dos dez anos, a utilização 
de substâncias usadas em perfumaria deve ser proibida nos brinquedos. 
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Alteração 148
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo II – parte III – ponto 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não obstante, a presença de vestígios 
destas substâncias é tolerada desde que 
seja tecnicamente inevitável em boas 
práticas de fabrico.

Suprimido

Or. de

Justificação

É uma irresponsabilidade utilizar nos brinquedos agentes perfumantes que possam provocar 
alergias nas crianças.

Alteração 149
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo II – parte III – ponto 7 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As seguintes substâncias alergénicas 
utilizadas em perfumaria devem ser 
elencadas se forem adicionadas, como tal, 
aos brinquedos em concentrações 
superiores a 0,01%, em peso:

Suprimido

1) Amil cinamal
2) Álcool amilcinamílico

3) Álcool anisílico
4) Álcool benzílico
5) Benzoato de benzilo
6) Cinamato de benzilo
7) Salicilato de benzilo
8) Cinamal
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9) Álcool cinamílico
10) Citral
11) Citronelol
12) Cumarina
13) Eugenol
14) Farnesol
15) Geraniol
16) Hexilcinamaldeído
17) Hidroxicitronelal
18) Hidroximetilpentil-ciclo-hexeno-
carboxaldeído
19) Isoeugenol
20) 58. Lilial [figura na directiva relativa 
aos produtos cosméticos, na entrada n.º 
83, sob a designação 2-(4-tert-
butilbenzil)propionaldeído]
21) d-Limoneno
22) Linalol
23) Carbonato de metil-heptino
24) 3-Metil-4-(2,6,6-tri-metil-2-ciclo-
hexeno-1-il)-3-buteno-2-ona
25) Extractos de musgo-dos-carvalhos 
(Evernia Prunastri)
26) Extractos de musgo de árvore 
(Evernia Furfuracea)

Or. de

Justificação

É uma irresponsabilidade utilizar nos brinquedos agentes perfumantes que possam provocar 
alergias nas crianças.
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Alteração 150
Miroslav Mikolášik

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 7 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As seguintes substâncias alergénicas 
utilizadas em perfumaria devem ser 
elencadas se forem adicionadas, como tal, 
aos brinquedos em concentrações 
superiores a 0,01%, em peso:

Suprimido

1) Amil cinamal
2) Álcool amilcinamílico
3) Álcool anisílico
4) Álcool benzílico
5) Benzoato de benzilo
6) Cinamato de benzilo
7) Salicilato de benzilo
8) Cinamal
9) Álcool cinamílico
10) Citral
11) Citronelol
12) Cumarina
13) Eugenol
14) Farnesol
15) Geraniol
16) Hexilcinamaldeído
17) Hidroxicitronelal
18) Hidroximetilpentil-ciclo-hexeno-
carboxaldeído
19) Isoeugenol
20) Lilial [figura na directiva relativa aos 
produtos cosméticos, na entrada n.º 83, 
sob a designação 2-(4-tert-
butilbenzil)propionaldeído]
21) d-Limoneno
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22) Linalol
23) Carbonato de metil-heptino
24) 3-Metil-4-(2,6,6 tri-metil-2-ciclo-
hexeno-1-il)-3-buteno-2-ona
25) Extractos de musgo dos carvalhos 
(Evernia Prunastri)
26) Extractos de musgo de árvore 
(Evernia Furfuracea)

Or. en

Justificação

É amplamente reconhecido que certas substâncias usadas em perfumaria são uma das 
principais causas de alergias. Dado que as alergias podem aparecer em qualquer idade mas 
que a maioria das pessoas desenvolve os primeiros sintomas antes dos dez anos, a  utilização 
de substâncias usadas em perfumaria deve ser proibida nos brinquedos.

Alteração 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de directiva
Anexo II – Parte III – ponto 8 – quadro

Texto da Comissão

Elemento mg/kg de material 
do brinquedo seco, 
quebradiço, em pó 

ou maleável

mg/kg
de material do 

brinquedo líquido 
ou viscoso

Alumínio 5625 1406
Antimónio 45 11.3
Arsénio 7.5 1.9
Bário 4500 1125
Boro 1200 300
Cádmio 3.8 0.9
Crómio III 37.5 9.4
Crómio VI 0.04 0.01
Cobalto 10.5 2.6
Cobre 622.5 156
Chumbo 27 6.8
Manganês 1200 300
Mercúrio 15 3.8
Níquel 75 18.8
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Selénio 37.5 9.4
Estrôncio 4500 1125
Estanho 15000 3750
Estanho na forma orgânica 1.9 0.5
Zinco 3750 938

Alterações do Parlamento

Elemento mg/kg de material 
do brinquedo 
sólido, seco, 

quebradiço, em pó 
ou maleável

mg/kg
de material do 

brinquedo líquido 
ou viscoso

Alumínio 5625 1406
Antimónio 45 11.3
Suprimido Suprimido Suprimido
Bário 4500 1125
Boro 1200 300
Suprimido Suprimido Suprimido
Crómio III 37.5 9.4
Suprimido Suprimido Suprimido
Cobalto 10.5 2.6
Cobre 622.5 156
Suprimido Suprimido Suprimido
Manganês 1200 300
Suprimido Suprimido Suprimido
Níquel 75 18.8
Selénio 37.5 9.4
Estrôncio 4500 1125
Estanho 15000 3750
Suprimido Suprimido Suprimido
Zinco 3750 938

Or. en

Justificação

Arsénio, cádmio, crómio (IV), chumbo, mercúrio e estanho na forma orgânica são altamente 
tóxicos. O cádmio, o chumbo, o crómio (IV) e o mercúrio já estão proibidos nos automóveis e 
nos aparelhos eléctricos e electrónicos. O crómio (IV) no cimento deve ser reduzido a uma 
forma inofensiva  pela adição de sulfato de ferro. O arsénico é proibido nas tintas e no 
tratamento da madeira, o estanho orgânico é proibido como biocida. Como é evidente, as 
substâncias baseadas nestes elementos não devem ser utilizadas nos brinquedos.
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Alteração 152
Jens Holm

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 8 – quadro e parágrafo 2

Texto da Comissão

Elemento mg/kg de material do 
brinquedo seco, 

quebradiço,
em pó ou 
maleável

mg/kg
de material do brinquedo 

líquido ou viscoso

Alumínio  5625 1406

Antimónio 45 11.3
Arsénio 7.5 1.9

Bário  4500 1125

Boro 1200  300

Cádmio  3.8 0.9

Crómio III 37.5 9.4

Crómio VI 0.04 0.01

Cobalto 10.5 2.6

Cobre 622.5 156

Chumbo  27 6.8

Manganês  1200 300

Mercúrio 15   3.8

Níquel 75 18.8

Selénio  37.5 9.4

Estrôncio  4500 1125

Estanho 15000  3750

Estanho na forma orgânica 1.9 0.5
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Zinco  3750 938
Estes valores-limite não se aplicam aos brinquedos que, em virtude da sua acessibilidade, 
função, massa ou do seu volume excluam claramente qualquer perigo decorrente das 
acções de sorver, lamber ou ingerir ou de um contacto prolongado com a pele, quando 
utilizados nas condições previstas no primeiro parágrafo do n.º 2 do artigo 9.º

Alteração

Elemento mg/kg de material do 
brinquedo seco, 

quebradiço,
em pó ou 
maleável

mg/kg
de material do brinquedo 

líquido ou viscoso

Alumínio  5625 1406

Antimónio 45 11.3
Suprimido Suprimido Suprimido
Bário  4500 1125

Boro 1200  300

Suprimido Suprimido Suprimido
Crómio III 37.5 9.4

Suprimido Suprimido Suprimido
Cobalto 10.5 2.6

Cobre 622.5 156

Suprimido Suprimido Suprimido
Manganês  1200 300

Suprimido Suprimido Suprimido
Níquel 75 18.8

Selénio  37.5 9.4

Estrôncio  4500 1125

Estanho 15000  3750

Estanho na forma orgânica 1.9 0.5

Zinco  3750 938

Or. en
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Justificação

Algumas destas substâncias são conhecidas substâncias CMR pelo que deveriam ser 
proibidas nos brinquedos, em conformidade com a alteração ao anexo II, parte III, pontos 3 a 
5, do mesmo autor. É sabido que o cádmio, o crómio (IV) e o chumbo têm graves 
consequências para a saúde e são proibidos na Directiva relativa à restrição do uso de 
determinadas substâncias perigosas e na Directiva relativa aos veículos em fim de vida. 

O último parágrafo deve ser suprimido, dado que autoriza derrogações demasiado vastas à 
proibição das substâncias CMR.

Alteração 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de directiva
Anexo II – Parte III – ponto 8 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É proibida a utilização de substâncias ou 
preparações baseadas nos seguintes 
elementos nos brinquedos ou 
componentes dos brinquedos:
1. Arsénio
2. Cádmio
3. Crómio (V)
4. Chumbo
5. Mercúrio
6. Estanho na forma orgânica

Or. en

Justificação

Arsénio, cádmio, crómio (IV), chumbo, mercúrio e estanho na forma orgânica são altamente 
tóxicos. O cádmio, o chumbo, o crómio (IV) e o mercúrio já estão proibidos nos automóveis e 
nos aparelhos eléctricos e electrónicos. O crómio (IV) no cimento deve ser reduzido a uma 
forma inofensiva pela adição de sulfato de ferro. O arsénico é proibido nas tintas e no 
tratamento da madeira, o estanho orgânico é proibido como biocida. Como é evidente, as 
substâncias ou preparações baseadas nestes elementos não devem ser utilizadas nos 
brinquedos.
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Alteração 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) uma descrição pormenorizada do 
projecto e do fabrico, incluindo uma lista 
dos componentes e dos materiais utilizados 
nos brinquedos, bem como as fichas de 
segurança relativas aos produtos químicos 
utilizados, obtidas junto dos respectivos 
fornecedores;

a) uma descrição pormenorizada do 
projecto e do fabrico, incluindo uma lista 
dos componentes, materiais e matérias-
primas utilizados nos brinquedos, bem 
como informações pormenorizadas sobre
os produtos químicos utilizados nos 
brinquedos e nos respectivos 
componentes, bem como as quantidades 
utilizadas;

Or. en

Justificação

Trata-se de um aditamento à alteração100 apresentada pelo relator destinada a incluir as 
informações sobre as matérias-primas. Os resultados dos testes às substâncias químicas 
podem variar significativamente de um lote para outro devido à utilização de diferentes 
matérias-primas. É, por conseguinte, importante que sejam igualmente prestadas 
informações sobre as matérias-primas. 
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