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Alteração 102
Heide Rühle

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A Directiva 88/378/CEE tem por base 
os princípios da nova abordagem, 
estabelecidos na resolução do Conselho, de 
7 de Maio de 1985, relativa a uma nova 
abordagem em matéria de harmonização 
técnica e de normalização. Limita-se, por 
conseguinte, a estabelecer os requisitos 
essenciais de segurança aplicáveis aos 
brinquedos, sendo as especificações 
técnicas adoptadas pelo Comité Europeu de 
Normalização (CEN) e pelo Comité 
Europeu de Normalização Electrotécnica
(CENELEC), em conformidade com a 
Directiva 98/34/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 
1998, relativa a um procedimento de 
informação no domínio das normas e 
regulamentações técnicas e das regras 
relativas aos serviços da sociedade da 
informação. O cumprimento das normas 
harmonizadas assim adoptadas, cujos 
números de referência tenham sido 
publicados no Jornal Oficial da União 
Europeia, confere a presunção de 
conformidade com os requisitos essenciais 
de segurança da Directiva 88/378/CEE. A 
experiência adquirida neste domínio 
mostra que os princípios fundamentais se 
revelaram eficazes no sector dos 
brinquedos, pelo que devem ser 
conservados.

(2) A Directiva 88/378/CEE tem por base 
os princípios da nova abordagem, 
estabelecidos na resolução do Conselho, de 
7 de Maio de 1985, relativa a uma nova 
abordagem em matéria de harmonização 
técnica e de normalização. Limita-se, por 
conseguinte, a estabelecer os requisitos 
essenciais de segurança aplicáveis aos 
brinquedos, incluindo os requisitos 
específicos de segurança relativos às 
propriedades físicas e mecânicas, à 
inflamabilidade, às propriedades 
químicas, às propriedades eléctricas, à 
higiene e à radioactividade. As 
especificações técnicas são adoptadas pelo 
Comité Europeu de Normalização (CEN) e 
pelo Comité Europeu de Normalização 
Electrotécnica (CENELEC), em 
conformidade com a Directiva 98/34/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de Junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas. O 
cumprimento das normas harmonizadas 
assim adoptadas, cujos números de 
referência tenham sido publicados no 
Jornal Oficial da União Europeia, confere a 
presunção de conformidade com os 
requisitos essenciais de segurança da 
Directiva 88/378/CEE.

Or. en
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Justificação

Os requisitos essenciais de segurança incluem não só os requisitos mencionados no artigo 9.º 
da directiva, mas também os requisitos específicos de segurança mencionados no anexo II. 
Além disso, à luz dos problemas de segurança recentemente detectados nos brinquedos, é 
difícil fazer de conta que tudo vai bem no sector.

Alteração 103
Karin Riis-Jørgensen, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou, Alexander Graf Lambsdorff, 
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Outro objectivo importante do novo 
sistema a estabelecer ao abrigo da 
presente directiva é incentivar e, em 
determinados casos, garantir que as 
substâncias e materiais perigosos usados 
nos brinquedos sejam substituídos por 
substâncias ou tecnologias menos 
perigosas sempre que existam alternativas 
adequadas, económica e tecnicamente 
viáveis.

Or. en

Justificação

Esta alteração é uma adaptação ao Regulamento REACH (considerando 12).

Alteração 104
Anna Hedh

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O princípio da precaução foi 
inscrito no Tratado em 1992 e o Tribunal 
de Justiça das Comunidades Europeias, 
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por várias vezes1, precisou o conteúdo e o 
alcance deste princípio do direito 
comunitário como sendo um dos 
fundamentos da política de protecção 
prosseguida pela Comunidade nos 
domínios do ambiente e da saúde.
__________________
1 Acórdão de 23 de Setembro de 2003 no processo 
C-192/01, Comissão/Dinamarca, Colectânea 2003, 
p. I-9693; acórdão de 7 de Setembro de 2004 no 
processo C-127/02, Landelijke Vereniging vs 
Behoud Van de Waddenzee e Nederlandse 
Vereniging vs Bescherming Van Vogels, 
Colectânea 2004, p. I-7405.

Or. sv

Justificação

Dada a ausência de dados sobre os perigos e os riscos que podem representar os brinquedos 
para a segurança e a saúde das crianças, e pertencendo as crianças às categorias de 
população muito vulneráveis ou vulneráveis em função da idade, o princípio da precaução 
deve ser integrado na legislação relativa à segurança dos brinquedos a fim de permitir que 
tanto as autoridades competentes dos Estados-Membros como os operadores económicos
tomem medidas destinadas a impedir a comercialização de certos brinquedos. O seu alcance 
deve ser geral.

Alteração 105
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O princípio da precaução foi 
inscrito no Tratado em 1992 e o Tribunal 
de Justiça das Comunidades Europeias, 
por várias vezes1, precisou o conteúdo e o 
alcance deste princípio do direito 
comunitário como sendo um dos 
fundamentos da política de protecção 
prosseguida pela Comunidade nos 
domínios do ambiente e da saúde.
_________
1 Acórdão de 23 de Setembro de 2003 no processo 
C-192/01, Comissão/Dinamarca, Colectânea 2003, 
p. I-9693; acórdão proferido em 7 de Setembro de 
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2004 no processo C-127/02, "Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Vogels contra Staatssecretaris van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij", Colectânea de 2004, p. 
I-7405.

Or. en

Justificação

Dada a ausência de dados sobre os perigos e os riscos que os brinquedos podem representar 
para a segurança e a saúde das crianças, e pertencendo as crianças às categorias de 
população muito vulneráveis ou vulneráveis em função da idade, o princípio da precaução 
deve ser integrado na legislação relativa à segurança dos brinquedos a fim de permitir que 
tanto as autoridades competentes dos Estados-Membros como os operadores económicos 
tomem medidas destinadas a impedir a comercialização de certos brinquedos. 

Alteração 106
Anna Hedh

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Todos os operadores económicos que 
intervenham na cadeia de abastecimento e 
de distribuição devem tomar medidas 
adequadas para garantir que apenas 
disponibilizam no mercado brinquedos 
conformes à legislação aplicável. O 
presente diploma prevê uma distribuição 
clara e proporcionada dos deveres que 
correspondem ao papel respectivo de cada 
operador no processo de abastecimento e 
distribuição.

(8) Todos os operadores económicos que 
intervenham na cadeia de abastecimento e 
de distribuição agem com toda a 
responsabilidade e vigilância necessárias, 
a fim de garantir que, em condições de 
utilização normal e razoavelmente 
previsíveis, os brinquedos que colocam no 
mercado não têm efeitos perigosos para a 
segurança e a saúde das crianças. Os 
operadores económicos devem tomar 
medidas adequadas para garantir que 
apenas disponibilizam no mercado 
brinquedos conformes à legislação 
aplicável. O presente diploma prevê uma 
distribuição clara e proporcionada dos 
deveres que correspondem ao papel 
respectivo de cada operador no processo de 
abastecimento e distribuição.

Or. sv
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Justificação

A simples afirmação de que os operadores económicos devem tomar medidas adequadas não 
é suficiente. Há também que tornar claro que são responsáveis. A sua vigilância é, por 
conseguinte, necessária para garantir que sejam tidas em conta a segurança e a saúde das 
crianças na diferente utilização que cada uma delas faz dos brinquedos.

Alteração 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Todos os operadores económicos que 
intervenham na cadeia de abastecimento e 
de distribuição devem tomar medidas 
adequadas para garantir que apenas 
disponibilizam no mercado brinquedos 
conformes à legislação aplicável. O 
presente diploma prevê uma distribuição 
clara e proporcionada dos deveres que 
correspondem ao papel respectivo de cada 
operador no processo de abastecimento e 
distribuição.

(8) A presente directiva baseia-se no 
princípio de que todos os operadores 
económicos que intervenham na cadeia de 
abastecimento e de distribuição devem 
fabricar, importar e colocar os brinquedos 
no mercado com a responsabilidade e a 
vigilância necessárias a fim de garantir 
que, em condições de utilização normal e 
razoavelmente previsíveis, a saúde e a 
segurança das crianças e o ambiente não 
sejam adversamente afectados. Os 
operadores económicos devem tomar 
medidas adequadas para garantir que 
apenas disponibilizam no mercado 
brinquedos conformes à legislação 
aplicável. O presente diploma prevê uma 
distribuição clara e proporcionada dos 
deveres que correspondem ao papel 
respectivo de cada operador no processo de 
abastecimento e distribuição.

Or. en

Justificação

Esta alteração introduz a obrigação de vigilância para os operadores económicos. É uma 
adaptação inspirada pelas disposições do Regulamento REACH (considerando 16). 
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Alteração 108
Martí Grau i Segú

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A fim de melhorar o respeito dos 
princípios de concorrência leal no 
mercado interno e evitar pôr em risco a 
segurança das crianças, é conveniente 
aperfeiçoar os mecanismos de controlo 
fronteiriço dos brinquedos que entram no 
mercado europeu.

Or. es

Justificação

As empresas europeias devem dispor de todas as garantias de uma rigorosa aplicação da 
presente directiva aos brinquedos importados; por outro lado, o consumidor deve ter a 
garantia de que os brinquedos importados que compra respeitam a regulamentação em vigor. 

Alteração 109
Karin Riis-Jørgensen

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) No intuito de assegurar a protecção 
das crianças contra riscos recentemente 
descobertos, afigura-se também necessário 
adoptar novos requisitos essenciais de 
segurança. Convém, em especial, 
completar e actualizar as disposições 
relativas aos produtos químicos nos 
brinquedos. Essas disposições devem 
especificar que os brinquedos devem ser 
conformes com a legislação geral relativa 
aos produtos químicos, nomeadamente, o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2006, relativo ao registo, 

(16) No intuito de assegurar um nível 
elevado de protecção das crianças e do 
ambiente contra riscos, as substâncias 
perigosas, nomeadamente as CMR, bem 
como as substâncias e elementos 
alergénicos, devem, em conformidade 
com o princípio da precaução, merecer 
toda a atenção. Afigura-se também 
necessário adoptar novos requisitos 
essenciais de segurança. Convém, em 
especial, completar e actualizar as 
disposições relativas aos produtos 
químicos nos brinquedos. Essas 
disposições devem especificar que os 
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avaliação, autorização e restrição dos 
produtos químicos (REACH), que cria a 
Agência Europeia dos Produtos Químicos, 
que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga 
o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do 
Conselho e o Regulamento (CE) n.º 
1488/94 da Comissão, bem como a 
Directiva 76/769/CEE do Conselho e as 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão. Há, 
contudo, que adaptar estas disposições às 
necessidades específicas das crianças, 
enquanto grupo de consumidores 
vulneráveis. Por conseguinte, há que 
estabelecer novas restrições no que diz 
respeito à presença, nos brinquedos, de 
substâncias alergénicas utilizadas em 
perfumaria e de substâncias classificadas 
como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução (CMR) nos termos da 
Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 27 
de Junho de 1967, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das substâncias perigosas, tendo 
em consideração os riscos específicos que 
estas substâncias podem representar para a 
saúde humana. Os valores-limite 
específicos previstos para determinadas 
substâncias na Directiva 88/378/CEE 
devem ser actualizados para tomar em 
conta a evolução dos conhecimentos 
científicos.

brinquedos devem ser conformes com a 
legislação geral relativa aos produtos 
químicos, nomeadamente, o Regulamento
(CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 18 de Dezembro de 
2006, relativo ao registo, avaliação, 
autorização e restrição dos produtos 
químicos (REACH), que cria a Agência 
Europeia dos Produtos Químicos, que 
altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 793/93 do 
Conselho e o Regulamento (CE) n.º 
1488/94 da Comissão, bem como a 
Directiva 76/769/CEE do Conselho e as 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão. Há, 
contudo, que adaptar estas disposições às 
necessidades específicas das crianças, 
enquanto grupo de consumidores 
vulneráveis. Por conseguinte, há que 
estabelecer novas restrições no que diz 
respeito à presença, nos brinquedos, de 
substâncias alergénicas utilizadas em 
perfumaria e de substâncias classificadas 
como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução (CMR) nos termos da 
Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 27 
de Junho de 1967, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das substâncias perigosas, tendo 
em consideração os riscos específicos que 
estas substâncias podem representar para a 
saúde humana. Os valores-limite 
específicos previstos para determinadas 
substâncias na Directiva 88/378/CEE 
devem ser actualizados para tomar em 
conta a evolução dos conhecimentos 
científicos.

Or. en

Justificação

Esta alteração chama a atenção para a importância de abordar a questão das substâncias 
que suscitam grande preocupação. É uma adaptação do Regulamento REACH (considerando 
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69).

Alteração 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de evitar qualquer possível 
duplicação da avaliação no âmbito da 
presente directiva e do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 (REACH), as CMR que 
tenham sido avaliadas e não tenham sido 
proibidas nos termos da presente directiva 
não devem ser submetidas a propostas de 
restrição nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 (REACH) devido a 
riscos para a saúde humana nem sujeitas 
a autorização nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 (REACH) devido a 
riscos para a saúde humana, nos termos 
do n.º 2 do artigo 58.º do mesmo 
regulamento. A fim de evitar uma 
duplicação deste tipo, as CMR que 
tenham sido avaliadas para utilização em 
brinquedos e que não tenham sido 
proibidas nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 (REACH) não devem 
ser submetidas a restrições ou avaliação 
nos termos da presente directiva.

Or. en

Justificação

Qualquer duplicação da avaliação por diferentes organismos da UE relativamente à 
utilização da mesma substância deve ser evitada. Quando uma substância contida em 
brinquedos tiver sido avaliada nos termos da presente directiva, não deve ser submetida 
posteriormente a restrições ou ao procedimento de autorização nos termos do Regulamento 
REACH (n.º 2 do artigo 58.º REACH). De igual modo, se uma substância não for proibida 
nos termos do REACH para utilização em brinquedos após uma avaliação relevante, não 
deve ser submetida às disposições da presente directiva.
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Alteração 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de evitar uma duplicação da 
avaliação no âmbito da presente directiva 
e do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
(REACH), as CMR que tenham sido 
avaliadas e não tenham sido proibidas nos 
termos da presente directiva não devem 
ser submetidas a propostas de restrição 
nos termos do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 (REACH) devido a riscos para 
a saúde humana nem sujeitas a 
autorização nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 (REACH) devido a 
riscos para a saúde humana, nos termos 
do n.º 2 do artigo 58.º do mesmo 
regulamento. De igual modo, a fim de 
evitar uma duplicação, as CMR que 
tenham sido avaliadas para utilização em 
brinquedos e que não tenham sido 
proibidas nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 (REACH) não devem 
ser submetidas a restrições ou avaliação 
nos termos da presente directiva.

Or. en

Justificação

Qualquer duplicação da avaliação por diferentes organismos da UE relativamente à 
utilização da mesma CMR em brinquedos com resultados potencialmente diferentes deve ser 
evitada.  Quando uma CMR contida em brinquedos tiver sido avaliada nos termos da 
presente directiva, não deve ser submetida posteriormente a restrições ou ao procedimento de 
autorização nos termos do Regulamento REACH.  No que se refere à autorização, isto é 
possível ao abrigo do n.º 2 do artigo 58.º do REACH.  De igual modo, se uma substância não 
for proibida nos termos do REACH para utilização em brinquedos após uma avaliação 
relevante, não deve ser submetida às disposições da presente directiva.  
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Alteração 112
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de evitar uma duplicação da 
avaliação no âmbito da presente directiva 
e do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
(REACH), as CMR que tenham sido 
previamente avaliadas e não tenham sido 
proibidas nos termos da presente directiva 
não devem ser submetidas a propostas de 
restrição nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 (REACH) devido a 
riscos para a saúde humana nem sujeitas 
a autorização nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 (REACH) devido a 
riscos para a saúde humana, nos termos 
do n.º 2 do artigo 58.º do mesmo 
regulamento. Por conseguinte, a fim de 
evitar qualquer duplicação, as CMR que
tenham sido avaliadas para utilização em 
brinquedos e que não tenham sido 
proibidas nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 (REACH) não devem 
ser submetidas a restrições ou avaliação 
nos termos da presente directiva.

Or. en

Justificação

A presente directiva deve ser harmonizada com o Regulamento REACH:

 Estas novas obrigações relativas aos brinquedos complementam o novo Regulamento 
REACH. As cadeias de abastecimento da indústria dos brinquedos preparam-se 
actualmente para cumprir as suas obrigações no quadro do REACH e muitos dos 
instrumentos de aplicação estão ainda a ser desenvolvidos.

 A presente directiva estabelecerá um procedimento paralelo ao REACH.

Se uma substância não for proibida nos termos do REACH para utilização em brinquedos 
após uma avaliação relevante, não deve ser submetida às disposições da presente directiva.  
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Alteração 113
Andrea Losco

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de evitar uma duplicação da 
avaliação no âmbito da presente directiva 
e do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
(REACH), as CMR que tenham sido 
avaliadas para utilização em brinquedos e 
não tenham sido proibidas nos termos da 
presente directiva não devem ser 
submetidas a propostas de restrição nem 
sujeitas a autorização nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
(REACH) devido a riscos para a saúde 
humana, nos termos do n.º 2 do artigo 
58.º do mesmo regulamento.

Or. en

Justificação

A presente directiva deve ser harmonizada com o Regulamento REACH.

Alteração 114
Martí Grau i Segú

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) É conveniente evitar qualquer 
duplicidade na avaliação por diferentes 
organismos da UE (como o Comité 
Científico dos Produtos de Consumo 
previsto pela futura Directiva relativa à 
segurança dos brinquedos e a Agência 
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Europeia das Substâncias Químicas 
prevista pelo REACH) relativamente à 
utilização das mesmas substâncias CMR 
em brinquedos, com resultados 
eventualmente diferentes.

Or. es

Alteração 115
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) Torna-se necessário aplicar um 
período de transição harmonizado de dois 
anos, após a entrada em vigor da presente 
directiva, para permitir o acatamento das 
respectivas prescrições. É ainda 
necessário um período específico de 
transição de cinco anos, após a 
publicação das normas de segurança 
revistas em matéria de propriedades 
químicas, a fim de conceder tempo 
suficiente aos fabricantes de brinquedos e 
aos agentes económicos para se 
adaptarem aos novos requisitos técnicos 
de natureza química e para assegurar a 
aplicação uniforme da presente directiva 
em todo o território da União Europeia. 

Or. fr

Justificação

Um período de transição de cinco anos para os aspectos relativos às propriedades químicas 
referidas na directiva permitiria: 
• Conceder às empresas (95% das quais são PME) o tempo necessário para adaptarem 
a sua cadeia de produção e prepararem as análises de risco para os pedidos de autorização 
de excepções. 
• Estabelecer os protocolos e equipamentos úteis para realizar novos testes e definir 
critérios para efectuar estudos de risco. 
• Conceder à indústria e ao Comité Científico tempo para concluir a avaliação que 
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permita provar que os CMR utilizados são seguros. 

Alteração 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) É necessário aplicar um período de 
transição harmonizado de dois anos após 
a entrada em vigor da presente directiva 
para o cumprimento das suas disposições 
e, após esse período, um período de 
transição adicional de três anos para dar 
aos fabricantes de brinquedos e aos 
operadores económicos tempo suficiente 
para se adaptarem aos novos requisitos 
técnicos em matéria de substâncias 
químicas, bem como para assegurar uma 
aplicação consistente da presente 
directiva em toda a UE.

Or. en

Justificação

A proposta de directiva estabelece que os Estados-Membros não devem aplicar restrições à 
colocação no mercado de brinquedos que cumpram o disposto na actual Directiva 
"Brinquedos" (88/378/CEE) "o mais tardar dois anos após a entrada em vigor da directiva", 
ou seja, os Estados-Membros poderão decidir aplicar as novas disposições da directiva 
imediatamente após a sua entrada em vigor, o que dará inevitavelmente origem a uma série 
de leis diferentes nos Estados-Membros.  Por razões de segurança jurídica, é importante 
evitar tal situação.  
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Alteração 117
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) É necessário aplicar um período de 
transição harmonizado de dois anos após 
a entrada em vigor da presente directiva 
para o cumprimento das suas disposições 
e um período de transição adicional de 
três anos após a entrada em vigor da 
presente directiva em todos os Estados-
Membros para dar aos fabricantes de 
brinquedos e aos operadores económicos 
tempo suficiente para se adaptarem aos 
novos requisitos técnicos em matéria de 
substâncias químicas, bem como para 
assegurar uma aplicação consistente da 
presente directiva em toda a UE.

Or. en

Justificação

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” Member States may decide to apply the new provisions 
immediately upon entry into force, which would be an impossible burden on economic 
operators and it will inevitably lead to a patchwork of different laws in the Member States.  
For reasons of legal certainty, it is important to avoid such a situation.  A different approach 
is required for the chemicals requirements  because these provisions are dramatically 
different from existing legislation and from the REACH provisions. The toy industry must be 
given the time to adapt.
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Alteração 118
Andrea Losco

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) É necessário aplicar um período de 
transição harmonizado de dois anos após 
a entrada em vigor da presente directiva 
para o cumprimento das suas disposições 
e um período de transição adicional de 
três anos para dar aos fabricantes de 
brinquedos e aos operadores económicos 
o tempo necessário para observarem os 
novos requisitos técnicos em matéria de 
substâncias químicas, bem como para 
assegurar uma aplicação consistente da 
presente directiva em toda a UE.

Or. en

Justificação

A proposta estabelece que os Estados-Membros não devem aplicar restrições à colocação no 
mercado de brinquedos que cumpram o disposto na actual Directiva "Brinquedos" 
(88/378/CEE) "o mais tardar dois anos após a entrada em vigor da directiva." Ou seja, os 
Estados-Membros poderão decidir aplicar as novas disposições da directiva imediatamente 
após a sua entrada em vigor, o que dará origem a encargos excessivos para os operadores 
económicos e a uma série de leis diferentes nos Estados-Membros.  Por razões de segurança 
jurídica, é importante evitar esta situação.

Alteração 119
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) É necessário aplicar um período 
geral de transição harmonizado de dois 
anos após a entrada em vigor da presente 
directiva para o cumprimento das suas 
disposições, e um período de transição 
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específico de três anos após a publicação 
das normas harmonizadas revistas de 
segurança dos brinquedos no que se 
refere às propriedades químicas, para dar 
aos fabricantes de brinquedos e aos 
operadores económicos tempo suficiente 
para se adaptarem aos novos requisitos 
técnicos em matéria de substâncias 
químicas, bem como para assegurar uma 
aplicação consistente da presente 
directiva em toda a UE.

Or. en

Alteração 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) É necessário aplicar um período de 
transição harmonizado de dois anos após 
a entrada em vigor da presente directiva 
para o cumprimento das suas disposições 
e um período de transição adicional de 1 
ano após a entrada em vigor da norma 
revista EN 71-3 sobre os novos requisitos 
técnicos da presente directiva para dar 
aos fabricantes de brinquedos e aos 
operadores económicos tempo suficiente 
para se adaptarem aos novos requisitos 
técnicos em matéria de substâncias 
químicas, bem como para assegurar uma 
aplicação consistente da presente 
directiva em toda a UE.

Or. en

Justificação

A proposta estabelece que os Estados-Membros poderão decidir aplicar as novas disposições 
da directiva imediatamente após a sua entrada em vigor, o que dará origem a encargos 
excessivos para os operadores e a uma série de leis diferentes.  A indústria dos brinquedos e 
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os reguladores devem dispor de tempo suficiente para poder observar as disposições, ou a 
viabilidade das PME será comprometida.  O período de transição adicional de 1 ano é 
necessário para permitir que o Comité Europeu de Normalização (CEN) reveja as actuais 
normas relativas aos brinquedos e que a indústria as cumpra.

Alteração 121
Charlotte Cederschiöld

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,
nomeadamente 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 a Directiva 2002/96/CE do Parlamento 
Europeu, 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 
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respectivos resíduos e que revoga a 
Directiva 91/157/CEE.

Or. en

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 incidem 
sobre os brinquedos eléctricos e electrónicos. A legislação horizontal não se aplica 
explicitamente aos brinquedos e não deve ser agrupada às directivas relativas a 
equipamentos eléctricos e electrónicos/resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. 

Alteração 122
Olle Schmidt

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 

(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 eléctricos e electrónicos, 
reguladas pela legislação em matéria de 
ambiente, 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, e 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.
Além disso, as questões ambientais 
referentes aos resíduos são 
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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.

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

Alteração 123
Eva-Britt Svensson

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 

(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, em 
especial 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 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.
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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.

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

Justificação

O texto da Comissão parece indicar que as preocupações ambientais são explicitamente 
tomadas em consideração para todos os brinquedos, quando apenas incidem sobre os 
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.
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Alteração 124
Anna Hedh

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,
nomeadamente 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 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.

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 
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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

Justificação

O texto actual parece indicar que as preocupações ambientais são explicitamente tomadas 
em consideração para todos os brinquedos, quando apenas incidem sobre os brinquedos 
eléctricos e electrónicos. A legislação horizontal não se aplica explicitamente aos brinquedos 
e não deve ser agrupada às directivas relativas a equipamentos eléctricos e 
electrónicos/resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.

Alteração 125
Christel Schaldemose

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 

(17) Os requisitos químicos gerais e 
específicos da presente directiva devem ter 
por objecto a protecção da saúde das 
crianças contra a presença de toda e 
qualquer substância perigosa 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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 126
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Os brinquedos ou partes de 
brinquedos e as embalagens com grande 
probabilidade de virem a entrar em 
contacto com alimentos devem respeitar 
as exigências do Regulamento (CE) 
n.º 1935/2004 relativo aos materiais 
destinados a entrar em contacto com os 
alimentos.

Or. en

Justificação

É apropriado referir que a legislação relativa a materiais que entram em contacto com os 
alimentos pode ser aplicável aos brinquedos e que existe uma grande probabilidade de que os 
serviços de chá/café de brincar, por exemplo, entrem em contacto com alimentos. Esta 
disposição é necessária, visto que isto ainda não está claro em todos os países da UE.

Alteração 127
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Anna Hedh

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Em conformidade com o princípio da 
precaução, é conveniente definir requisitos 
específicos de segurança para contemplar o 
possível perigo específico representado 
pela presença de brinquedos nos produtos 
alimentares, uma vez que a associação 
entre um brinquedo e um produto alimentar 
poderá estar na origem do risco de asfixia, 
que sendo distinto dos riscos representados 
exclusivamente pelo brinquedo, não está 
coberto por nenhuma medida específica a 
nível comunitário.

(18)  É conveniente definir requisitos 
específicos de segurança para contemplar o 
possível perigo específico representado 
pela presença de brinquedos nos produtos 
alimentares, uma vez que a associação 
entre um brinquedo e um produto alimentar 
poderá estar na origem do risco de asfixia, 
que sendo distinto dos riscos representados 
exclusivamente pelo brinquedo, não está 
coberto por nenhuma medida específica a 
nível comunitário.

Or. sv

Justificação

O princípio da precaução deve ser aplicado enquanto norma geral no âmbito da presente 
directiva revista. Esta alteração está também relacionada com a alteração 1 ao considerando 
3-A.

Alteração 128
Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Atendendo ao facto de os brinquedos 
actuais ou que virão a ser fabricados 
poderem representar riscos que não estão 
cobertos por um requisito de segurança 
específico previsto na presente directiva, 
há que introduzir um requisito geral de 
segurança que sirva de base jurídica para a 
tomada de acções contra tais brinquedos.
Neste contexto, a segurança dos 
brinquedos deve ser determinada de acordo 

(19) Atendendo ao facto de os brinquedos 
actuais ou que virão a ser fabricados 
poderem representar riscos que não estão 
cobertos por um requisito de segurança 
específico previsto na presente directiva, 
há que introduzir um requisito geral de 
segurança que sirva de base jurídica para a 
tomada de acções contra tais brinquedos.
Neste contexto, a segurança dos 
brinquedos deve ser determinada de acordo 
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com o fim a que se destina o produto, mas 
tendo em conta igualmente a utilização 
previsível deste, atendendo ao 
comportamento habitual das crianças, que 
normalmente não mostram ter o grau de 
discernimento característico do utilizador 
adulto.

com o fim a que se destina o produto, mas 
tendo em conta igualmente a utilização 
previsível deste, atendendo ao 
comportamento habitual das crianças, que 
normalmente não mostram ter o grau de 
discernimento característico do utilizador 
adulto. Se os dados científicos não 
permitirem esta avaliação de risco, os 
Estados-Membros, nomeadamente através 
das suas autoridades competentes, devem 
aplicar o princípio da precaução.

Or. en

Alteração 129
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Atendendo ao facto de os brinquedos 
actuais ou que virão a ser fabricados 
poderem representar riscos que não estão 
cobertos por um requisito de segurança 
específico previsto na presente directiva, 
há que introduzir um requisito geral de 
segurança que sirva de base jurídica para a 
tomada de acções contra tais brinquedos.
Neste contexto, a segurança dos 
brinquedos deve ser determinada de acordo 
com o fim a que se destina o produto, mas 
tendo em conta igualmente a utilização 
previsível deste, atendendo ao 
comportamento habitual das crianças, que 
normalmente não mostram ter o grau de 
discernimento característico do utilizador 
adulto.

(19) Atendendo ao facto de os brinquedos 
actuais ou que virão a ser fabricados 
poderem representar riscos que não estão 
cobertos por um requisito de segurança 
específico previsto na presente directiva, 
há que introduzir um requisito geral de 
segurança que sirva de base jurídica para a 
tomada de acções contra tais brinquedos.
Neste contexto, a segurança dos 
brinquedos deve ser determinada de acordo 
com o fim a que se destina o produto, mas 
tendo em conta igualmente todas as 
utilizações possíveis deste, atendendo ao 
comportamento habitual das crianças, das 
quais não se pode esperar que obedeçam 
às instruções, como se pode esperar que
um utilizador adulto faça.

Or. en
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Alteração 130
Anna Hedh

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Atendendo ao facto de os brinquedos 
actuais ou que virão a ser fabricados 
poderem representar riscos que não estão 
cobertos por um requisito de segurança 
específico previsto na presente directiva, 
há que introduzir um requisito geral de 
segurança que sirva de base jurídica para a 
tomada de acções contra tais brinquedos.
Neste contexto, a segurança dos 
brinquedos deve ser determinada de acordo 
com o fim a que se destina o produto, mas 
tendo em conta igualmente a utilização 
previsível deste, atendendo ao 
comportamento habitual das crianças, que 
normalmente não mostram ter o grau de 
discernimento característico do utilizador 
adulto.

(19) Atendendo ao facto de os brinquedos 
actuais ou que virão a ser fabricados 
poderem representar riscos que não estão 
cobertos por um requisito de segurança 
específico previsto na presente directiva, 
há que introduzir um requisito geral de 
segurança que sirva de base jurídica para a 
tomada de acções contra tais brinquedos.
Neste contexto, a segurança dos 
brinquedos deve ser determinada de acordo 
com o fim a que se destina o produto, mas 
tendo em conta igualmente a utilização 
razoavelmente previsível deste, atendendo 
ao comportamento habitual das crianças, 
que normalmente não mostram ter o grau 
de discernimento característico do 
utilizador adulto.

Or. sv

Justificação

É necessário precisar os diferentes graus de previsibilidade das utilizações a avaliar. É 
necessário reflectir sobre este aspecto antes de proceder à avaliação do brinquedo, a fim de 
ter em conta as diversas utilizações que a criança pode fazer de um brinquedo, excluindo 
simultaneamente comportamentos que uma criança de uma certa idade não poderá, em 
princípio, ter devido à fase de desenvolvimento físico, intelectual, etc... em que se encontra.

Alteração 131
Anna Hedh

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Atendendo ao facto de os brinquedos 
actuais ou que virão a ser fabricados 
poderem representar riscos que não estão 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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cobertos por um requisito de segurança 
específico previsto na presente directiva, 
há que introduzir um requisito geral de 
segurança que sirva de base jurídica para a 
tomada de acções contra tais brinquedos.
Neste contexto, a segurança dos 
brinquedos deve ser determinada de acordo 
com o fim a que se destina o produto, mas 
tendo em conta igualmente a utilização 
previsível deste, atendendo ao 
comportamento habitual das crianças, que 
normalmente não mostram ter o grau de 
discernimento característico do utilizador 
adulto.

Or. sv

Justificação

É necessário precisar os diferentes graus de previsibilidade das utilizações a avaliar. É 
necessário reflectir sobre este aspecto antes de proceder à avaliação do brinquedo, a fim de 
ter em conta as diversas utilizações que a criança pode fazer de um brinquedo, excluindo 
simultaneamente comportamentos que uma criança de uma certa idade não poderá, em 
princípio, ter devido à fase de desenvolvimento físico, intelectual, etc... em que se encontra.

Alteração 132
Anna Hedh

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) É crucial que tanto fabricantes como 
utilizadores estejam cientes de que, com a 
aposição da marcação CE ao brinquedo, o 
fabricante declara que esse brinquedo é 
conforme a todos os requisitos aplicáveis, 
assumindo por ele total responsabilidade.

(22)  É crucial que os fabricantes estejam 
cientes de que, com a aposição da 
marcação CE ao brinquedo, o fabricante 
declara que esse brinquedo é conforme a 
todos os requisitos aplicáveis, assumindo 
por ele total responsabilidade.

Or. sv

Justificação

Só o fabricante pode apor a marcação "CE". Este deve estar consciente de que, ao utilizar a 



PE412.121v01-00 30/214 AM\744156PT.doc

PT

marcação "CE", que implica o respeito de condições muito precisas, assume a sua 
responsabilidade e que qualquer abuso pode ser sancionado. 

Alteração 133
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Quando a avaliação científica não 
permita determinar o risco com suficiente 
certeza, deverá ser aplicado o princípio de 
precaução, a fim de assegurar um elevado 
nível de protecção da saúde, 
especialmente infantil. 

Or. fr

Justificação

A proposta de directiva em apreço, tal como o projecto de relatório, não aludem ao princípio 
de precaução (art. 147.º do Tratado CE), que visa, entre outros objectivos, a protecção da 
saúde humana.    Afigura-se ponderado recordar o princípio de precaução, no caso dos 
brinquedos e artigos de puericultura, a exemplo do que ocorre na Directiva "Ftalatos"  
(2005/84/CE – oitavo considerando).

Alteração 134
Eva-Britt Svensson

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 

(32) Devem, em especial, atribuir-se à 
Comissão competências 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 
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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.

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

De acordo com a alteração da autora ao artigo 45.º.

Alteração 135
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

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, atribuir-se à 
Comissão competências para adaptar os 
requisitos químicos em determinados casos 
concretos, 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
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Justificação

Esta supressão é consistente com as propostas de alteração ao anexo II.

Alteração 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

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, atribuir-se à 
Comissão competências para adaptar os 
requisitos químicos em determinados casos 
concretos, 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 supressão proposta é consistente com as propostas de alteração de fundo ao anexo II.
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Alteração 137
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) É necessário um período de 
transição harmonizado não superior a 5 
anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente directiva para dar aos 
fabricantes de brinquedos e aos outros 
operadores do mercado tempo suficiente 
para se adaptarem aos novos requisitos 
técnicos, e especialmente químicos, e 
garantir uma aplicação coerente da 
presente directiva na União Europeia.

Or. en

Justificação

A redacção da Comissão no que se refere à execução "o mais tardar dois anos após a 
entrada em vigor da directiva" deve ser clarificada para evitar interpretações erróneas e 
distorções do mercado. Deve aplicar-se em todos os Estados-Membros um período fixo de 
transição de 2 anos. Além disso, é necessário um período de transição adicional de 3 anos 
antes da entrada em vigor do anexo II sobre propriedades químicas, a fim de permitir a 
harmonização com o Regulamento REACH e o desnvolvimento de novos procedimentos de 
ensaio e normas.

Alteração 138
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva estabelece as regras 
de segurança e a livre circulação na 
Comunidade de produtos concebidos ou 
destinados, exclusivamente ou não, a ser 
utilizados em jogos, por crianças de idade 
inferior a 14 anos, a seguir designados

1. A presente directiva estabelece as regras 
de segurança e a livre circulação na 
Comunidade de produtos concebidos ou, 
em virtude das suas funções, dimensões e 
características, destinados, exclusivamente 
ou não, a ser utilizados em jogos, por 
crianças de idade inferior a 14 anos, a 



PE412.121v01-00 34/214 AM\744156PT.doc

PT

«brinquedos». seguir designados «brinquedos».

Or. en

Justificação

O termo "destinados" não é claro, o que pode dar origem a diferentes aplicações nos vários 
Estados-Membros. O aditamento foi já proposto no n.º 2 do artigo 9.º, e deve ser usado, por 
razões de clareza, sempre que o termo "destinados" for utilizado nos artigos.

Alteração 139
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva estabelece as regras 
de segurança e a livre circulação na 
Comunidade de produtos concebidos ou 
destinados, exclusivamente ou não, a ser 
utilizados em jogos, por crianças de idade 
inferior a 14 anos, a seguir designados
«brinquedos».

1. A presente directiva estabelece as regras 
de segurança e a livre circulação na 
Comunidade de produtos concebidos ou, 
em virtude das suas funções, dimensões e 
características, destinados, exclusivamente 
ou não, a ser utilizados em jogos, por 
crianças de idade inferior a 14 anos, a 
seguir designados «brinquedos».

Or. en

Alteração 140
Charlotte Cederschiöld

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

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva estabelece as regras 
de segurança e a livre circulação na 
Comunidade de produtos concebidos ou 
destinados, exclusivamente ou não, a ser 
utilizados em jogos, por crianças de idade 
inferior a 14 anos, a seguir designados

1. A presente directiva estabelece as regras 
de segurança e a livre circulação na 
Comunidade de produtos concebidos ou, 
em virtude das suas funções, dimensões e 
características, destinados, exclusivamente 
ou não, a ser utilizados em jogos, por 
crianças de idade inferior a 14 anos, a 
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«brinquedos». seguir designados «brinquedos».

Or. en

Justificação

O termo "destinados" não é claro e pode dar origem a diferentes aplicações nos vários 
Estados-Membros.

Alteração 141
Maria Matsouka

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

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva estabelece as regras 
de segurança e a livre circulação na 
Comunidade de produtos concebidos ou 
destinados, exclusivamente ou não, a ser 
utilizados em jogos, por crianças de idade 
inferior a 14 anos, a seguir designados 
«brinquedos».

1. A presente directiva estabelece, de 
acordo com o princípio de precaução, as 
regras de segurança e a livre circulação na 
Comunidade de produtos concebidos ou 
destinados, exclusivamente ou não, a ser 
utilizados em jogos, por crianças de idade 
inferior a 14 anos, a seguir designados 
«brinquedos»,

Or. el

Alteração 142
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A presente directiva baseia-se no 
princípio de que os fabricantes, os 
importadores e os demais operadores 
económicos garantem que o fabrico ou a 
colocação no mercado dos brinquedos e 
das substâncias químicas que contêm não 
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têm efeitos prejudiciais ou tóxicos para a 
saúde das crianças e para o ambiente.
Estas medidas baseiam-se no princípio da 
precaução.

Or. sv

Justificação

Os tratados e a legislação comunitária pertinente apontam sempre para o objectivo de um 
nível elevado de protecção da saúde das pessoas e do ambiente; o mesmo deve ser feito no 
quadro da revisão da legislação sobre a segurança dos brinquedos, incluindo as substâncias 
químicas utilizadas para o seu fabrico. É necessário aqui recordar que o princípio da 
precaução deve ser integrado na legislação em matéria de segurança dos brinquedos.

Alteração 143
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) «susceptível de provocar o 
engasgamento», qualquer objecto cuja 
forma ou dimensão lhe permitem obstruir 
completamente, sem outra força que o 
peso do próprio objecto, a boca, o nariz ou 
as vias respiratórias inferiores;

Or. sv

Justificação

Este fenómeno deve ser definido, já que a ingestão de certos brinquedos pode provocar a 
asfixia ou gerar problemas gástricos ou intestinais. A ingestão de certos brinquedos só é 
possível porque as peças são de dimensão inferior ao cilindro de teste acima mencionado.



AM\744156PT.doc 37/214 PE412.121v01-00

PT

Alteração 144
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13) «dano», as lesões corporais ou os 
efeitos nocivos para a saúde;

13) «dano», as lesões corporais ou
qualquer outro efeito nocivo para a saúde, 
incluindo efeitos para a saúde a longo 
prazo;

Or. en

Justificação

Esta formulação clarifica que a expressão "efeito nocivo para a saúde" inclui efeitos para a 
saúde a longo prazo, como efeitos carcinogénicos e efeitos de desregulação endócrina. 

Alteração 145
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13) «dano», as lesões corporais ou os 
efeitos nocivos para a saúde;

13) «dano», as lesões corporais ou os 
efeitos nocivos para a saúde, incluindo os 
efeitos a longo prazo para a saúde;

Or. el

Alteração 146
Arlene McCarthy

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

15-A) «destinado a ser utilizado por», um 
pai ou supervisor pode concluir que um 
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brinquedo se destina a ser utilizado por 
crianças do grupo etário indicado. A 
colocação de um aviso num produto, 
indicando que não é adequado para 
determinado grupo etário, não torna o 
produto conforme com os requisitos de 
segurança da presente directiva.

Or. en

Justificação

Estudos revelam que os avisos nos brinquedos não são um meio eficaz de assegurar os 
requisitos essenciais de segurança. Um brinquedo que se possa razoavelmente concluir ser 
destinado a crianças pequenas deve cumprir requisitos como o ensaio das peças de pequenas 
dimensões. A utilização na presente directiva de frases como "manifestamente destinado a ser 
utilizado por crianças com menos de x meses" deve, portanto, ser definida para evitar abusos. 

Alteração 147
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A) «brinquedo de recheio macio», um 
brinquedo, vestido ou não, com um corpo 
de superfícies macias e cheias com 
materiais macios, permitindo facilmente a 
compressão da parte principal do 
brinquedo com a mão.

Or. en

Justificação

Deve considerar-se sempre que os brinquedos de recheio macio se destinam à utilização por 
crianças com menos de 36 meses. É necessária uma definição para clarificar a que 
brinquedos esta disposição se aplica.
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Alteração 148
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-B) «embalagem», qualquer material 
que acompanhe o brinquedo aquando da 
compra, que pode não ser definido como 
brinquedo, ou qualquer outro produto 
vendido em conjunto com o brinquedo.

Or. en

Justificação

A embalagem é mencionada na directiva e convém estabelecer uma definição clara para 
distinguir o brinquedo da embalagem, uma vez que os requisitos são diferentes. 

Alteração 149
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fabricantes reúnem a documentação 
técnica exigida nos termos do artigo 20.º e 
efectuam ou fazem efectuar o 
procedimento de avaliação da 
conformidade aplicável de acordo com o 
artigo 18.º

2. Os fabricantes reúnem a documentação 
técnica exigida nos termos do artigo 20.º e 
efectuam ou fazem efectuar o 
procedimento de avaliação da 
conformidade aplicável de acordo com o 
artigo 18.º

Sempre que a conformidade do brinquedo 
com os requisitos aplicáveis tiver sido 
demonstrada através desse procedimento, 
os fabricantes elaboram a declaração CE de 
conformidade a que se refere o artigo 14.º e 
apõem a marcação de conformidade 
prevista no n.º 1 do artigo 16.º

Sempre que a conformidade do brinquedo 
com os requisitos aplicáveis tiver sido 
demonstrada através desse procedimento, 
os fabricantes elaboram a declaração CE de 
conformidade a que se refere o artigo 14.º e 
apõem a marcação de conformidade 
prevista no n.º 1 do artigo 16.º
Quando a conformidade do brinquedo 
com os requisitos aplicáveis tiver sido 
comprovada por um organismo de 
controlo independente, os fabricantes 
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aporão a marcação de conformidade 
constante do n.º 1 do artigo 16.º-A.

Or. de

(A numeração das disposições que compõem o artigo 3.º da versão DE do documento da 
Comissão não corresponde às das versões EN e FR)  

Justificação

Quando os fabricantes requererem a uma terceira entidade independente que comprove a 
observância dos requisitos em matéria de conformidade, deverão ter a possibilidade de 
ostentar essa mais-valia, em termos de controlo, através da marcação "CE+".

Alteração 150
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os fabricantes mantêm a documentação 
técnica e a declaração CE de conformidade 
à disposição das autoridades nacionais 
pertinentes por um período de dez anos a 
contar da data de colocação no mercado do 
brinquedo.

3. Os fabricantes mantêm a documentação 
técnica e a declaração CE de conformidade 
à disposição das autoridades nacionais 
pertinentes por um período de cinco anos a 
contar da data de colocação no mercado do 
brinquedo.

Or. en

Justificação

O período de 10 anos proposto aumentaria substancialmente o custo de manutenção dos 
documentos para os operadores económicos. Deve ser harmonizado com os outros requisitos, 
como, por exemplo, a manutenção da documentação fiscal. 
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Alteração 151
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os fabricantes atestam a aplicação de 
procedimentos que garantem a 
conformidade continuada de produções em 
série. Devem ser devidamente consideradas 
as alterações efectuadas no projecto ou nas 
características do produto, ou nas normas 
harmonizadas que constituíram a referência 
para a comprovação da conformidade de 
um brinquedo.

4. Os fabricantes atestam a aplicação de 
procedimentos que garantem a 
conformidade continuada de produções em 
série com o modelo ou protótipo do 
brinquedo e respectivas peças utilizados 
nos diferentes processos de avaliação e a 
conformidade do brinquedo em causa, 
bem como os requisitos fundamentais 
estabelecidos no artigo 9.º e no Anexo II. 
Os fabricantes terão igualmente em 
devida conta as alterações efectuadas no 
projecto ou nas características do produto 
ou nas normas harmonizadas que 
serviram de referência para a 
comprovação da conformidade de um 
brinquedo.

Em todos os casos em que seja apropriado, 
os fabricantes realizam testes por 
amostragem dos brinquedos 
comercializados, analisam reclamações, 
mantendo, eventualmente, um registo das 
reclamações, e informam os distribuidores 
dessas acções de controlo.

Os fabricantes realizam testes por 
amostragem dos brinquedos fabricados, 
incluindo das peças que os compõem, e 
comercializados. Estes testes são 
realizados pelo menos uma vez por ano, 
sem prejuízo do artigo 38.º. Os fabricantes 
analisam e respondem, no prazo de duas 
semanas, no máximo, às reclamações e às 
queixas apresentadas pelos diferentes 
operadores económicos e utilizadores 
finais, mantendo um registo das 
reclamações, nos termos do disposto no 
artigo 7.º-A da presente Directiva, e 
informam os operadores económicos e os 
utilizadores finais que as tenham 
solicitado dessas acções de controlo.

Or. sv

Justificação

O objectivo da presente directiva é reforçar as disposições em matéria de segurança dos 
brinquedos e de saúde das crianças. Os fabricantes devem também fornecer garantias de 
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terem instaurado diferentes procedimentos. Devem, por conseguinte, ser regularmente 
efectuados testes por amostragem que deverão incidir quer sobre os objectos que saem da 
cadeia de fabrico, quer sobre as peças que o compõem. Finalmente, as queixas e reclamações 
devem ser tratadas num prazo razoável, independentemente de serem provenientes dos outros 
operadores económicos ou dos utilizadores finais.

Alteração 152
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os fabricantes atestam a aplicação de 
procedimentos que garantem a 
conformidade continuada de produções em 
série. Devem ser devidamente consideradas 
as alterações efectuadas no projecto ou nas 
características do produto, ou nas normas 
harmonizadas que constituíram a referência 
para a comprovação da conformidade de 
um brinquedo.

4. Os fabricantes atestam a aplicação de 
procedimentos que garantem a 
conformidade continuada de produções em 
série. Devem ser devidamente consideradas 
as alterações efectuadas no projecto ou nas 
características do produto, ou nas normas 
harmonizadas que constituíram a referência 
para a comprovação da conformidade de 
um brinquedo.

Em todos os casos em que seja apropriado, 
os fabricantes realizam testes por 
amostragem dos brinquedos 
comercializados, analisam reclamações, 
mantendo, eventualmente, um registo das 
reclamações, e informam os distribuidores
dessas acções de controlo.

Em todos os casos em que seja apropriado, 
os fabricantes realizam testes por 
amostragem dos brinquedos 
comercializados, analisam reclamações, 
mantendo, eventualmente, um registo das 
reclamações, e informam os distribuidores 
dessas acções de controlo.

Se for aplicado o procedimento referido 
no artigo 16.º-A, os organismos 
independentes envolvidos efectuarão 
regularmente as análises e os testes por 
amostragem que são requeridos.

Or. de

(A numeração das disposições que compõem o artigo 3.º da versão DE do documento da 
Comissão não corresponde às das versões EN e FR)  

Justificação

Quando os fabricantes requererem a uma terceira entidade independente que comprove a 



AM\744156PT.doc 43/214 PE412.121v01-00

PT

observância dos requisitos em matéria de conformidade, deverão ter a possibilidade de 
ostentar essa mais-valia, em termos de controlo, através da marcação "CE+".

Alteração 153
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os fabricantes indicam o seu nome e o 
endereço de contacto no brinquedo, ou, se 
as dimensões ou a natureza deste não o 
permitirem, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o brinquedo.

6. Os fabricantes indicam no brinquedo o 
seu nome e o endereço de contacto, assim 
como, se for caso disso, o nome e o 
endereço do organismo de controlo 
independente, ou, se as dimensões ou a 
natureza do brinquedo não o permitirem, 
na embalagem deste último ou num 
documento que o acompanhe.

Or. de

(A numeração das disposições que compõem o artigo 3.º da versão DE do documento da 
Comissão não corresponde às das versões EN e FR)  

Justificação

Quando os fabricantes requererem a uma terceira entidade independente que comprove a 
observância dos requisitos em matéria de conformidade, deverão ter a possibilidade de 
ostentar essa mais-valia, em termos de controlo, através da marcação "CE+".

Alteração 154
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes que consideram ou têm
motivos para crer que determinado 
brinquedo que colocaram no mercado não 
é conforme à legislação comunitária 

7. Se houver motivos para crer que 
determinado brinquedo que os fabricantes
colocaram no mercado constitui de algum 
modo um risco para a saúde das crianças 
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aplicável tomam as medidas correctivas 
que se impõem para que o brinquedo se 
torne conforme ou seja retirado do 
mercado e recolhido junto dos utilizadores 
finais, se oportuno. Do facto informam 
imediatamente as autoridades nacionais 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o brinquedo, fornecendo-
lhes as informações pertinentes, 
sobretudo no que se refere à não 
conformidade e às medidas correctivas 
aplicadas.

ou não é conforme à legislação 
comunitária aplicável, o fabricante toma 
imediatamente as medidas correctivas que 
se impõem para que o brinquedo se torne 
conforme ou seja retirado do mercado e 
recolhido junto dos utilizadores finais. Do 
facto informam imediatamente as 
autoridades nacionais dos Estados-
Membros em que disponibilizaram o 
brinquedo, descrevendo com precisão, 
nomeadamente, o problema da não 
conformidade e as medidas correctivas, de 
retirada ou recolha aplicadas.

Or. en

Justificação

É necessário precisar as diferentes medidas a tomar em caso de não conformidade, em 
função do problema de conformidade e de segurança constatado, tal como especificado nas 
alterações aos artigos 10.º-A a 10.º-C. O mesmo é válido para a informação das autoridades 
competentes.

Alteração 155
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes que consideram ou têm 
motivos para crer que determinado 
brinquedo que colocaram no mercado não 
é conforme à legislação comunitária 
aplicável tomam as medidas correctivas 
que se impõem para que o brinquedo se 
torne conforme ou seja retirado do 
mercado e recolhido junto dos utilizadores 
finais, se oportuno. Do facto informam 
imediatamente as autoridades nacionais 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o brinquedo, fornecendo-
lhes as informações pertinentes, sobretudo 

7. Os fabricantes que consideram ou têm 
motivos para crer que determinado 
brinquedo que colocaram no mercado não 
é conforme à legislação comunitária 
aplicável tomam as medidas correctivas 
que se impõem para que o brinquedo se 
torne conforme ou seja retirado do 
mercado e recolhido junto dos utilizadores 
finais, se oportuno. Do facto informam
imediatamente as autoridades nacionais 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o brinquedo, fornecendo-
lhes as informações pertinentes, sobretudo 
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no que se refere à não conformidade e às 
medidas correctivas aplicadas.

no que se refere à não conformidade e às 
medidas correctivas aplicadas.

Os organismos independentes que
consideram ou têm motivos para crer que 
um determinado brinquedo que tenham 
fiscalizado e se encontra no mercado não 
é conforme com a legislação comunitária 
aplicável, exigirão ao respectivo 
fabricante que tome as medidas 
correctivas que se impõem para que o 
brinquedo se torne conforme ou seja 
retirado do mercado e recolhido junto dos 
utilizadores finais, se oportuno. Do facto 
informam imediatamente as autoridades 
nacionais dos Estados-Membros em que o 
brinquedo foi disponibilizado, 
fornecendo-lhes as informações 
pertinentes, sobretudo no que se refere à 
ausência de conformidade e às medidas 
correctivas que cumpre aplicar.

Or. de

(A numeração das disposições que compõem o artigo 3.º da versão DE do documento da 
Comissão não corresponde às das versões EN e FR)  

Justificação

A presente alteração é consequência da introdução da marca "CE+".

Alteração 156
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os fabricantes que consideram ou têm 
motivos para crer que determinado 
brinquedo que colocaram no mercado não 
é conforme à legislação comunitária 
aplicável tomam as medidas correctivas 
que se impõem para que o brinquedo se 
torne conforme ou seja retirado do 

7. Os fabricantes que consideram ou têm 
motivos para crer que determinado
brinquedo que colocaram no mercado não 
é conforme à legislação comunitária 
aplicável tomam as medidas correctivas 
que se impõem para que o brinquedo se 
torne conforme ou seja retirado do 
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mercado e recolhido junto dos utilizadores 
finais, se oportuno. Do facto informam 
imediatamente as autoridades nacionais 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o brinquedo, fornecendo-
lhes as informações pertinentes, sobretudo 
no que se refere à não conformidade e às 
medidas correctivas aplicadas.

mercado e recolhido junto dos utilizadores 
finais, se oportuno. Do facto informam 
imediatamente as autoridades nacionais 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o brinquedo, fornecendo-
lhes as informações pertinentes, sobretudo 
no que se refere à não conformidade e às 
medidas correctivas aplicadas. Os 
fabricantes suspendem de imediato a 
colocação do brinquedo no mercado até 
este cumprir a legislação comunitária 
aplicável.

Or. en

Alteração 157
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se as autoridades nacionais competentes 
o solicitarem, os fabricantes facultam toda 
a informação e documentação necessárias 
para demonstrar a conformidade do 
brinquedo. Devem cooperar com as 
referidas autoridades, a pedido destas, em 
qualquer acção para evitar os riscos 
decorrentes de brinquedos que tenham 
colocado no mercado.

8. Se as autoridades nacionais competentes 
o solicitarem, os fabricantes facultam, num 
prazo de sete dias, toda a informação e 
documentação necessárias para demonstrar 
a conformidade do brinquedo. Devem 
cooperar com as referidas autoridades, a 
pedido destas, em qualquer acção para 
evitar os riscos decorrentes de brinquedos 
que tenham colocado no mercado.

Or. en

Justificação

Os prazos de comunicação de qualquer documento ou de fornecimento de informações devem 
ser precisados. Tal precisão é um elemento que visa reforçar a aplicação das medidas de 
segurança que permitem garantir a saúde das crianças. 
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Alteração 158
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os fabricantes comunicam a 
designação de um mandatário às 
autoridades nacionais competentes do 
território em cujo mercado os seus 
brinquedos são colocados, o mais tardar, 
quatro semanas após a data de 
designação.

Or. en

Justificação

É necessário fornecer esta informação às autoridades nacionais competentes. A informação 
deve ser fornecida num prazo previamente determinado. 

Alteração 159
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A notificação do mandatário 
designado inclui, no mínimo, as 
coordenadas do mandatário (nome, 
endereço postal, coordenadas telefónicas, 
endereço de correio electrónico, sítio 
Internet), informações sobre os 
brinquedos relativamente aos quais o 
mandatário é visado pelas obrigações 
previstas no n.º 3 e o número de 
identificação único dos referidos 
brinquedos.

Or. en
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Justificação

Devem ser precisadas as informações mínimas que o fabricante deve comunicar às 
autoridades nacionais competentes na sequência da designação de um mandatário, no 
sentido de permitir a consecução dos objectivos da presente directiva. 

Alteração 160
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) manter à disposição das autoridades de 
fiscalização nacionais a declaração de 
conformidade CE e a documentação 
técnica, por um período de dez anos;

a) manter à disposição das autoridades de 
fiscalização nacionais a declaração de 
conformidade CE e a documentação 
técnica, por um período de cinco anos;

Or. en

Justificação

O período de 10 anos proposto aumentaria substancialmente o custo de manutenção dos 
documentos para os operadores económicos. Deve ser harmonizado com os outros requisitos, 
como, por exemplo, a manutenção da documentação fiscal. 

Alteração 161
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) se as autoridades nacionais competentes 
o solicitarem, facultar toda a informação e 
documentação necessárias para demonstrar 
a conformidade do brinquedo;

b) se as autoridades nacionais competentes 
o solicitarem, facultar, num prazo de 7 
dias, toda a informação e documentação 
necessárias para demonstrar a 
conformidade do brinquedo;

Or. en
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Justificação

Os prazos de comunicação de qualquer documento ou de fornecimento de informações devem 
ser precisados. Tal precisão é um elemento que visa reforçar a aplicação das medidas de 
segurança que permitem garantir a saúde das crianças.

Alteração 162
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando colocam um brinquedo no 
mercado, os importadores actuam com a 
devida diligência em relação aos requisitos 
aplicáveis.

1. Quando colocam um brinquedo no 
mercado, os importadores actuam com a 
devida diligência em relação aos requisitos 
aplicáveis e garantem que os brinquedos 
que colocam no mercado respeitem a 
presente directiva e sejam seguros.

Or. en

Justificação

É imperativo precisar que os importadores têm igualmente uma parte de responsabilidade na 
aplicação e no respeito dos objectivos da presente directiva.

Alteração 163
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os importadores indicam o seu nome e o 
endereço de contacto no brinquedo, ou, se 
as dimensões ou a natureza deste não o 
permitirem, na embalagem ou num 
documento que acompanhe o brinquedo.

3. Os importadores indicam no brinquedo, 
de forma visível e claramente legível, o 
seu nome, assim como o endereço, as 
coordenadas telefónicas e o endereço de 
correio electrónico onde podem ser 
contactados, ou, se as dimensões ou a 
natureza do brinquedo não o permitirem, 
na embalagem ou num documento que 
acompanhe o brinquedo, de forma visível e 
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distinta da descrição do brinquedo.

Or. en

Justificação

As informações inicialmente propostas devem ser completadas e fácil e rapidamente 
acessíveis. 

Alteração 164
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os importadores que consideram ou 
têm motivos para crer que determinado 
brinquedo que colocaram no mercado não 
é conforme à legislação comunitária 
aplicável tomam as medidas correctivas 
que se impõem para que o brinquedo se 
torne conforme ou seja retirado do 
mercado e recolhido junto dos utilizadores 
finais, se oportuno. Do facto informam 
imediatamente as autoridades nacionais 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o brinquedo, fornecendo-
lhes as informações pertinentes, 
sobretudo no que se refere à não 
conformidade e às medidas correctivas 
aplicadas.

5. Se houver motivos para crer que 
determinado brinquedo que os 
importadores colocaram no mercado
constitui de algum modo um risco para a 
saúde das crianças ou não é conforme à 
legislação comunitária aplicável, os 
importadores tomam de imediato as 
medidas correctivas que se impõem para 
que o brinquedo se torne conforme ou seja 
retirado do mercado e recolhido junto dos 
utilizadores finais. Do facto informam 
imediatamente as autoridades nacionais 
dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o brinquedo, descrevendo 
com precisão, nomeadamente, o problema 
da não conformidade e as medidas 
correctivas, de retirada ou recolha
aplicadas.

Or. en



AM\744156PT.doc 51/214 PE412.121v01-00

PT

Alteração 165
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Por um período de dez anos, os 
importadores mantêm um exemplar da 
declaração CE de conformidade à 
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado e asseguram que a 
documentação técnica possa ser facultada a 
essas autoridades, mediante pedido.

6. Por um período de cinco anos, os 
importadores mantêm um exemplar da 
declaração CE de conformidade à 
disposição das autoridades de fiscalização 
do mercado e asseguram que a 
documentação técnica possa ser facultada a 
essas autoridades, mediante pedido.

Or. en

Justificação

O período de 10 anos proposto aumentaria substancialmente o custo de manutenção dos 
documentos para os operadores económicos. Deve ser harmonizado com os outros requisitos, 
como, por exemplo, a manutenção da documentação fiscal.

Alteração 166
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se as autoridades nacionais competentes 
o solicitarem, os importadores facultam 
toda a informação e documentação 
necessárias para demonstrar a 
conformidade do brinquedo. Devem 
cooperar com as referidas autoridades, a 
pedido destas, em qualquer acção para 
evitar os riscos decorrentes de brinquedos 
que tenham colocado no mercado.

7. Se as autoridades nacionais competentes 
o solicitarem, os importadores facultam, 
num prazo de sete dias, toda a informação 
e documentação necessárias para 
demonstrar a conformidade do brinquedo.
Devem cooperar com as referidas 
autoridades, a pedido destas, em qualquer 
acção para evitar os riscos decorrentes de 
brinquedos que tenham colocado no 
mercado.

Or. en
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Justificação

Os prazos de comunicação de qualquer documento ou de fornecimento de informações devem 
ser precisados. 

Alteração 167
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando colocam um brinquedo no 
mercado, os distribuidores actuam com a 
devida diligência em relação aos requisitos 
aplicáveis.

1. Quando colocam um brinquedo no 
mercado, os distribuidores actuam com a 
devida diligência em relação aos requisitos 
aplicáveis e garantem que os brinquedos 
que colocam no mercado respeitem a 
presente directiva, a fim de assegurar que 
os brinquedos que colocam no mercado 
sejam seguros.

Or. en

Justificação

É essencial que todos os elementos da cadeia de abastecimento partilhem a responsabilidade 
pela aplicação da presente directiva e pela garantia do respeito dos seus objectivos.

Alteração 168
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os distribuidores que consideram ou 
têm motivos para crer que determinado 
brinquedo que disponibilizaram no 
mercado não é conforme à legislação 
comunitária aplicável tomam as medidas 
correctivas que se impõem para que o 
brinquedo se torne conforme ou seja 

4. Se houver motivos para crer que 
determinado brinquedo que os 
distribuidores colocaram no mercado
constitui de algum modo um risco para a 
saúde das crianças ou não é conforme à 
legislação comunitária aplicável, os 
distribuidores tomam imediatamente as 
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retirado do mercado e recolhido junto dos 
utilizadores finais, se oportuno. Do facto 
informam imediatamente as autoridades 
nacionais dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o brinquedo, fornecendo-
lhes as informações pertinentes, 
sobretudo no que se refere à não 
conformidade e às medidas correctivas 
aplicadas.

medidas correctivas que se impõem para 
que o brinquedo se torne conforme ou seja 
retirado do mercado e recolhido junto dos 
utilizadores finais. Do facto informam 
imediatamente os outros operadores 
económicos em causa e as autoridades 
nacionais dos Estados-Membros em que 
disponibilizaram o brinquedo, descrevendo 
com precisão, nomeadamente, o problema 
de não conformidade e as medidas 
correctivas, de retirada ou de recolha
aplicadas.

Or. en

Justificação

Os prazos de comunicação de qualquer documento ou de fornecimento de informações devem 
ser precisados. Tal precisão é um elemento que visa reforçar a aplicação das medidas de 
segurança que permitem garantir a saúde das crianças.

Alteração 169
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se as autoridades nacionais competentes 
o solicitarem, os distribuidores facultam 
toda a informação e documentação 
necessárias para demonstrar a 
conformidade do brinquedo. Devem 
cooperar com as referidas autoridades, a 
pedido destas, em qualquer acção para 
evitar os riscos decorrentes de brinquedos 
que tenham disponibilizado no mercado.

5. Se as autoridades nacionais competentes 
o solicitarem, os distribuidores facultam, 
num prazo de sete dias, toda a informação 
e documentação necessárias para 
demonstrar a conformidade do brinquedo.
Devem cooperar com as referidas 
autoridades, a pedido destas, em qualquer 
acção para evitar os riscos decorrentes de 
brinquedos que tenham disponibilizado no 
mercado.

Or. en

Justificação

Os prazos de comunicação de qualquer documento ou de fornecimento de informações devem 
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ser precisados. Tal precisão é um elemento que visa reforçar a aplicação das medidas de 
segurança que permitem garantir a saúde das crianças.

Alteração 170
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Registo

Os operadores económicos mantêm um 
registo das medidas correctivas, das 
retiradas, das recolhas, das reclamações e 
das queixas dos outros operadores 
económicos e dos utilizadores finais, 
assim como do seguimento de que cada 
uma dessas medidas foi objecto.
O registo deve indicar claramente para 
cada uma das medidas acima referidas as 
razões que levaram à sua adopção, o 
número de identificação único do 
brinquedo abrangido e a identificação do 
brinquedo que permite a sua 
rastreabilidade, bem como a data de 
recepção da reclamação ou da queixa e a 
data de envio da notificação do 
seguimento dado à reclamação ou à 
queixa.
O registo deverá ser conservado durante 
dez anos. O registo será disponibilizado 
pelos operadores às autoridades nacionais 
competentes, a pedido destas.

Or. en

Justificação

O n.º 4 do artigo 3.º menciona a manutenção de um registo pelos fabricantes. É, por 
conseguinte, necessário especificar na presente directiva as disposições aplicáveis à sua 
manutenção. 
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Alteração 171
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) o operador económico que tenha 
eventualmente certificado a marcação 
"CE+", na qualidade de organismo de 
controlo independente.

Or. de

Justificação

A presente alteração é consequência da introdução da marca "CE+".

Alteração 172
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os operadores económicos devem dispor 
de sistemas e procedimentos adequados 
que lhes permitam facultar às autoridades 
de fiscalização do mercado essa 
informação, mediante pedido, por um 
período de dez anos.

Os operadores económicos devem dispor 
de sistemas e procedimentos adequados 
que lhes permitam facultar às autoridades 
de fiscalização do mercado essa 
informação, mediante pedido, por um 
período de cinco anos.

Or. en

Justificação

O período de 10 anos proposto aumentaria substancialmente o custo de manutenção dos 
documentos para os operadores económicos. Deve ser harmonizado com os outros requisitos, 
como, por exemplo, a manutenção da documentação fiscal. 
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Alteração 173
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os operadores económicos devem dispor 
de sistemas e procedimentos adequados 
que lhes permitam facultar às autoridades 
de fiscalização do mercado essa 
informação, mediante pedido, por um 
período de dez anos.

Os operadores económicos devem dispor 
de sistemas e procedimentos adequados 
que lhes permitam facultar, num prazo de 
sete dias, às autoridades de fiscalização do 
mercado essa informação, mediante 
pedido, por um período de dez anos.

Or. en

Justificação

Os prazos de comunicação de qualquer documento ou de fornecimento de informações devem
ser precisados. Tal precisão é um elemento que visa reforçar a aplicação das medidas de 
segurança que permitem garantir a saúde das crianças.

Alteração 174
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os brinquedos 
só possam ser colocados no mercado se 
satisfizerem os requisitos essenciais de 
segurança previstos no n.º 2, no que diz 
respeito à obrigação geral de segurança, e 
no anexo II, no que diz respeito aos 
requisitos específicos de segurança.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os brinquedos 
só possam ser colocados no mercado se 
satisfizerem os requisitos essenciais de 
segurança. Estas medidas tomam 
devidamente em conta o princípio da 
precaução.

Or. en
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Alteração 175
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os brinquedos 
só possam ser colocados no mercado se 
satisfizerem os requisitos essenciais de 
segurança previstos no n.º 2, no que diz 
respeito à obrigação geral de segurança, e 
no anexo II, no que diz respeito aos 
requisitos específicos de segurança.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os brinquedos 
só possam ser colocados no mercado se 
satisfizerem os requisitos essenciais de 
segurança previstos no n.º 2, no que diz 
respeito à obrigação geral de segurança, e 
no anexo II, no que diz respeito aos 
requisitos específicos de segurança. Estas 
medidas tomam devidamente em conta o
princípio da precaução.

Or. en

Justificação

If a toy has shown to cause incidents, or is in every relevant aspect similar to a toy which has 
caused incidents, market surveillance authorities should be able to take measures against that 
toy, even if the connection between the toy and the incident is not possible to completely prove 
scientifically. Presently, the authorities are experiencing too high a burden of proof before 
being able to force manufacturers to act. This should not be the case, since it is the 
manufacturer who has the responsibility only to make safe toys available on the market as 
well as the information and the powers to take that responsibility.

Alteração 176
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os brinquedos 
só possam ser colocados no mercado se 
satisfizerem os requisitos essenciais de 
segurança previstos no n.º 2, no que diz 
respeito à obrigação geral de segurança, e 
no anexo II, no que diz respeito aos 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que os brinquedos 
só possam ser colocados no mercado se 
satisfizerem os requisitos essenciais de 
segurança previstos no n.º 2, no que diz 
respeito à obrigação geral de segurança, e 
no anexo II, no que diz respeito aos 
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requisitos específicos de segurança. requisitos específicos de segurança. Os 
Estados-Membros terão devidamente em 
conta o princípio de precaução.

Or. el

Alteração 177
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao tomarem tais medidas, os Estados-
Membros terão em consideração o 
princípio da precaução, tal como previsto 
no artigo 8.º da Directiva 2001/95/CE.

Or. en

Justificação

A directiva relativa à segurança geral dos produtos determina que o princípio da precaução 
deve ser devidamente tomado em consideração quando as autoridades competentes dos 
Estados-Membros tomarem medidas de fiscalização do mercado relativamente a um produto. 
Dado que, quando se trata de brinquedos, a segurança das crianças está em causa, a 
Directiva "Brinquedos" deve prever um nível de segurança que seja, no mínimo, tão elevado 
como o da directiva relativa à segurança geral dos produtos.

Alteração 178
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os brinquedos não põem em perigo a 
segurança ou a saúde dos utilizadores ou de 
terceiros, quando forem utilizados para o 
fim a que se destinam ou quando deles for 
feita uma utilização previsível, atendendo 
ao comportamento das crianças. A 

2. Os brinquedos não põem em perigo a 
segurança ou a saúde dos utilizadores ou de 
terceiros, quando forem utilizados para o 
fim a que se destinam ou quando deles for 
feita uma utilização previsível, atendendo 
ao comportamento das crianças. A 
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capacidade dos utilizadores e, se for caso 
disso, das pessoas que os vigiam, deve ser 
tomada em consideração, especialmente no 
caso de brinquedos que, dadas as suas 
funções, dimensões e características, se 
destinam a crianças com menos de 36
meses; Os rótulos apostos nos brinquedos 
ou nas respectivas embalagens, bem como 
as instruções de utilização que os 
acompanham, devem chamar a atenção dos 
utilizadores ou das pessoas que os vigiam 
para os perigos e os riscos de danos 
inerentes à sua utilização e para os meios 
de evitar tais riscos.

capacidade dos utilizadores e, se for caso 
disso, das pessoas que os vigiam, deve ser 
tomada em consideração, especialmente no 
caso de brinquedos que, dadas as suas 
funções, dimensões e características, se 
destinam a crianças com menos de 60 
meses; Os rótulos apostos nos brinquedos 
e/ou nas respectivas embalagens, bem 
como as instruções de utilização que os 
acompanham, devem chamar a atenção dos 
utilizadores ou das pessoas que os vigiam 
para os perigos e os riscos de danos 
inerentes à sua utilização e para os meios 
de evitar tais riscos.

Or. el

Alteração 179
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os brinquedos não põem em perigo a 
segurança ou a saúde dos utilizadores ou de 
terceiros, quando forem utilizados para o 
fim a que se destinam ou quando deles for 
feita uma utilização previsível, atendendo 
ao comportamento das crianças.

2. Os brinquedos não põem em perigo a 
segurança ou a saúde dos utilizadores ou de 
terceiros, quando forem utilizados para o 
fim a que se destinam, tendo em conta que 
o comportamento das crianças é muitas 
vezes imprevisível e que, portanto, se 
aplicam aos brinquedos normas 
especialmente exigentes em matéria de 
segurança e saúde.

Or. en

Justificação

Não existe um "comportamento das crianças" padronizado. O comportamento das crinaças é, 
por definição, imprevisível.
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Alteração 180
Emmanouil Angelakas

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A capacidade dos utilizadores e, se for caso 
disso, das pessoas que os vigiam, deve ser 
tomada em consideração, especialmente no 
caso de brinquedos que, dadas as suas 
funções, dimensões e características, se 
destinam a crianças com menos de 36 
meses;

A capacidade dos utilizadores e, se for caso 
disso, das pessoas que os vigiam, deve ser 
tomada em consideração, especialmente no 
caso de brinquedos que, dadas as suas 
funções, dimensões e características, se 
destinam a crianças com menos de 36 
meses. Para categorias específicas de 
brinquedos, podem ser determinados 
outros grupos etários, em conformidade 
com os requisitos de segurança das 
normas harmonizadas referidas no artigo 
12.º.

Or. en

Justificação

Esta referência a um único limite de idade não é suficiente para abranger a evolução da 
normalização, quando já existe uma referência a crianças incapazes de se sentarem sozinhas 
(entre os 5 e os 10 meses de idade) e estão a ser discutidos outros limites de idade (por 
exemplo, 18 meses).

Alteração 181
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os rótulos apostos nos brinquedos ou nas 
respectivas embalagens, bem como as 
instruções de utilização que os 
acompanham, devem chamar a atenção dos 
utilizadores ou das pessoas que os vigiam 
para os perigos e os riscos de danos
inerentes à sua utilização e para os meios 
de evitar tais riscos.

Os rótulos apostos nos brinquedos e/ou nas 
respectivas embalagens, bem como as 
instruções de utilização que os 
acompanham, devem chamar a atenção dos 
utilizadores ou das pessoas que os vigiam 
para os perigos dos brinquedos e os riscos
associados inerentes à sua utilização e para 
os meios de os evitar.
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Or. en

Justificação

Os consumidores ficam pouco esclarecidos quando um aviso apenas indica que partes de um 
brinquedo podem causar danos ou que o brinquedo contém determinada substância química. 
Por exemplo, os consumidores não entendem que o aviso "pequenas bolas" indica que o 
brinquedo representa um risco de asfixia. Por conseguinte, os avisos devem fornecer aos 
utilizadores informações claras sobre os danos/perigos inerentes e os riscos associados à 
utilização de determinado brinquedo.

Alteração 182
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

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 bem visível, legível e preciso, a fim 
de serem explicitamente indicados 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.

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.

Os avisos necessários para a escolha de 
um brinquedo seguro no que se refere à 
utilização ou utilizador a que se destina 
devem ser afixados na embalagem do 
consumidor e, se for caso disso, na página 
na Internet ou ser agregados ao 
brinquedo de tal forma que o consumidor 
possa lê-los antes da compra. Os avisos ou 
perigos que ocorrem de cada vez que o 
brinquedo é utilizado ou de 
comportamentos de risco susceptíveis de 
ocorrer após determinado período de 
utilização devem ser assinalados de forma 
permanente no brinquedo.

Or. en
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Alteração 183
Anna Hedh

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 bem visível, legível e preciso, 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

Actualmente, os avisos encontram-se por vezes dissimulados, velados ou separados por 
outras indicações na embalagem, por exemplo. Especificar que o aviso deve ser afixado de 
forma bem visível soluciona este problema.

Alteração 184
Charlotte Cederschiöld

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 bem visível, legível e preciso, 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.
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Or. en

Justificação

Os avisos encontram-se por vezes dissimulados, velados ou separados por outras indicações. 
Especificar que o aviso deve ser afixado de forma bem visível soluciona este problema. Em 
alguns casos, os avisos são ilegíveis. Este problema foi contemplado na proposta da 
Comissão de um regulamento revisto em matéria de fornecimento de informações aos 
consumidores de produtos alimentares, e deve ser abordado de forma idêntica neste contexto.

Alteração 185
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando exibidos na embalagem ou no 
rótulo aposto à mesma, os avisos devem 
ser impressos na embalagem ou no rótulo 
em caracteres com um tamanho de letra 
de, pelo menos, 3 mm, e devem ser 
apresentados de forma a assegurar um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

Or. en

Justificação

Em alguns casos, os avisos são ilegíveis. Este problema foi contemplado na proposta da 
Comissão de um regulamento revisto do Parlamento Europeu e do Conselho em matéria de 
fornecimento de informações aos consumidores de produtos alimentares, e propomos que 
seja abordado de forma idêntica na Directiva "Brinquedos" revista.
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Alteração 186
Anna Hedh

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.

Os avisos necessários para a escolha de 
um brinquedo seguro no que se refere à 
utilização ou utilizador a que se destina 
devem ser afixados na embalagem do 
consumidor ou ser agregados ao 
brinquedo de tal forma que o consumidor 
possa lê-los antes da compra. Se for 
comprado através da Internet, o aviso 
deve ser exibido de modo bem visível na 
página Web.

Or. en

Justificação

Alguns avisos estabelecem limitações à utilização e/ou ao utilizador para que o brinquedo 
seja seguro. A fim de avaliar, antes de comprar o brinquedo, se este é seguro, o consumidor 
precisa de mais informação logo na loja ou na página Web, e não ao retirar o brinquedo da 
embalagem em casa. É essencial que não só os avisos relativos à idade, mas todos os avisos 
de segurança, sejam claros para os consumidores antes da compra. Este princípio deve 
aplicar-se aos avisos dos pontos 1-7 do anexo V, bem como, por exemplo, aos limites de peso, 
e alertar para o facto de que as viseiras e capacetes protectores de brincar não oferecem 
qualquer protecção. Muitos outros avisos podem ser indicados nas instruções de utilização.

Alteração 187
Charlotte Cederschiöld

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.

Quando exibidos na embalagem ou no 
rótulo aposto à mesma, os avisos devem 
ser impressos na embalagem ou no rótulo
de forma legível e ser apresentados de 
forma a assegurar um contraste 
significativo entre o texto impresso e o 
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fundo.

Or. en

Justificação

Os avisos encontram-se por vezes dissimulados, velados ou separados por outras indicações. 
Especificar que o aviso deve ser afixado de forma bem visível soluciona este problema. Em 
alguns casos, os avisos são ilegíveis. Este problema foi contemplado na proposta da 
Comissão de um regulamento revisto em matéria de fornecimento de informações aos 
consumidores de produtos alimentares, e deve ser abordado de forma idêntica neste contexto. 

Alteração 188
Charlotte Cederschiöld

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 legível e em local bem visível 
avisos que especifiquem as idades mínimas 
e máximas dos utilizadores. Os avisos 
necessários para a escolha de um 
brinquedo seguro no que se refere à 
utilização ou utilizador a que se destina 
devem ser afixados na embalagem do 
consumidor ou na página da Internet ou 
ser agregados ao brinquedo de tal forma 
que o consumidor possa lê-los antes da 
compra.

Or. en

Justificação

Os avisos encontram-se por vezes dissimulados, velados ou separados por outras indicações. 
Especificar que o aviso deve ser afixado de forma bem visível soluciona este problema. Em 
alguns casos, os avisos são ilegíveis. Este problema foi contemplado na proposta da 
Comissão de um regulamento revisto em matéria de fornecimento de informações aos 
consumidores de produtos alimentares, e deve ser abordado de forma idêntica neste contexto. 
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Alteração 189
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

O fabricante deve apor os avisos de modo
preciso, claramente 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

O consumidor não deve descobrir que determinado brinquedo não é seguro para as crianças 
apenas ao abrir a embalagem em casa. Se tal acontecer, os consumidores podem não tirar o 
brinquedo à criança e devolvê-lo ao ponto de venda. Por conseguinte, os consumidores 
devem poder ver e entender os avisos antes da compra, a fim de avaliar o perigo associado 
ao brinquedo que pretendem comprar e de decidir se o mesmo é adequado para a criança do 
ponto de vista da segurança. 

Alteração 190
Christel Schaldemose

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.

Os avisos necessários para a escolha de 
um brinquedo seguro no que se refere à 
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utilização ou utilizador a que se destina  
devem ser afixados de modo indelével e 
bem visível no próprio brinquedo e/ou na 
embalagem de tal forma que o 
consumidor possa lê-los antes da compra.
Esta disposição aplica-se aos avisos 
referidos no anexo V, parte B.

Or. en

Justificação

O consumidor não deve descobrir que determinado brinquedo não é seguro para as crianças 
apenas ao abrir a embalagem em casa. Se tal acontecer, os consumidores podem não tirar o 
brinquedo à criança e devolvê-lo ao ponto de venda. Por conseguinte, os consumidores 
devem poder ver e entender os avisos antes da compra, a fim de avaliar o perigo associado 
ao brinquedo que pretendem comprar e de decidir se o mesmo é adequado para a criança do 
ponto de vista da segurança. 

Alteração 191
Maria Matsouka

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 legível e em local bem visível 
nas embalagens dos brinquedos avisos 
que especifiquem as idades mínimas e 
máximas dos utilizadores.

Or. el
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Alteração 192
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

Os avisos de perigos que ocorrem de cada 
vez que o brinquedo é utilizado ou de 
comportamentos de risco susceptíveis de 
ocorrer após determinado período de 
utilização devem ser assinalados de forma 
permanente no brinquedo.

Or. en

Justificação

Em alguns casos, o aviso deve ser recordado aos consumidores sempre que o brinquedo for 
utilizado ou muito tempo após a sua compra, a fim de evitar comportamentos de risco 
associados à utilização do brinquedo. Por conseguinte, estes avisos devem ser indicados de
forma permanente no próprio brinquedo. Este princípio deve aplicar-se aos avisos dos pontos 
2 e 5-6 do anexo V, bem como, por exemplo, ao aviso de os bebés ficarem presos nos guizos 
dos carrinhos (já exigido nas normas relativas aos brinquedos).

Alteração 193
Charlotte Cederschiöld

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

Texto da Comissão Alteração

Os avisos de perigos que ocorrem de cada 
vez que o brinquedo é utilizado devem ser 
assinalados de forma permanente no 
brinquedo.

Or. en

Justificação

Os avisos encontram-se por vezes dissimulados, velados ou separados por outras indicações. 
Especificar que o aviso deve ser afixado de forma bem visível soluciona este problema. Em 
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alguns casos, os avisos são ilegíveis. Este problema foi contemplado na proposta da 
Comissão de um regulamento revisto em matéria de fornecimento de informações aos 
consumidores de produtos alimentares, e deve ser abordado de forma idêntica neste contexto. 

Alteração 194
Maria Matsouka

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

Texto da Comissão Alteração

Os avisos necessários para a escolha de 
um brinquedo seguro no que se refere à 
utilização ou utilizador a que se destina 
devem ser afixados de modo indelével e 
bem visível no próprio brinquedo e/ou na 
embalagem de tal forma que o 
consumidor possa lê-los antes da compra.

Or. el

Alteração 195
Maria Matsouka

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

Texto da Comissão Alteração

Os avisos que devem ser recordados de 
cada vez que o brinquedo é utilizado, ou 
muito tempo após a compra do brinquedo, 
a fim de evitar uma utilização não segura 
ou indevida, serão assinalados de forma 
permanente tanto no brinquedo como na 
respectiva embalagem.

Or. el
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Alteração 196
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

Os avisos que devem ser recordados de 
cada vez que o brinquedo é utilizado, ou 
muito tempo após a compra do brinquedo, 
a fim de evitar uma utilização não segura 
ou indevida, serão assinalados de forma 
permanente tanto no brinquedo como na 
respectiva embalagem. Esta disposição 
aplica-se aos avisos dos pontos 2, 5 e 6 do 
anexo V, parte B.

Or. en

Justificação

Em alguns casos, o aviso deve ser recordado aos consumidores sempre que o brinquedo for 
utilizado ou muito tempo após a sua compra, a fim de evitar riscos associados. Por exemplo, 
num colchão insuflável que não deve ser usado na água salgada (mar), é essencial que este 
aviso seja assinalado de forma permanente. O mesmo se aplica a um brinquedo que deve ser 
retirado à criança quando esta ultrapassa determinado limite de idade.

Alteração 197
Christel Schaldemose

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

Alteração 198
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Face ao parecer do Comité, a Comissão 
toma uma decisão de publicação, de não 
publicação, de publicação com restrições, 
de manutenção, de manutenção com 
restrições ou de supressão das referências
à norma harmonizada em questão no 
Jornal Oficial da União Europeia.

2. Se as referências no Jornal Oficial da 
União Europeia a uma norma 
harmonizada nos termos do artigo 13.º 
forem publicadas sem restrições ou 
mantidas com restrições, a Comissão 
pode, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 46.º-A, adoptar 
uma decisão indicando os motivos da 
restrição. A decisão pode especificar 
valores-limite e outros critérios que 
correspondam aos requisitos de 
segurança específicos em causa. A 
decisão clarifica se determinado 
brinquedo que cumpra a norma 
harmonizada completada pela decisão 
deve considerar-se em conformidade com 
os requisitos abrangidos pela norma e 
pela decisão.

Or. en
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Alteração 199
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se as referências no Jornal Oficial 
da União Europeia a uma norma 
harmonizada nos termos do artigo 13.º 
forem publicadas sem restrições ou 
mantidas com restrições, a Comissão 
pode, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 2 do artigo 46.º, 
adoptar uma decisão indicando os motivos 
da restrição. A decisão pode especificar 
valores-limite e outros critérios que 
correspondam aos requisitos de 
segurança específicos em causa. A 
decisão clarifica se determinado 
brinquedo que cumpra a norma 
harmonizada completada pela decisão 
deve considerar-se em conformidade com 
os requisitos abrangidos pela norma e 
pela decisão.

Or. en

Justificação

The standardisation process has in some cases been unable to deliver a standard 
corresponding to the safety level of the essential safety requirements. A standard that would 
give presumption of conformity for complying toys. This resulted in a need for EC 
declarations of conformity, which could lead to distortions in the internal market apart from 
being expensive to industry and difficult for market surveillance to verify. A new mechanism, 
allowing the Commission, together with the Member States and the European Parliament, to 
complement standards, could facilitate agreement on certain threshold limits and other 
criteria's.
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Alteração 200
Charlotte Cederschiöld

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se as referências no Jornal Oficial 
da União Europeia a uma norma 
harmonizada nos termos do presente 
artigo forem publicadas ou mantidas com 
restrições, a Comissão pode, em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 46.º, adoptar uma decisão 
indicando os motivos da restrição. A 
decisão clarifica se determinado 
brinquedo que cumpra a norma 
harmonizada completada pela decisão 
deve considerar-se em conformidade com 
os requisitos abrangidos pela norma e 
pela decisão.

Or. en

Justificação

The standardisation processess have in some cases been unable to deliver a standard 
corresponding to the safety level of the essential safety requirements, which would give 
presumption of conformity. This results in a need for EC declarations of conformity which 
might lead to an unlevelled playing field in the internal market, apart from being expensive to 
industry and difficult for market surveillance to verify. 

A new mechanism, allowing the Commission, together with the Member States and the 
European Parliament, to complement the standards, could facilitate for all parties in cases 
where certain threshold limits and other criteria are possible to agree upon on a scientific 
basis.
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Alteração 201
Emmanouil Angelakas

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração CE de conformidade deve 
conter, no mínimo, os elementos 
especificados no anexo III, e deve ser 
continuamente actualizada. A declaração 
CE de conformidade deve seguir a
estrutura cujo modelo consta do anexo III.

2. A declaração CE de conformidade deve 
conter, no mínimo, os elementos 
especificados no anexo III, e deve ser 
continuamente actualizada. A declaração 
CE de conformidade deve seguir a 
estrutura cujo modelo consta do anexo III.
Será traduzida para a língua ou línguas 
exigidas pelo Estado-Membro em cujo 
mercado o produto é colocado ou 
disponibilizado.

Or. en

Justificação

Clarificação do texto. 

Alteração 202
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A declaração CE de conformidade 
incluirá, se for o caso, a declaração do 
organismo de controlo independente.

Or. de

Justificação

A presente alteração é consequência da introdução da marca "CE+".
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Alteração 203
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao elaborar a declaração CE de 
conformidade, o fabricante assume a 
responsabilidade pela conformidade do 
brinquedo.

3. Ao elaborar a declaração CE de
conformidade, o fabricante assume a 
responsabilidade pela conformidade do 
brinquedo. Um exemplar da declaração de 
conformidade é disponibilizado às 
autoridades relevantes, bem como aos 
operadores económicos da cadeia de 
abastecimento, mediante pedido.

Or. en

Justificação

A fim de efectuar a avaliação necessária da segurança do brinquedo e de poder apresentar os 
documentos exigidos pelas autoridades de supervisão do mercado, por exemplo, os 
distribuidores e outros operadores económicos da cadeia de abastecimento devem ter o 
direito de solicitar os documentos ao fabricante. Esta questão foi levantada pelos 
distribuidores, como sendo importante para eles.

Alteração 204
Charlotte Cederschiöld

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao elaborar a declaração CE de 
conformidade, o fabricante assume a 
responsabilidade pela conformidade do 
brinquedo.

3. Ao elaborar a declaração CE de 
conformidade, o fabricante assume a 
responsabilidade pela conformidade do 
brinquedo. Um exemplar da declaração 
CE de conformidade é disponibilizado às 
autoridades relevantes, bem como aos 
operadores económicos da cadeia de 
abastecimento, mediante pedido.

Or. en
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Justificação

A fim de efectuar a avaliação necessária da segurança do brinquedo e de poder apresentar os 
documentos exigidos pelas autoridades de supervisão do mercado, por exemplo, os 
distribuidores e outros operadores económicos da cadeia de abastecimento devem ter o 
direito de solicitar os documentos ao fabricante. 

Alteração 205
Wolfgang Bulfon

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A marcação CE incluirá 
obrigatoriamente a indicação do 
organismo de avaliação da conformidade 
que certificou a conformidade.   

Or. de

Justificação

A indicação do número do organismo de controlo deverá dificultar a prática de abusos na 
utilização da marca CE. 

Alteração 206
Charlotte Cederschiöld

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os brinquedos que não estejam munidos 
de marcação CE e não estejam em 
conformidade com as disposições da 
presente directiva podem ser apresentados 
em feiras e exposições de carácter 
comercial, desde que sejam acompanhados 
por uma advertência indicando claramente 
que não satisfazem os requisitos da 
presente directiva, nem se destinam a 

7. Os Estados-Membros não podem 
impedir que os brinquedos que não estejam 
munidos de marcação CE ou não estejam, 
por qualquer outro motivo, em 
conformidade com as disposições da 
presente directiva sejam apresentados em 
feiras e exposições de carácter comercial, 
desde que sejam acompanhados por uma 
advertência indicando claramente que não 
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venda ou a distribuição a título gratuito. satisfazem os requisitos da presente 
directiva, nem se destinam a venda ou a 
distribuição a título gratuito.

Or. en

Justificação

Não se considera que os brinquedos apresentados em feiras sejam colocados no mercado 
interno, pelo que não podem ser tomadas medidas contra eles, mesmo que sejam perigosos. 
Uma advertência deve indicar, por exemplo a importadores e distribuidores da feira, que os 
brinquedos não podem ser vendidos no mercado. Ainda que não sejam conformes, a maior 
parte dos brinquedos apresentados nas feiras ostentam a marcação CE. A redacção actual 
torna difícil aos supervisores do mercado obrigar os expositores a colocar a advertência, 
uma vez que os brinquedos não conformes com marcação CE não estão abrangidos. 

Alteração 207
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os brinquedos que não estejam munidos 
de marcação CE e não estejam em 
conformidade com as disposições da 
presente directiva podem ser apresentados 
em feiras e exposições de carácter 
comercial, desde que sejam acompanhados 
por uma advertência indicando claramente 
que não satisfazem os requisitos da 
presente directiva, nem se destinam a 
venda ou a distribuição a título gratuito.

7. Os brinquedos que não estejam munidos 
de marcação CE ou não estejam, por 
qualquer outro motivo, em conformidade 
com as disposições da presente directiva 
podem ser apresentados em feiras e 
exposições de carácter comercial, desde 
que sejam acompanhados por uma 
advertência indicando claramente que não 
satisfazem os requisitos da presente 
directiva, nem se destinam a venda ou a 
distribuição a título gratuito.

Or. en

Justificação

Não se considera que os brinquedos apresentados em feiras sejam colocados no mercado 
interno, pelo que não podem ser tomadas medidas contra eles, mesmo que sejam perigosos. 
Uma advertência deve indicar, por exemplo a importadores e distribuidores da feira, que os 
brinquedos não podem ser vendidos na UE. Ainda que não sejam conformes, a maior parte 
dos brinquedos apresentados nas feiras ostentam a marcação CE. A redacção actual torna 
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difícil aos supervisores do mercado obrigar os expositores a colocar a advertência, uma vez 
que os brinquedos não conformes com marcação CE não estão abrangidos.

Alteração 208
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os brinquedos que não estejam munidos 
de marcação CE e não estejam em 
conformidade com as disposições da 
presente directiva podem ser apresentados 
em feiras e exposições de carácter 
comercial, desde que sejam acompanhados 
por uma advertência indicando claramente 
que não satisfazem os requisitos da 
presente directiva, nem se destinam a 
venda ou a distribuição a título gratuito.

7. Os brinquedos que não estejam munidos 
de marcação CE ou não estejam, por 
qualquer outro motivo, em conformidade 
com as disposições da presente directiva 
podem ser apresentados em feiras e 
exposições de carácter comercial, desde 
que sejam acompanhados por uma 
advertência indicando claramente que não 
satisfazem os requisitos da presente 
directiva, nem se destinam a venda ou a 
distribuição a título gratuito.

Or. en

Alteração 209
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Os brinquedos disponibilizados no 
mercado que se encontrem previstos para 
crianças abaixo dos três anos estarão 
obrigatoriamente munidos da marcação 
CE+.
Os brinquedos disponibilizados no 
mercado que se encontrem previstos para 
crianças a partir dos três anos poderão 
estar munidos da marcação CE+.
Nas restantes matérias, é aplicável o 
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disposto no artigo 15.º. 

Or. de

Justificação

A presente alteração é consequência da introdução da marca "CE+".

Alteração 210
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Regras e condições para a aposição da 

marcação CE+
1. A marcação CE+ de conformidade é 
constituída pelas iniciais «CE» e o sinal 
«+», de acordo com o seguinte grafismo:

[Grafismo]
2. Nas restantes matérias, é aplicável o 
disposto no artigo 16.º. 

Or. de

Justificação

A presente alteração é consequência da introdução da marca "CE+".

Alteração 211
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Antes de colocarem um brinquedo no 
mercado, os fabricantes procedem a uma 
análise dos perigos de natureza química, 

Antes de colocarem um brinquedo no 
mercado, os fabricantes procedem a uma 
análise dos perigos de natureza química, 
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física, mecânica e eléctrica, bem como de 
inflamabilidade, higiene e radioactividade 
que o brinquedo possa representar, e 
efectuam uma avaliação da eventual 
exposição aos mesmos.

física, mecânica e eléctrica, bem como de 
inflamabilidade, higiene e radioactividade 
que o brinquedo possa representar, e 
efectuam uma avaliação da eventual 
exposição aos mesmos. A ausência de um 
historial de acidentes não pode ser 
automaticamente interpretada como 
presunção de um baixo risco.

Or. el

Alteração 212
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 17 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A ausência de um historial de acidentes 
não pode ser automaticamente 
interpretada como presunção de um baixo 
risco.

Or. en

Justificação

Pode nem sempre ser possível basear as medidas de redução do risco ou as especificações 
dos produtos em dados científicos concretos sobre os danos devido à falta de dados 
científicos ou à insuficiência de estatísticas sobre os acidentes, nomeadamente no caso dos 
riscos químicos.

Alteração 213
Wolfgang Bulfon

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de colocarem os brinquedos no 
mercado, os fabricantes recorrem aos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade previstos nos n.ºs 2 e 3 do 

1. Antes de colocarem os brinquedos no 
mercado, os fabricantes submetê-los-ão 
aos procedimentos de avaliação da 
conformidade segundo o módulo B ou 
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presente artigo, a fim de demonstrar que os 
brinquedos satisfazem os requisitos 
essenciais de segurança referidos no artigo 
9.º e no anexo II.

outro de nível mais elevado, nos termos do 
anexo I da Decisão [...], a fim de 
demonstrar que os brinquedos satisfazem 
os requisitos essenciais de segurança 
referidos no artigo 9.º e no anexo II.

Or. de

Justificação

A auto-certificação de brinquedos, nos termos do módulo A, deve ser substituída por 
requisitos mais rigorosos para a avaliação de brinquedos (módulos B, C, etc.).  

Alteração 214
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de colocarem os brinquedos no 
mercado, os fabricantes recorrem aos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade previstos nos n.ºs 2 e 3 do 
presente artigo, a fim de demonstrar que 
os brinquedos satisfazem os requisitos 
essenciais de segurança referidos no artigo 
9.º e no anexo II.

1. Antes de colocarem os brinquedos no 
mercado, os fabricantes recorrem aos 
procedimentos de avaliação da 
conformidade previstos no n.º 2, a fim de 
demonstrar que os brinquedos satisfazem 
os requisitos essenciais de segurança 
referidos no artigo 9.º e no anexo II.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que os produtos cumpram os requisitos de segurança, o exame CE de tipo 
dos brinquedos deve ser levado a cabo por organismos notificados independentes, conforme 
previsto no módulo B do anexo I da decisão relativa a um quadro comum para a 
comercialização de produtos. Dado que este exame por terceiros será obrigatório nos 
Estados Unidos, a UE não deve aplicar procedimentos menos rigorosos. 
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Alteração 215
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o fabricante se conformou às 
normas harmonizadas, cujos números de 
referência foram publicados no Jornal 
Oficial da União Europeia, que 
estabelecem todos os requisitos de 
segurança aplicáveis ao brinquedo, deve 
recorrer ao procedimento de controlo 
interno da produção que figura no 
módulo A do anexo I da Decisão […].

Suprimido

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que os produtos cumpram os requisitos de segurança, o exame CE de tipo 
dos brinquedos deve ser levado a cabo por organismos notificados independentes, conforme 
previsto no módulo B do anexo I da decisão relativa a um quadro comum para a 
comercialização de produtos. Dado que este exame por terceiros será obrigatório nos 
Estados Unidos, a UE não deve aplicar procedimentos menos rigorosos.

Alteração 216
Wolfgang Bulfon

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o fabricante se conformou às 
normas harmonizadas, cujos números de 
referência foram publicados no Jornal 
Oficial da União Europeia, que 
estabelecem todos os requisitos de 
segurança aplicáveis ao brinquedo, deve 
recorrer ao procedimento de controlo 
interno da produção que figura no 
módulo A do anexo I da Decisão […].

Suprimido 
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Or. de

Alteração 217
Heide Rühle

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O brinquedo deve ser objecto de um 
exame CE de tipo a que se refere o artigo 
19.º, conjugado com o procedimento de 
conformidade com o tipo constante do 
módulo C do anexo I da Decisão […], nos 
seguintes casos:

3. O brinquedo deve ser objecto de um 
exame CE de tipo a que se refere o artigo 
19.º, conjugado com o procedimento de 
conformidade com o tipo constante do 
módulo C do anexo I da Decisão […].

a) quando as normas harmonizadas, cujos 
números de referência foram publicados 
no Jornal Oficial da União Europeia, que 
estabelecem todos os requisitos de 
segurança aplicáveis ao brinquedo, não 
existem;
b) quando as normas harmonizadas 
referidas na alínea a) existem, mas o 
fabricante não as aplicou ou as aplicou 
apenas parcialmente;
c) quando todas ou algumas das normas 
harmonizadas referidas na alínea a) 
foram publicadas com restrições;
d) quando o fabricante considera que a 
natureza, o projecto, a construção ou a 
finalidade do brinquedo requerem uma 
verificação por um terceiro.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que os produtos cumpram os requisitos de segurança, o exame CE de tipo 
dos brinquedos deve ser levado a cabo por organismos notificados independentes, conforme 
previsto no módulo B do anexo I da decisão relativa a um quadro comum para a 
comercialização de produtos. Dado que este exame por terceiros será obrigatório nos 
Estados Unidos, a UE não deve aplicar procedimentos menos rigorosos. 
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Alteração 218
Wolfgang Bulfon

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 3 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A)  quando estejam em causa 
brinquedos destinados a crianças com 
menos de 36 meses.

Or. de

Alteração 219
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os produtos que figuram na lista do 
Anexo I, Secção II, serão sujeitos a um 
exame CE de tipo.

Or. el

Alteração 220
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em caso de não-observância pelo 
fabricante das obrigações previstas nos n.ºs 
1, 2 e 3 do presente artigo, a autoridade de 
fiscalização do mercado pode exigir-lhe 
que mande efectuar um ensaio, por sua 
conta e em determinado prazo, a um 
organismo notificado para verificar a 

4. Em caso de não-observância pelo 
fabricante das obrigações previstas nos n.ºs 
1, 2 e 3 do presente artigo, a autoridade de 
fiscalização do mercado pode exigir-lhe 
que mande efectuar um ensaio, por sua 
conta e em determinado prazo, a um 
organismo notificado para verificar a 
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conformidade com as normas 
harmonizadas e com os requisitos 
essenciais de segurança.

conformidade com as normas 
harmonizadas e com os requisitos 
essenciais de segurança. Nesse caso, a 
autoridade de fiscalização do mercado 
pode exigir que o brinquedo não seja 
colocado no mercado enquanto não for 
tomada uma decisão final com base no 
ensaio realizado.

Or. da

Justificação

Importa assegurar que a autoridade de controlo do mercado dispõe dos meios necessários 
para zelar pelo respeito das normas. Quando um fabricante não respeita a exigência de 
apresentação da documentação necessária às autoridades, estas devem poder impedir que o 
brinquedo não seja colocado no mercado enquanto não for tomada uma decisão final sobre o 
risco para a segurança. Este aditamento pretende, ao mesmo tempo, servir de estímulo para 
os fabricantes que não atribuem a maior importância à segurança. Desta forma, não poderão 
simplesmente aguardar que as autoridades procedam a um ensaio.

Alteração 221
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, para efeitos da sua 
adaptação ao progresso técnico e científico, 
alterar os seguintes elementos:

1. A Comissão pode, para efeitos da sua 
adaptação ao progresso prático técnico e 
científico, alterar os seguintes elementos:

a) pontos 7 e 8 da parte III do anexo II; a) pontos 7 e 8 da parte III do anexo II;
b) anexo V. b) anexo V.

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

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 e, 
se for caso disso, na sequência do parecer 
do comité científico competente.

Or. en
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Justificação

Este artigo diz respeito a fragrâncias e metais pesados (bem como a avisos).  Isto só permite 
adaptações no âmbito do procedimento de comitologia para ter em conta os progressos 
técnicos e científicos. Por conseguinte, o termo "prático" deve ser incluído para justificar a 
alteração dos anexos relevantes. 

Alteração 222
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, para efeitos da sua 
adaptação ao progresso técnico e científico,
alterar os seguintes elementos:

1. A Comissão, para efeitos da sua 
adaptação ao progresso técnico e científico
ou assim que surgirem novos dados,
altera os seguintes elementos:

-a) anexo I;
a) pontos 7 e 8 da parte III do anexo II; a) ponto 7 da parte III do anexo II;

-b) ponto 8 da parte III do anexo II para 
reduzir os limites de migração;

b) anexo V. b) anexo V.

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 223
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Artigo 45 – nº 1 – parágrafo 1 – alínea -A bis) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Anexo I

Or. el

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.

Alteração 224
Eva-Britt Svensson

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

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 225
Anna Hedh

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

Alteração 226
Charlotte Cederschiöld

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

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 227
Heide Rühle

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 poderá 
- 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 
pontos 7 e 8 da parte III do anexo II;
- definir valores-limite para o ruído;
- definir valores-limite para a velocidade 
dos brinquedos;
- definir valores-limite para a temperatura 
dos brinquedos (temperatura das 
superfícies acessíveis dos brinquedos, dos 
líquidos ou dos gases contidos nos 
brinquedos).

Or. en

Justificação

É necessário alargar o procedimento de regulamentação com controlo, a fim de assegurar 
que um vasto leque de requisitos de segurança para os brinquedos seja abrangido por um 
procedimento mais rápido do que a co-decisão.
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Alteração 228
Eva-Britt Svensson

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 
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 229
Anna Hedh

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 
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elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
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 tecnicamente inevitável em boas práticas de fabrico. Se for necessário impor 
limites adicionais à utilização de substâncias consideradas perigosas, tal é possível, 
nomeadamente no ponto 8 da parte III do anexo II. 

Alteração 230
Christel Schaldemose

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.

2. A Comissão deve, quando for 
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 
químicos que não os que figuram nos 
pontos 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.

Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no

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.
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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, o ruído ou a velocidade devem ser fixados através do procedimento 
de comitologia com controlo. Além disso, o procedimento 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 231
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

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.

2. A Comissão pode decidir quanto ao 
conteúdo 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 nos brinquedos.

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

Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 46.º e, se for caso disso, na 
sequência do parecer do comité científico 
competente.

Or. en

Justificação

O termo "utilização" é substituído por "conteúdo". Visa tornar a directiva mais clara.  
Clarifica igualmente que é a acção de colocar o brinquedo no mercado que deve ser 
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regulamentada (onde quer que o brinquedo seja fabricado), e não o processo de fabrico do 
brinquedo. A outra modificação clarifica simplesmente na directiva a participação do comité 
científico, nos termos do disposto no anexo sobre substâncias químicas.

Alteração 232
Olle Schmidt

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 
n.º 2 do artigo 46.º

Or. en

Alteração 233
Charlotte Cederschiöld

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 
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aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
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 tecnicamente inevitável em boas práticas de fabrico. 

Alteração 234
Maria Matsouka

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 
n.º 2 do artigo 46.º

A Comissão deve, quando for 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 
químicos que não os que figuram nos 
pontos 7 e 8 da parte III do anexo II, 
valores-limite para o ruído, valores-limite 
para a velocidade, etc.) e elaborar uma 
lista dos brinquedos que necessitam de 
um exame CE de tipo nos termos da parte 
II do anexo I, segundo o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 46.º.
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Or. el

Alteração 235
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão pode, para reforçar o 
processo de normalização, alterar o 
mandato de norma não adoptado no prazo 
estabelecido, especificando os valores-
limite e os outros critérios necessários 
para o cumprimento da norma com os 
requisitos essenciais de segurança 
previstos no n.º 2 do artigo 9.º e no anexo 
II.
Estas medidas 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

Within the standardisation of toys, there are too many cases where standardisation 
committees, most likely for economic reasons, have been unable to agree on certain threshold 
limits or other criteria, and therefore have needed many years more than the mandate 
indicated to finalise their work. This makes it even more costly for the stakeholders to 
participate in standardisation and, waiting for the new standard, old insufficient rules must 
apply or EC declarations of conformity must be requested, which may lead to an unlevel 
playing field in the internal market apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify.
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Alteração 236
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão pode, para reforçar o 
processo de normalização, alterar o 
mandato de norma não adoptado no prazo 
estabelecido, especificando os valores-
limite e os outros critérios necessários 
para o cumprimento da norma com os 
requisitos essenciais de segurança 
previstos no n.º 2 do artigo 9.º e no anexo 
II. Estas medidas 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

Alteração 237
Charlotte Cederschiöld

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão pode, para reforçar o 
processo de normalização, alterar o 
mandato de norma não adoptado no prazo 
estabelecido, especificando os valores-
limite e os outros critérios necessários 
para o cumprimento da norma com os 
requisitos essenciais de segurança 
previstos no n.º 2 do artigo 9.º e no anexo 
II.

Essas medidas devem ser aprovadas nos 
termos do procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 46.º.
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Or. en

Justificação

Within the standardisation of toys, there are too many cases where standardisation 
committees, most likely for economic reasons, have been unable to agree on certain threshold 
limits or other criteria, and therefore have needed many years more than the mandate 
indicated to finalise their work. This makes it even more costly for the stakeholders to 
participate in standardisation and, waiting for the new standard, old insufficient rules must 
apply or EC declarations of conformity must be requested, which may lead to an unlevel 
playing field  in the internal market, apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify. If the Member States and the European Parliament could assist 
the Commission in this way, specifying those values that Standardisation is unable to agree 
upon, it would allow the work to continue for the benefit of all parties. 

Alteração 238
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão pode, para fazer face a 
riscos não abrangidos por qualquer 
requisito de segurança específico, alterar 
o anexo II através da inclusão de 
requisitos de segurança específicos.
Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 46.º

Or. en

Justificação

O mercado dos brinquedos desenvolve-se todos os anos, e são descobertos continuamente 
novos riscos. Um exemplo são os inúmeros incidentes causados por imãs fortes. Se a 
Comissão, em conjunto com os Estados-Membros e o Parlamento Europeu, incluir requisitos 
de segurança específicos no anexo II, tais riscos poderão ser tratados de forma mais eficaz.
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Alteração 239
Charlotte Cederschiöld

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão pode, para fazer face a 
riscos não abrangidos por qualquer 
requisito de segurança específico, alterar 
o anexo II através da inclusão de 
requisitos de segurança específicos.

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

Or. en

Justificação

O mercado dos brinquedos desenvolve-se todos os anos, e são descobertos continuamente 
novos riscos. Um exemplo são os inúmeros incidentes causados por imãs fortes. Se a 
Comissão, em conjunto com os Estados-Membros e o Parlamento Europeu, incluir requisitos 
de segurança específicos no anexo II, tais riscos poderão ser tratados de forma mais eficaz.  

Alteração 240
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão pode, para fazer face a 
riscos não abrangidos por qualquer 
requisito de segurança específico, alterar 
o anexo II através da inclusão de 
requisitos de segurança específicos.
Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
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directiva, complementando-a, devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 46.º

Or. en

Alteração 241
Emmanouil Angelakas

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, cinco anos após 
a sua entrada em vigor.

Or. en

Justificação

O alargamento do período de transição para 5 anos contribui para uma melhor preparação 
de todas as partes interessadas e permite progressos na aplicação de outros processos 
relacionados, como, por exemplo, o Regulamento REACH. 

Alteração 242
Martí Grau i Segú

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 

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 
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directiva ou, o mais tardar, dois anos após 
a sua entrada em vigor.

directiva ou nos dois anos subsequentes à 
sua entrada em vigor.

Or. es

Justificação

Esta alteração visa esclarecer que, por um lado, a nova directiva não tem efeitos retroactivos 
e que, por outro lado, é conveniente respeitar um período de transição de, no mínimo, 2 anos 
no momento da transposição da directiva. 

Alteração 243
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

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 num período de dois anos 
após a sua entrada em vigor.

No que diz respeito ao n.º 1 do artigo 3.º, 
ao n.º 1 do artigo 9.º e ao ponto III do 
anexo II, os Estados-Membros não 
proíbem a colocação no mercado dos 
brinquedos conformes com a Directiva 
88/378/CEE que tenham sido colocados 
no mercado antes da entrada em vigor da 
presente directiva ou num período de três 
anos adicionais após a sua entrada em 
vigor em todos os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” This means that Member States may decide to apply the new 
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provisions of the Directive immediately upon entry into force, which will inevitably lead to a 
patchwork of different laws in the Member States.  For reasons of legal certainty, it is 
important to avoid such a situation.  The extended transition period is applicable only to 
compliance with the chemicals requirements of the Directive.

Alteração 244
Andrea Losco

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 num período de dois anos 
após a sua entrada em vigor.

No que diz respeito ao n.º 1 do artigo 3.º, 
ao n.º 1 do artigo 9.º e ao ponto III do 
anexo II, os Estados-Membros não 
proíbem a colocação no mercado dos 
brinquedos conformes com a Directiva 
88/378/CEE que tenham sido colocados 
no mercado antes da entrada em vigor da 
presente directiva ou no período de 1 ano 
após a entrada em vigor da norma revista 
EN 71-3 sobre os novos requisitos 
químicos da presente directiva.

Or. en

Justificação

A proposta estabelece que os Estados-Membros não devem aplicar restrições à colocação no 
mercado de brinquedos que cumpram o disposto na actual Directiva "Brinquedos" 
(88/378/CEE) "o mais tardar dois anos após a entrada em vigor da directiva." Impede assim 
os Estados-Membros de decidirem aplicar as novas disposições da directiva imediatamente 
após a sua entrada em vigor e assegura os motivos da segurança jurídica. O período de 
transição só se aplica em conformidade com os requisitos técnicos da directiva, uma vez que 
tais disposições são consideravelmente diferentes da actual legislação e mais abrangentes. 
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Alteração 245
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

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 sejam colocados no mercado antes de 
[2 anos após a data de entrada em vigor da 
presente directiva].

O anexo II, parte III, só se aplica aos 
brinquedos colocados no mercado após [5 
anos após a data de entrada em vigor da 
presente directiva/31 de Maio de 2013].

Or. en

Justificação

É necessário um período de transição adicional de 3 anos antes da entrada em vigor do 
anexo II sobre propriedades químicas, a fim de permitir a harmonização com o Regulamento 
REACH e o desenvolvimento de novos procedimentos de ensaio e normas.

Alteração 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

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 num período de dois anos 
após a sua entrada em vigor.



AM\744156PT.doc 103/214 PE412.121v01-00

PT

No que diz respeito ao n.º 1 do artigo 3.º, 
ao n.º 1 do artigo 9.º e ao ponto III do 
anexo II, os Estados-Membros não 
impedem a colocação no mercado dos 
brinquedos conformes com a Directiva 
88/378/CEE que tenham sido colocados 
no mercado antes da entrada em vigor da 
presente directiva ou num período de três 
anos após a sua entrada em vigor.

Or. en

Justificação

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” This means that Member States may decide to apply the new 
provisions of the Directive immediately upon entry into force, which will inevitably lead to a 
patchwork of different laws in the Member States.  For reasons of legal certainty, it is 
important to impede such a situation. The further transition period will only apply to 
compliance with the chemicals requirements of the Directive since such provisions are 
seriously different and larger from existing legislation. 

Alteração 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

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 num período de dois anos 
após a sua entrada em vigor.

No que diz respeito ao n.º 1 do artigo 3.º, 
ao n.º 1 do artigo 9.º e ao ponto III do 
anexo II, os Estados-Membros não 
impedem a colocação no mercado dos 
brinquedos conformes com a Directiva 
88/378/CEE que tenham sido colocados 
no mercado antes da entrada em vigor da 
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presente directiva ou no período de 1 ano 
após a entrada em vigor da norma revista 
EN 71-3 sobre os novos requisitos 
químicos da presente directiva.

Or. en

Justificação

A proposta estabelece que os Estados-Membros poderão decidir aplicar as novas disposições 
da directiva imediatamente após a sua entrada em vigor, o que dará origem a encargos 
excessivos para os operadores e a uma série de leis diferentes.  A indústria dos brinquedos e 
os reguladores devem dispor de tempo suficiente para poder observar as disposições, ou a 
viabilidade das PME será comprometida. O período de transição adicional de 1 ano é 
necessário para permitir que o Comité Europeu de Normalização (CEN) reveja as actuais 
normas relativas aos brinquedos e que a indústria as cumpra.

Alteração 248
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

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 num período de dois anos 
após a sua entrada em vigor.

No que diz respeito ao n.º 1 do artigo 3.º, 
ao n.º 1 do artigo 9.º e ao ponto III do 
anexo II, os Estados-Membros não 
impedem a colocação no mercado dos 
brinquedos conformes com a Directiva 
88/378/CEE que tenham sido colocados 
no mercado antes da entrada em vigor da 
presente directiva.

Or. en
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Alteração 249
Martí Grau i Segú

Proposta de directiva
Artigo 52 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No tocante aos nº 1 do artigo 3º, nº 1 do 
artigo 9.º e ao ponto III do Anexo II, 
(“Propriedades químicas”), os 
Estados-Membros não impedirão a 
colocação no mercado de brinquedos que 
sejam conformes com a Directiva 
88/378/CEE e que tenham sido colocados 
no mercado
1) antes da entrada em vigor da presente 
directiva, ou
2) após a entrada em vigor da presente 
directiva e, o mais tardar, dois anos após 
a publicação no Jornal Oficial de 
referência da correspondente revisão da 
norma harmonizada relativa às mesmas 
propriedades químicas dos brinquedos.

Or. es

Justificação

Fica claro que, por um lado, a nova directiva não deve ter efeitos retroactivos, inclusive no 
âmbito das propriedades químicas, e que deve ser respeitado o período transitório de 2 anos, 
no mínimo, no momento da transposição da Directiva. 

Alteração 250
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Anexo I – título

Texto da Comissão Alteração

LISTA DE PRODUTOS QUE, 
EXPLICITAMENTE, NÃO SÃO 
CONSIDERADOS BRINQUEDOS NA 
ACEPÇÃO DA PRESENTE DIRECTIVA 

LISTA DE PRODUTOS QUE, 
EXPLICITAMENTE, NÃO SÃO 
CONSIDERADOS BRINQUEDOS NA 
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(N.º 1 DO ARTIGO 2.º) ACEPÇÃO DA PRESENTE DIRECTIVA

Or. el

Alteração 251
Jacques Toubon, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Anexo I – n.º 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-A. Os livros que não contenham 
elementos ou objectos adicionais para 
além dos presentes no papel ou cartão.

Or. en

Justificação

Na sequência da aplicação da Directiva "Brinquedos" de 1988, alguns Estados-Membros 
consideraram os livros infantis brinquedos. Isto causou grandes dificuldades à indústria da 
publicação de livros infantis em vários Estados-Membros. Em virtude da importância crucial 
dos livros, especialmente para as crianças mais pequenas, para melhorar as competências de 
leitura, é importante que a promoção da leitura de livros continue a ser encorajada. 
Portanto, no âmbito da directiva, deve considerar-se que um livro não é um brinquedo, a 
menos que contenha elementos claramente lúdicos. 

Alteração 252
Heide Rühle

Proposta de directiva
Anexo I – n.º 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-A. Livros de cartão sem fins lúdicos

Or. en
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Justificação

Os livros infantis, e especialmente os livros de cartão, não devem ser considerados 
brinquedos. É quase impossível estes produtos satisfazerem os testes sem perder a sua 
funcionalidade, sobretudo porque o cartão e o papel perdem inevitavelmente firmeza devido 
ao contacto com a saliva das crianças.

Alteração 253
Bert Doorn

Proposta de directivaAnexo I – n.º 17-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

17-A. Livros, livros infantis e restante 
material impresso destinado a ser usado 
por crianças menores de 14 anos.

Or. nl

Justification

Os livros infantis destinam-se a fins educativos e/ou ao desenvolvimento geral das crianças. 
Não podem ser considerados como brinquedos no sentido da presente directiva. Os editores 
não devem ser vinculados a encargos desnecessários e irrelevantes devido à aplicação da 
directiva relativa aos brinquedos. 

Alteração 254
Heide Rühle

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-B. Os livros infantis concebidos ou 
claramente destinados a ser utilizados por 
crianças com finalidade lúdica

Or. en
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Justificação

Os livros infantis, e especialmente os livros de cartão, não devem ser considerados 
brinquedos. É quase impossível estes produtos satisfazerem os testes sem perder a sua 
funcionalidade, sobretudo porque o cartão e o papel perdem inevitavelmente firmeza devido 
ao contacto com a saliva das crianças.

Alteração 255
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Anexo I – capítulo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

I-A. LISTA DE BRINQUEDOS A 
SUBORDINAR AO EXAME CE DE 
TIPO
1. Brinquedos destinados a crianças com 
menos de 3 anos.
2. Brinquedos que não podem ser 
concebidos de forma a eliminar todos os 
riscos.
3. Brinquedos que, quando não 
funcionam, podem ter graves efeitos para 
a saúde da criança.
4. Brinquedos que causaram graves 
acidentes no passado.
A Comissão estabelecerá uma lista dos 
brinquedos pertinentes para cada uma das 
categorias de brinquedos acima referidas, 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 46.º.

Or. el
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Alteração 256
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os brinquedos e respectivos 
componentes não devem apresentar 
qualquer risco de asfixia, nomeadamente, 
por estrangulamento ou por obstrução 
interna das vias respiratórias.

4-A. Os brinquedos e respectivos 
componentes não devem apresentar 
qualquer risco de asfixia, nomeadamente, 
por estrangulamento ou por obstrução 
interna das vias respiratórias.

Or. en

Alteração 257
Anna Hedh

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os brinquedos e respectivos 
componentes não devem apresentar 
qualquer risco de asfixia, nomeadamente, 
por estrangulamento ou por obstrução 
interna das vias respiratórias.

4. Os brinquedos e respectivos 
componentes não devem apresentar 
qualquer risco de estrangulamento.

Or. en

Justificação

Os formatos de alguns brinquedos têm causado inúmeros acidentes graves, pelo que foram 
proibidos pela norma. Devem aplicar-se as mesmas disposições às embalagens, pois as 
crianças brincam muitas vezes com estas. A maior parte dos fabricantes de máquinas de 
venda automática e o principal fabricante de ovos surpresa tomaram já medidas, substituindo 
este tipo de invólucro por um substancialmente mais seguro, alteração com que muito nos 
congratulamos, mas todas as embalagens deveriam cumprir os mesmos requisitos elevados 
de segurança, e é necessária regulamentação para evitar que fabricantes menos responsáveis 
reintroduzam o invólucro já obsoleto. 
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Alteração 258
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo 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 
externa e interna das vias respiratórias, na 
boca ou no nariz.

Or. el

Alteração 259
Anna Hedh

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 de interrupção do 
fluxo de ar devido a obstrução externa das 
vias respiratórias, na boca ou no nariz. As 
embalagens esféricas, em forma de ovo ou 
elipsoidais não podem ter dimensões 
passíveis de causar obstrução interna das 
vias respiratórias, ficando entaladas na 
boca ou na faringe.

Or. en

Justificação

Os formatos de alguns brinquedos têm causado inúmeros acidentes graves, pelo que foram 
proibidos pela norma. Devem aplicar-se as mesmas disposições às embalagens, pois as 
crianças brincam muitas vezes com estas. A maior parte dos fabricantes de máquinas de 
venda automática e o principal fabricante de ovos surpresa tomaram já medidas, substituindo 
este tipo de invólucro por um substancialmente mais seguro, alteração com que muito nos 
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congratulamos, mas todas as embalagens deveriam cumprir os mesmos requisitos elevados 
de segurança, e é necessária regulamentação para evitar que fabricantes menos responsáveis 
reintroduzam o invólucro já obsoleto. 

Alteração 260
Olle Schmidt

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.

Os brinquedos e respectivos componentes
não devem apresentar qualquer risco de
interrupção do fluxo de ar devido a
obstrução externa das vias respiratórias, na 
boca ou no nariz.

Or. en

Alteração 261
Christel Schaldemose

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 e externa das vias respiratórias, na 
boca ou no nariz.

Or. en

Justificação

Children use products in all conceivable ways and also play with and explore the packaging. 
It is known that accidents have occurred with spherical, oval or egg-shaped toys which, given 
their form, have become tightly lodged in the rear of the child’s oral cavity forming a seal 
over the airways, thereby causing suffocation or near-suffocation. It is not defensible to allow 



PE412.121v01-00 112/214 AM\744156PT.doc

PT

toy containers/capsules to be shaped in this way, whether the toys are sold together with food, 
in automatic dispensers or are sold in shops. As the above mentioned accidents represent 
cases of internal airway obstruction, the risk of asphyxiation should not be caused by internal 
airway obstruction either.  

Alteração 262
Anna Hedh

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos e respectivos componentes 
não devem apresentar qualquer risco de 
interrupção do fluxo de ar devido a 
obstrução externa das vias respiratórias, 
na boca ou no nariz.

Or. en

Justificação

Os formatos de alguns brinquedos têm causado inúmeros acidentes graves, pelo que foram 
proibidos pela norma. Devem aplicar-se as mesmas disposições às embalagens, pois as 
crianças brincam muitas vezes com estas. A maior parte dos fabricantes de máquinas de 
venda automática e o principal fabricante de ovos surpresa tomaram já medidas, substituindo 
este tipo de invólucro por um substancialmente mais seguro, alteração com que muito nos 
congratulamos, mas todas as embalagens deveriam cumprir os mesmos requisitos elevados 
de segurança, e é necessária regulamentação para evitar que fabricantes menos responsáveis 
reintroduzam o invólucro já obsoleto. 

Alteração 263
Anna Hedh

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos e respectivos componentes 
devem ter dimensões que não apresentem 
qualquer risco de interrupção do fluxo de 
ar devido a obstrução das vias 
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respiratórias por objectos entalados na 
boca ou na faringe ou alojados à entrada 
das vias respiratórias inferiores.

Or. en

Justificação

Os formatos de alguns brinquedos têm causado inúmeros acidentes graves, pelo que foram 
proibidos pela norma. Devem aplicar-se as mesmas disposições às embalagens, pois as 
crianças brincam muitas vezes com estas. A maior parte dos fabricantes de máquinas de 
venda automática e o principal fabricante de ovos surpresa tomaram já medidas, substituindo 
este tipo de invólucro por um substancialmente mais seguro, alteração com que muito nos 
congratulamos, mas todas as embalagens deveriam cumprir os mesmos requisitos elevados 
de segurança, e é necessária regulamentação para evitar que fabricantes menos responsáveis 
reintroduzam o invólucro já obsoleto. 

Alteração 264
Anna Hedh

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos e respectivos componentes 
destinados a crianças com menos de 36 
meses, e partes susceptíveis de serem 
destacadas de brinquedos manifestamente,
devem ter dimensões tais que evitem a sua 
ingestão e/ou inalação. O mesmo se aplica 
a outros brinquedos destinados a entrar em 
contacto com a boca, bem como aos 
respectivos componentes e partes 
susceptíveis de serem destacadas.

Os brinquedos que, em virtude das suas 
funções, dimensões e características, se 
destinem a crianças com menos de 36 
meses, os respectivos componentes e 
partes susceptíveis de serem destacadas 
devem ter dimensões tais que evitem a sua 
ingestão e/ou inalação. O mesmo se aplica 
a outros brinquedos que, em virtude das 
suas funções, dimensões e características, 
se destinam a entrar em contacto com a 
boca, bem como aos respectivos 
componentes e partes susceptíveis de 
serem destacadas.

Or. en

Justificação

Os formatos de alguns brinquedos têm causado inúmeros acidentes graves, pelo que foram 
proibidos pela norma. Devem aplicar-se as mesmas disposições às embalagens, pois as 
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crianças brincam muitas vezes com estas. A maior parte dos fabricantes de máquinas de 
venda automática e o principal fabricante de ovos surpresa tomaram já medidas, substituindo 
este tipo de invólucro por um substancialmente mais seguro, alteração com que muito nos 
congratulamos, mas todas as embalagens deveriam cumprir os mesmos requisitos elevados 
de segurança, e é necessária regulamentação para evitar que fabricantes menos responsáveis 
reintroduzam o invólucro já obsoleto. 

Alteração 265
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo I – ponto 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos e respectivos componentes 
destinados a crianças com menos de 36
meses, e partes susceptíveis de serem 
destacadas de brinquedos manifestamente, 
devem ter dimensões tais que evitem a sua 
ingestão e/ou inalação. O mesmo se aplica 
a outros brinquedos destinados a entrar em 
contacto com a boca, bem como aos 
respectivos componentes e partes 
susceptíveis de serem destacadas.

Os brinquedos e respectivos componentes 
destinados a crianças com menos de 60
meses, e partes susceptíveis de serem 
destacadas de brinquedos manifestamente, 
devem ter dimensões tais que evitem a sua 
ingestão e/ou inalação. O mesmo se aplica 
a outros brinquedos destinados a entrar em 
contacto com a boca, a brinquedos que 
funcionam melhor se o brinquedo for 
humedecido com saliva, bem como aos 
respectivos componentes e partes 
susceptíveis de serem destacadas.

Or. el

Alteração 266
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos e respectivos componentes 
destinados a crianças com menos de 36 
meses, e partes susceptíveis de serem 
destacadas de brinquedos manifestamente,
devem ter dimensões tais que evitem a sua 
ingestão e/ou inalação. O mesmo se aplica 
a outros brinquedos destinados a entrar em 

Os brinquedos que, em virtude das suas 
funções, dimensões e características, se 
destinam claramente a crianças com 
menos de 36 meses, os respectivos 
componentes e partes susceptíveis de 
serem destacadas devem ter dimensões tais 
que evitem a sua ingestão e/ou inalação. O 
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contacto com a boca, bem como aos 
respectivos componentes e partes 
susceptíveis de serem destacadas.

mesmo se aplica a outros brinquedos que, 
em virtude das suas funções, dimensões e 
características, se destinam a entrar em 
contacto com a boca, bem como aos 
respectivos componentes e partes 
susceptíveis de serem destacadas.

Or. en

Alteração 267
Arlene McCarthy

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos e respectivos componentes 
destinados a crianças com menos de 36 
meses, e partes susceptíveis de serem 
destacadas de brinquedos manifestamente, 
devem ter dimensões tais que evitem a sua 
ingestão e/ou inalação. O mesmo se aplica 
a outros brinquedos destinados a entrar em 
contacto com a boca, bem como aos 
respectivos componentes e partes 
susceptíveis de serem destacadas.

Os brinquedos e respectivos componentes 
destinados a crianças com menos de 36 
meses, e partes susceptíveis de serem 
destacadas de brinquedos manifestamente, 
devem ter dimensões tais que evitem a sua 
ingestão e/ou inalação. O mesmo se aplica 
a outros brinquedos destinados a entrar em 
contacto com a boca e a brinquedos 
contidos nos produtos alimentares ou 
misturados com um produto alimentar, 
bem como aos respectivos componentes e 
partes susceptíveis de serem destacadas.

Or. en

Justificação

Os brinquedos claramente destinados a crianças com menos de 36 meses, os respectivos 
componentes e partes susceptíveis de serem destacadas devem ter dimensões tais que evitem a 
sua ingestão e/ou inalação. O mesmo se aplica a outros brinquedos destinados a entrar em 
contacto com a boca e a brinquedos contidos nos produtos alimentares ou misturados com 
um produto alimentar, bem como aos respectivos componentes e partes susceptíveis de serem 
destacadas.
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Alteração 268
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos e respectivos componentes 
devem ter dimensões que não apresentem 
qualquer risco de interrupção do fluxo de 
ar devido a obstrução das vias 
respiratórias por objectos entalados na 
boca ou na faringe ou alojados à entrada 
das vias respiratórias inferiores.

Or. en

Alteração 269
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As embalagens que contêm os brinquedos 
para a venda a retalho não devem 
apresentar qualquer risco de 
estrangulamento ou interrupção do fluxo 
de ar por obstrução externa das vias 
respiratórias, na boca ou no nariz. As 
embalagens esféricas, em forma de ovo ou 
elipsoidais não podem ter dimensões 
passíveis de causar obstrução interna das 
vias respiratórias, ficando entaladas na 
boca ou na faringe.

Or. en
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Alteração 270
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
alimentar devem ter uma embalagem 
própria. Esta embalagem, tal como 
fornecida, deve ser de dimensão suficiente 
para impedir que seja ingerida e/ou inalada.

Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
alimentar devem ter uma embalagem 
própria. Esta embalagem, tal como 
fornecida, deve ser de dimensão suficiente 
para impedir que seja ingerida e/ou inalada, 
e deve cumprir os outros requisitos de 
embalagem de brinquedos referidos no n.º 
4-E. As embalagens interiores cilíndricas 
com extremidades arredondadas que, tal 
como fornecidas, possam dividir-se em 
duas metades separadas não podem ter 
dimensões passíveis de causar obstrução 
interna das vias respiratórias.

Or. en

Justificação

Os formatos de alguns brinquedos têm causado inúmeros acidentes graves, pelo que foram 
proibidos pela norma. Devem aplicar-se as mesmas disposições às embalagens, pois as 
crianças brincam muitas vezes com estas. A maior parte dos fabricantes de máquinas de 
venda automática e o principal fabricante de ovos surpresa tomaram já medidas, substituindo 
este tipo de invólucro por um substancialmente mais seguro, alteração com que muito nos 
congratulamos, mas todas as embalagens deveriam cumprir os mesmos requisitos elevados 
de segurança, e é necessária regulamentação para evitar que fabricantes menos responsáveis 
reintroduzam o invólucro já obsoleto. 

Alteração 271
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo I – ponto 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 

Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
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alimentar devem ter uma embalagem 
própria. Esta embalagem, tal como 
fornecida, deve ser de dimensão suficiente 
para impedir que seja ingerida e/ou inalada.

alimentar devem ter uma embalagem 
própria. Esta embalagem, tal como 
fornecida, deve ser de dimensão suficiente 
para impedir que seja ingerida e/ou inalada 
e não pode apresentar qualquer outro 
risco de sufoco, estrangulamento ou 
obstrução externa ou interna das vias 
respiratórias ou asfixia.

Or. el

Alteração 272
Arlene McCarthy

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

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
alimentar devem ter uma embalagem 
própria. Esta embalagem, tal como 
fornecida, deve ser de dimensão suficiente 
para impedir que seja ingerida e/ou inalada.

Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
alimentar devem ser embalados à parte 
para evitar a migração de elementos 
constituintes ou odores entre o produto 
alimentar e o brinquedo. Esta embalagem, 
tal como fornecida, deve ser de dimensão 
suficiente para impedir que seja ingerida 
e/ou inalada.

Or. en

Justificação

Os produtos não comestíveis contidos em produtos alimentares representam um risco de 
associação psicológica por parte das crianças pequenas entre produtos comestíveis e 
brinquedos que não devem ser colocados na boca. Se os brinquedos estiverem escondidos 
dentro de produtos alimentares, os pais podem não ter conhecimento da sua presença. A 
embalagem claramente separada assegura que os pais possam controlar em separado o 
acesso aos brinquedos e aos produtos alimentares. 
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Alteração 273
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
alimentar devem ter uma embalagem 
própria.Esta embalagem, tal como 
fornecida, deve ser de dimensão suficiente 
para impedir que seja ingerida e/ou inalada.

Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
alimentar devem ter uma embalagem 
própria. Esta embalagem, tal como 
fornecida, deve ser de dimensão suficiente 
para impedir que seja ingerida e/ou inalada
e não pode apresentar qualquer outro 
risco de asfixia, estrangulamento ou 
obstrução externa ou interna das vias 
respiratórias ou engasgamento.

Or. en

Alteração 274
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
alimentar devem ter uma embalagem 
própria. Esta embalagem, tal como 
fornecida, deve ser de dimensão suficiente 
para impedir que seja ingerida e/ou inalada.

Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
alimentar devem ter uma embalagem 
própria. Esta embalagem, tal como 
fornecida, deve ser de dimensão suficiente 
para impedir que seja ingerida e/ou inalada, 
e deve cumprir os outros requisitos de 
embalagem de brinquedos referidos no n.º 
4-E. As embalagens interiores cilíndricas 
com extremidades arredondadas que 
possam dividir-se em duas metades 
separadas não podem ter dimensões 
passíveis de causar obstrução interna das 
vias respiratórias.

Or. en
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Alteração 275
Martí Grau i Segú

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Com base na definição de ”brinquedos” 
estabelecida pelo artigo 1º, não estão 
abrangidos pela presente directiva os 
elementos decorativos de uma única peça 
contidos em alguns alimentos 
tradicionais.

Or. es

Justificação

Existem alguns produtos, arraigados na tradição popular, que podem incluir pequenos 
elementos decorativos que não deveriam ser considerados brinquedos. 

Alteração 276
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos presentes em produtos 
alimentares devem distinguir-se pela cor, 
consistência e tamanho do próprio 
alimento. Os rótulos de advertência nos 
produtos alimentares que contêm 
brinquedos não devem encontrar-se 
deformados, em particular dobrados ou 
amachucados, ou ser facilmente 
deformados.

Or. en
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Justificação

Os produtos alimentares e os brinquedos que se encontram nos mesmos são oferecidos às 
crianças simultaneamente. Enquanto se entretém com o brinquedo, a criança comerá o 
produto alimentar mas nem sempre prestará atenção àquilo que leva à boca (por exemplo, 
uma pequena peça do brinquedo). As advertências e os rótulos que remetem para esse perigo 
não devem encontrar-se deformados, uma vez que isso poderá afectar a legibilidade do aviso.

Alteração 277
Anna Hedh

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

São proibidos os brinquedos firmemente 
agregados a um produto alimentar no 
momento do seu consumo, de tal forma 
que a sua utilização só é possível uma vez 
consumido este último.

São proibidos os brinquedos firmemente 
agregados a um produto alimentar no 
momento do seu consumo, de tal forma 
que a sua utilização só é possível uma vez 
consumido este último. As peças de 
brinquedos que, de outra forma, se 
encontrem directamente agregados a um 
produto alimentar devem cumprir os 
requisitos estabelecidos nos pontos 4-C e
4-D.

Or. en

Justificação

As formas de determinados brinquedos têm estado na origem de inúmeros acidentes graves e 
foram, por esse motivo, excluídas da norma. A aplicação das mesmas normas deve estender-
se às embalagens, uma vez que, muitas vezes, as crianças brincam também com a 
embalagem. Grande parte dos fabricantes de máquinas de distribuição automática e os 
principais fabricantes de ovos-surpresa adoptaram já medidas no sentido de substituir este 
tipo de cápsula por uma substancialmente mais segura, sendo esta uma evolução que 
saudamos calorosamente, embora todas as embalagens devam preencher os mesmos 
requisitos de alta segurança. É imperativo garantir que os fabricantes menos responsáveis 
reintroduzam no mercado as cápsulas agora consideradas obsoletas, através de uma 
regulamentação adequada. 
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Alteração 278
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo I – ponto 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

São proibidos os brinquedos firmemente 
agregados a um produto alimentar no 
momento do seu consumo, de tal forma 
que a sua utilização só é possível uma vez 
consumido este último.

São proibidos os brinquedos colocados 
num produto alimentar no momento do seu 
consumo, de tal forma que a sua utilização 
só é possível cortando o produto 
alimentar ou uma vez consumido este 
último.

Or. el

Alteração 279
Arlene McCarthy

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

São proibidos os brinquedos firmemente 
agregados a um produto alimentar no 
momento do seu consumo, de tal forma 
que a sua utilização só é possível uma vez 
consumido este último.

São proibidos os brinquedos contidos ou 
misturados num produto alimentar, de tal 
forma que a sua utilização só é possível 
uma vez consumido ou fragmentado este 
último.

Or. en

Justificação

Clarificação do texto da Comissão para eliminar a ambiguidade.
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Alteração 280
Jan Cremers

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

São proibidos os brinquedos firmemente 
agregados a um produto alimentar no 
momento do seu consumo, de tal forma 
que a sua utilização só é possível uma vez 
consumido este último.

Os brinquedos firmemente agregados a um 
produto alimentar no momento do seu 
consumo, de tal forma que a sua utilização 
só é possível uma vez consumido este 
último, devem ter dimensões que impeçam 
que os mesmos sejam engolidos ou 
inalados.

Or. en

Alteração 281
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

São proibidos os brinquedos firmemente 
agregados a um produto alimentar no 
momento do seu consumo, de tal forma 
que a sua utilização só é possível uma vez 
consumido este último.

São proibidos os brinquedos firmemente 
agregados a um produto alimentar no 
momento do seu consumo, de tal forma 
que a sua utilização só é possível uma vez 
consumido este último. As peças de 
brinquedos que, de outra forma, se 
encontrem directamente agregados a um 
produto alimentar devem cumprir os 
requisitos estabelecidos nos pontos 4-C e 
4-D.

Or. en
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Alteração 282
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 4 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As peças de brinquedos agregados a um 
produto alimentar, o qual não necessita 
ser consumido para que se tenha acesso 
ao brinquedo, devem ter dimensões que 
impeçam que as mesmas sejam engolidas, 
inaladas ou causem uma obstrução 
interna das vias respiratórias.

Or. en

Justificação

Este é o caso dos batons de açúcar apresentados dentro de um tubo de plástico e com uma 
tampa de plástico, ou das chupetas de açúcar em embalagens de plástico. Ao chupar o doce, 
a criança corre o risco de inalar o tubo ou a embalagem, sem que para isso tenha de 
consumir o doce integralmente. Um batom de açúcar deste tipo causou uma fatalidade na 
Irlanda, onde uma criança (com mais de três anos de idade) engoliu a tampa, a qual foi 
posteriormente perfurada de forma a permitir a passagem do ar. Sabe-se que este produto foi 
proibido em alguns Estados-Membros, nomeadamente na Suécia.

Alteração 283
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo I – ponto 4 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos introduzidos nos alimentos 
devem poder distinguir-se do alimento 
pela cor, forma e dimensão. 

Or. el



AM\744156PT.doc 125/214 PE412.121v01-00

PT

Alteração 284
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo I – ponto 4 – parágrafo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Avisos nos alimentos que contêm 
brinquedos que não devem ser 
deformados, em particular dobrados ou 
amachucados, ou facilmente deformados.

Or. el

Alteração 285
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo I – ponto 4 – parágrafo 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Partes de brinquedos agregados a 
alimentos que não têm que ser 
consumidos para ter acesso ao brinquedo 
devem ter dimensões tais que sejam 
impossíveis de engolir ou inalar ou que 
obstruam as vias respiratórias internas.

Or. el

Alteração 286
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo I – ponto 4 – parágrafo 5-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

O risco inerente aos brinquedos nos 
alimentos será avaliado com base no 
princípio de precaução.
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Or. el

Alteração 287
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo I – ponto 7 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode fixar a velocidade 
máxima de projecto dos veículos eléctricos 
para transporte em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 46.º.

Or. el

Alteração 288
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

Entende-se por «velocidade de projecto» a 
velocidade de funcionamento potencial 
representativa, determinada pelo projecto 
e a correlação das características físicas.

A Comissão poderá estabelecer a 
velocidade máxima de projecto dos 
veículos eléctricos para transporte, em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 46.º.

Or. en

Justificação

A Comissão poderá estabelecer a velocidade máxima de projecto dos veículos eléctricos para 
transporte, em conformidade com o procedimento de regulamentação com controlo referido 
no n.º 2 do artigo 46.º. 
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Alteração 289
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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 
independentemente do grupo etário a que 
se destinam. O limite para o 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.
A Comissão poderá reduzir os limites de 
ruído para estes brinquedos pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o nº 2 do 
artigo 46º.

Or. en

Justificação

As normas em vigor para os limites de ruído não têm devidamente em consideração eventuais 
deficiências auditivas nas crianças. Os limites de ruído devem ser definidos com base no 
grupo etário mais vulnerável, nomeadamente as crianças com menos de três anos de idade. A 
definição de um limite máximo de ruído para os brinquedos que emitem sons é uma questão 
política que deve ser decidida a nível político, mediante o procedimento de comitologia com
controlo, e não deixada sob a alçada dos organismos de normalização. 
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Alteração 290
Heide Rühle

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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 exceda o limite de 135 dB LpC no 
ouvido para o ruído impulsivo;
- não exceda o limite de 70 dB LpC para o 
ruído contínuo nos brinquedos a utilizar 
junto aos ouvidos, tais como brinquedos 
com auscultadores ou os telefones de 
brincar;
- não exceda, em caso algum, os limiares 
correspondentes aplicáveis a adultos, 
previstos na legislação em matéria de 
protecção no trabalho.

Or. en

Justificação

É necessário aplicar limites precisos de ruído. No que respeita ao ruído impulsivo, o limite 
proposto corresponde ao limiar que, uma vez atingido, obriga um trabalhador na indústria a 
usar protectores auriculares. Quanto ao ruído contínuo nos brinquedos a utilizar junto aos 
ouvidos, o limite deve ser aplicável sem limitação de idades. O ruído contínuo emitido pelos 
restantes brinquedos não deve, em caso algum, exceder o limite aplicável aos adultos que 
trabalham na indústria. 
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Alteração 291
Anna Hedh

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. Tal aplica-se a todos os 
brinquedos que não respeitem o grupo 
etário a que se destinam. O limite máximo 
para o ruído impulsivo deve ser 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. sv

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 292
Charlotte Cederschiöld

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 

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. Tal aplica-se a todos os 



PE412.121v01-00 130/214 AM\744156PT.doc

PT

crianças. brinquedos que não respeitem o grupo 
etário a que se destinam. O limite máximo 
para o ruído impulsivo deve ser de 115dB 
LpC no ouvido. O limite máximo para os 
brinquedos com ruído prolongado deve 
ser de 80dB LpC no ouvido.

Or. sv

Justificação

Os estudos demonstram que uma exposição prolongada a ruídos superiores a 80 dB pode 
causar perturbações auditivas. As crianças são particularmente vulneráveis, na medida em 
que os seus ouvidos são mais sensíveis a níveis de ruído elevados do que os dos adultos, como 
o prova o aumento do número de crianças com perturbações auditivas registado nos últimos 
anos. O nível máximo para os brinquedos particularmente perigosos, os chamados 
brinquedos de ruído impulsivo, deve portanto ser fixado em 115 dB. 

Alteração 293
Maria Matsouka

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. A Comissão pode fixar um valor 
limite para esses brinquedos em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o nº 2 do artigo 46º.

Or. el
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Alteração 294
Anna Hedh

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. Os brinquedos e as respectivas 
peças que podem ser engolidas pelas 
crianças, em particular os ímanes ou 
componentes magnéticos, as peças 
acrescentadas ou as pilhas tipo “botão" 
não devem apresentar riscos para o tubo 
gástrico ou os intestinos,

Or. en

Justificação

Os perigos causados por brinquedos ou partes de brinquedos ingeridos pelas crianças 
atraíram uma enorme atenção desde a adopção da presente Directiva. Tais riscos devem ser 
cobertos por um requisito específico de segurança, a fim de obrigar os organismos de 
normalização a ter em conta este aspecto na elaboração de normas. A definição de uma 
norma destinada aos brinquedos magnéticos está já a ser tratada. Contudo, a fim de manter o 
sistema da nova abordagem, é necessário que, no Anexo II, um requisito específico de 
segurança vise este género de riscos.

Alteração 295
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Anexo II – parte I – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. Os brinquedos, ou peças de 
brinquedos, passíveis de serem ingeridos 
devem ser fabricados de forma a não 
causarem danos quando ingeridos. Isto 
aplica-se, em particular, aos riscos 
causados por brinquedos a pilhas, 
magnéticos ou com capacidade para 
alterar o volume ou a forma.  
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Or. en

Alteração 296
Heide Rühle

Proposta de directiva
Anexo II – parte III – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os brinquedos devem ser projectados e 
fabricados de modo a não apresentarem 
riscos de efeitos nocivos para a saúde 
humana devido à exposição a substâncias 
ou preparações químicas que contenham ou 
entrem na sua composição, quando forem 
utilizados conforme previsto no primeiro 
parágrafo do n.º 2 do artigo 9.º.

1. Os brinquedos devem ser projectados e 
fabricados de modo a não apresentarem 
riscos de efeitos nocivos para a saúde 
humana ou para o sistema hormonal 
devido à exposição a substâncias ou 
preparações químicas que contenham ou 
entrem na sua composição, quando forem 
utilizados conforme previsto no primeiro 
parágrafo do n.º 2 do artigo 9.º

Or. en

Alteração 297
Heide Rühle

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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 

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) e de desreguladores 
endócrinos nos termos da Directiva 
67/548/CEE, e de substâncias incluídas na 
lista de propostas estabelecida de acordo 
com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
(REACH), devidos aos seus efeitos para a 
saúde, excepto se estas substâncias 
entrarem na composição de componentes
electrónicas de brinquedos com as quais as 
crianças não tenham qualquer contacto 
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de natureza microestrutural distinta com 
as quais as crianças não tenham qualquer 
contacto físico.

físico.

A presença de vestígios destas substâncias 
é tolerada desde que não sejam 
adicionadas intencionalmente, caso os 
níveis de migração de uma dada 
substância sejam insignificantes e se a 
sua presença for tecnicamente inevitável 
em boas práticas de fabrico.
Caso uma matéria-prima orgânica 
natural, utilizada tradicionalmente no 
fabrico de brinquedos, contenha por 
natureza substâncias CMR, o material 
poderá conter tais substâncias desde que 
não tenham sido intencionalmente 
adicionadas, que o seu nível de incidência 
seja considerado baixo e que o dito 
material não tenha, anteriormente, 
causado danos inerentes à presença de 
CMR.
Os resíduos de monómeros presentes em 
plásticos de polímero poderão ser 
permitidos, desde que os níveis de 
migração da substância sejam 
insignificantes e se a sua presença for 
tecnicamente inevitável em boas práticas 
de fabrico.
Para além disso, os aços inoxidáveis 
podem conter níquel, desde que os níveis 
de migração sejam insignificantes.
Nenhuma das excepções 
supramencionadas será aplicável ao 
mercúrio.

Or. en

Justificação

CMR-substances and endocrine disrupters have properties of very high concern and they 
should not be used in toys at all. It is in general possible to produce materials without these 
substances. The exemptions from the prohibition should be limited to where the presence of 
CMR is unavoidable and risk could be considered to be low.Regarding the exception for 
naturally occurring raw materials this exception is ensuring to allow the use of wood and 
similar materials. EU-manufacturers are not known to use mercury in toys but imported toys 
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have unfortunately contained the substance in some cases. 

Alteração 298
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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) e de desreguladores 
endócrinos nos termos da Directiva 
67/548/CEE, e de outras substâncias 
incluídas na lista de propostas 
estabelecida de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
(REACH). Não obstante, a presença de 
vestígios destas substâncias será permitida 
desde que seja tecnicamente inevitável em 
boas práticas de fabrico.

Or. en

Alteração 299
Charlotte Cederschiöld

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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 

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) e de desreguladores 
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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.

endócrinos nos termos da Directiva 
67/548/CEE, e de outras substâncias 
incluídas na lista de propostas 
estabelecida de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
(REACH), devidos aos seus efeitos para a 
saúde. A presença destas substâncias será 
apenas permitida caso seja tecnicamente 
inevitável em boas práticas de fabrico, ou 
se as substâncias entrarem na composição 
de componentes de brinquedos ou de 
partes de brinquedos de natureza 
microestrutural distinta com as quais as 
crianças não tenham, em circunstância 
alguma, contacto físico.

Or. en

Justificação

As substâncias CMR, nomeadamente os desreguladores endócrinos, são, de facto, 
substâncias com propriedades seriamente preocupantes. As crianças não devem ser vistas 
como pequenos adultos. 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. Actualmente, não existem critérios de classificação de desreguladores 
endócrinos, pelo que tais substâncias não se encontram classificadas na Directiva 
67/548/CEE. Contudo, o Regulamento REACH prevê, no seu artigo 57.º, alínea f), o 
desenvolvimento dos critérios existentes, tendo em vista a incorporação de novos 
instrumentos que permitam avaliar se uma dada substância é ou não um desregulador 
endócrino. Por conseguinte, determinadas substâncias serão, num futuro próximo, 
classificadas como desreguladores endócrinos, em conformidade com a Directiva 
67/548/CEE. 

Alteração 300
Eva-Britt Svensson

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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 

3. Sem prejuízo da aplicação das restrições 
previstas na primeira frase do ponto 2, é 
proibida a utilização em brinquedos de 
substâncias classificadas como 



PE412.121v01-00 136/214 AM\744156PT.doc

PT

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.

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 
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 301
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Proposta de directiva
Anexo II – Secção 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 

3. Sem prejuízo da aplicação das restrições 
previstas na primeira frase do ponto 2, 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 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.

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, quando utilizados nos 
termos do n.º 2, primeiro parágrafo, do 
artigo 9.º.

Or. de

Justificação

Os requisitos em matéria de segurança só podem ser aplicados se o brinquedo for utilizado 
para o fim a que se destina ou quando deste for feita uma utilização previsível, atendendo ao 
comportamento das crianças. As restrições em matéria de utilização não deverão ser 
aplicadas se o contacto só puder ocorrer em caso de utilização inteiramente imprevisível.

Alteração 302
Emmanouil Angelakas

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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 

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.
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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.

A presença de vestígios destas 
substâncias, os quais são tecnicamente 
inevitáveis em boas práticas de fabrico, 
nomeadamente os monómeros em 
plásticos, será permitida desde que 
respeite as disposições previstas no 
Regulamento (CE) n.º 1935/2004.

Or. en

Justificação

Os limites de concentração de substâncias CMR definidos nas Directivas 67/548/CEE e 
1999/45/CE são se aplicam necessariamente a brinquedos, uma vez que se referem a 
preparações e não a objectos. Para além disso, esses limites foram estabelecidos visando os 
adultos e não as crianças, as quais correm maiores riscos de exposição a substâncias 
químicas do que os adultos. É ainda importante referir que o limite geral de 0,1%, 
estabelecido para as CMR pela Directiva 1999/45/CE, é antes elevado, e nada comprova que 
esse valor garanta uma exposição segura das crianças a CMR. 

Alteração 303
Heide Rühle

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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 

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 
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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.

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, incluindo a inalação.

Or. en

Justificação

A possibilidade de contacto físico por meio de inalação também deve ser eliminada e, por 
isso, mencionada explicitamente.

Alteração 304
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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 presença 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, quando utilizados em 
conformidade com a sua função ou de 
forma previsível, tendo em consideração o 
comportamento das crianças.
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Or. en

Justificação

A fim de garantir a coerência com a legislação REACH e as metodologias de avaliação de 
riscos comunitárias, a segurança dos brinquedos deve ser analisada quanto à presença, e 
não à utilização, de substâncias CMR de categoria 1 e 2 nos brinquedos. A sua presença 
pode ser permitida, apenas se tiver sido avaliada e considerada não prejudicial para as 
crianças.

Alteração 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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, os 
brinquedos não deverão conter
substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
as categorias 1 e 2 de reprodução nos 
termos do Anexo I 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 ou de partes 
de brinquedos às quais as crianças não 
tenham acesso, tal como estabelecido pela 
norma EN 71-3.

Or. en

Justificação

Período de transição: a sua justificação encontra-se no considerando 16-B (novo) e no artigo 
52.º. Se não houver exposição, também não haverá riscos. Por conseguinte, a segurança não 
será reforçada mediante a aplicação das restrições às componentes não acessíveis de um 
brinquedo. Suprime-se a referência a substâncias alternativas, uma vez que, se uma 
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avaliação de risco comprovar que a substância não apresenta riscos, não há motivos para 
impor uma maior sobrecarga às empresas obrigando-as a identificar uma substância 
alternativa. Os novos pontos velam por uma harmonização com a legislação REACH.

Alteração 306
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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, os 
brinquedos não deverão conter
substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
as categorias 1 e 2 de reprodução nos 
termos do Anexo I 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 ou de partes 
de brinquedos às quais as crianças não 
tenham acesso, tal como estabelecido pela 
norma EN 71-3.

Or. en

Justificação

Transition period (the rational for our proposed amendment to the transition period in recital 
16 b new and Article 52 – see above)

The proposed amendments are needed to prepare to apply the new chemicals provisions. 

Accessibility. There is no benefit to the safety by apply the restrictions to the internal 
components of a toy. It is in the standard that all the technical details of toy safety are worked 
out, including the likelihood of breakages. It is for this reason that we recommend that the 
definition of accessibility is that established by the standard. When there is no exposure to 
these components there is no risk for children’s health.
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Alteração 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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, os 
brinquedos não deverão conter
substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
as categorias 1 e 2 de reprodução nos 
termos do Anexo I 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 ou de partes 
de brinquedos às quais as crianças não 
tenham acesso, tal como estabelecido pela 
norma EN 71-3.

Or. en

Justificação

Tal como o procedimento de autorização ao abrigo da legislação REACH, a presente 
alteração prevê uma proibição sujeita a um período transitório, nos casos excepcionais em 
que são apresentados pedidos de isenção. 

A inclusão do termo "conter", que substitui "utilização", alarga o âmbito de aplicação da 
directiva.  Torna-se, assim, claro que todas as substâncias são abrangidas, mesmo aquelas 
que não foram adicionadas intencionalmente.  O texto torna igualmente explícito o facto de 
se regulamentar o acto de colocar no mercado um brinquedo que contém uma substância 
CMR e não a utilização da substância durante o processo de fabrico, acção que recai sob o 
âmbito de aplicação de outra legislação secundária da Comunidade (como é o caso da 
Directiva relativa à segurança dos trabalhadores).  
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Alteração 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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:

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

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;

4.1. De acordo com a avaliação do comité 
científico competente, as substâncias 
classificadas como CMR de categoria 1 e 
2, na acepção do Anexo I da Directiva 
67/548/CEE, presentes em componentes 
ou partes de brinquedos acessíveis, que 
excedem os limites de concentração 
estabelecidos no ponto 3, não apresentam 
um risco inaceitável para a saúde 
humana, tendo em consideração, em 
especial, a exposição.  
Para tal, os fabricantes poderão solicitar à 
Comissão, antes do fim do período de 
transição previsto no artigo 52.º, uma 
avaliação pelo comité científico relevante 
do risco inerente às substâncias 
classificadas como CMR de categoria 1 e 
2, nos termos do Anexo I da Directiva 
67/548/CEE. Esse pedido deverá incluir 
informações relevantes, em particular no 
tocante à exposição. Após a recepção de 
um pedido, a Comissão deverá, sem 
demora, incumbir o comité científico da 
emissão de um parecer.
Os fabricantes poderão continuar a 
colocar no mercado os brinquedos 
contendo as substâncias classificadas 
como CMR de categoria 1 e 2, nos termos 
do Anexo I da Directiva 67/548/CEE, 
relativamente aos quais foi apresentado 
um pedido e até ser adoptada uma 
decisão. A modificação do Anexo II-A que 
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inclui a lista das substâncias CMR 1 e 2, 
as quais são objecto do presente artigo, 
será uma decisão a adoptar em 
conformidade com o 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).

4.2. a sua utilização em produtos de 
consumo não foi ainda 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 
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

A Comissão encarrega o comité científico 
competente de reavaliar estas substâncias,
incluídas na lista do Anexo II-A, o mais 
rapidamente 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

Tal como o procedimento de autorização ao abrigo da legislação REACH, a presente 
alteração prevê uma proibição sujeita a um período transitório nos casos excepcionais em 
que são apresentados pedidos de isenção. 

A inclusão do termo "presentes", que substitui "utilização", alarga o âmbito de aplicação da 
directiva. Torna-se, assim, claro que todas as substâncias são abrangidas, mesmo aquelas 
que não foram adicionadas intencionalmente.  O texto torna igualmente explícito o facto de 
se regulamentar o acto de colocar no mercado um brinquedo que contém uma substância 
CMR e não a utilização da substância durante o processo de fabrico, acção que recai sob o 
âmbito de aplicação de outra legislação secundária da Comunidade (como é o caso da 
Directiva relativa à segurança dos trabalhadores).  
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Alteração 309
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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:

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

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;

4.1. De acordo com a avaliação do comité 
científico competente, as substâncias 
classificadas como CMR de categoria 1 e 
2, na acepção do Anexo I da Directiva 
67/548/CEE, presentes em componentes 
ou partes de brinquedos acessíveis, que 
excedem os limites de concentração 
estabelecidos no ponto 3, não apresentam 
um risco inaceitável para a saúde 
humana, tendo em consideração, em 
especial, a exposição.
Para tal, os fabricantes poderão solicitar à 
Comissão, antes do fim do período de 
transição previsto no artigo 52.º, uma 
avaliação pelo comité científico relevante 
do risco inerente às substâncias 
classificadas como CMR de categoria 1 e 
2, nos termos do Anexo I da Directiva 
67/548/CEE. Esse pedido deverá incluir 
informações relevantes, em particular no 
tocante à exposição. Após a recepção de 
um pedido, a Comissão deverá, sem 
demora, incumbir o comité científico da 
emissão de um parecer.
Os fabricantes poderão continuar a 
colocar no mercado os brinquedos 
contendo as substâncias classificadas 
como CMR de categoria 1 e 2, nos termos 
do Anexo I da Directiva 67/548/CEE, 
relativamente aos quais foi apresentado 
um pedido e até ser adoptada uma 
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decisão. A modificação do Anexo II-A que 
inclui a lista das substâncias CMR 1 e 2, 
as quais são objecto do presente artigo, 
será uma decisão a adoptar em 
conformidade com o 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).

4.2. a sua utilização em produtos de 
consumo não foi ainda 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 
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

A Comissão encarrega o comité científico 
competente de reavaliar estas substâncias,
incluídas na lista do Anexo II-A, o mais 
rapidamente 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

Substitution. We ask that the requirement to replace a chemical simply because an alternative 
exists be deleted in the interest of child safety. If a risk assessment demonstrates that the 
substance poses no risk to a child, there is no reason to require to experiment with new 
chemical formulations that risk changing the performance of the material that contains it. A 
child’s safety depends first and foremost upon the safety of the materials used to construct a 
toy, e.g. whether a plastic will crack or splinter. Safety is therefore enhanced when materials 
which meet established performance tests are used.

Alteração 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Proposta de directiva
Anexo II – parte III – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. As substâncias ou preparações
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 

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

acepção do Anexo I da Directiva 
67/548/CEE podem ser utilizadas em 
brinquedos sob reserva das duas seguintes 
condições:

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;

4.1. De acordo com a avaliação do comité 
científico competente, as substâncias 
classificadas como CMR de categoria 1 e 
2, na acepção do Anexo I da Directiva 
67/548/CEE, presentes em componentes 
ou partes de brinquedos acessíveis, que 
excedem os limites de concentração 
estabelecidos no ponto 3, não apresentam 
um risco inaceitável para a saúde 
humana, tendo em consideração, em 
especial, a exposição.  
Para tal, os fabricantes poderão solicitar а 
Comissão, antes do fim do período de 
transição previsto no artigo 52.º, uma 
avaliação pelo comité científico relevante 
do risco inerente às substâncias 
classificadas como CMR de categoria 1 e 
2, nos termos do Anexo I da Directiva 
67/548/CEE. Esse pedido deverá incluir 
informações relevantes, em particular no 
tocante а exposição. Após a recepção de 
um pedido, a Comissão deverá, sem 
demora, incumbir o comité científico da 
emissão de um parecer.
Os fabricantes poderão continuar a 
colocar no mercado os brinquedos 
contendo as substâncias classificadas 
como CMR de categoria 1 e 2, nos termos 
do Anexo I da Directiva 67/548/CEE, 
relativamente aos quais foi apresentado 
um pedido e até ser adoptada uma 
decisão. A modificação do Anexo II-A que 
inclui a lista das substâncias CMR 1 e 2, 
as quais são objecto do presente artigo, 
será uma decisão a adoptar em 
conformidade com o 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 

4.2. a sua utilização em produtos de 
consumo não foi ainda proibida ao abrigo 
do Regulamento (CE) n.º 1970/2006 
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(REACH). (REACH).
A Comissão encarrega o comité científico 
competente de reavaliar estas substâncias 
ou preparações o mais rapidamente 
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

A Comissão encarrega o comité científico 
competente de reavaliar estas substâncias, 
contempladas na lista do Anexo II-A, o 
mais rapidamente 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

Período de transição: a sua justificação encontra-se no considerando 16-B (novo) e no artigo 
52.º. Se não houver exposição, também não haverá riscos. Por conseguinte, a segurança não 
será reforçada mediante a aplicação das restrições às componentes não acessíveis de um 
brinquedo. Suprime-se a referência a substâncias alternativas, uma vez que, se uma 
avaliação de risco comprovar que a substância não apresenta riscos, não há motivos para 
impor uma maior sobrecarga às empresas obrigando-as a identificar uma substância 
alternativa. Os novos pontos velam por uma harmonização com a legislação REACH.

Alteração 311
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Anexo II – parte 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:

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

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;

4.1. a utilização da substância foi avaliada 
pelo comité científico competente, que a 
considerou inofensiva para a saúde 
humana, em particular no que diz respeito 
à exposição, tendo sido adoptada uma 
decisão conforme previsto no n.º 2 do 
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artigo 45.º;
4.2. não existem substâncias alternativas 
adequadas, tal como comprovado na 
análise de alternativas realizada;

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).

4.3. a sua utilização em produtos de 
consumo não está proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006 
(REACH).

Os brinquedos que contêm substâncias ou 
preparações classificadas como CMR de 
categoria 1 e 2, e relativamente aos quais 
foi feito um pedido de avaliação pelo 
comité científico, podem continuar a ser 
colocados no mercado durante um 
período de 2 anos a partir da entrada em 
vigor da presente Directiva e até ser 
adoptada uma decisão.
A modificação do Anexo II-A que inclui a 
lista das substâncias CMR 1 e 2, as quais 
são objecto do presente artigo, será uma 
decisão a adoptar pela Comissão em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 45.º.

A Comissão encarrega o comité científico 
competente de reavaliar estas substâncias 
ou preparações o mais rapidamente 
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

A Comissão encarrega o comité científico 
competente de reavaliar estas substâncias 
ou preparações o mais rapidamente 
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

Tal como o procedimento de autorização ao abrigo da legislação REACH, o qual se refere 
especificamente às substâncias CMR de categoria 1 e 2, a presente alteração prevê uma 
proibição sujeita a um período transitório, nos casos excepcionais em que são apresentados 
pedidos de isenção.
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Alteração 312
Anna Hedh

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 
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 excepções gerais propostas poderiam enfraquecer consideravelmente a proibição. Na 
actual proposta, as substâncias CMR não parecem ser proibidas mesmo quando a sua 
utilização está sujeita a condições. Por conseguinte, propomos uma proibição mais coerente. 
De um modo geral, é impossível produzir materiais sem estas substâncias. As excepções à 
proibição devem limitar-se aos casos em que a presença de substâncias CMR seja inevitável 
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e o risco possa ser considerado reduzido, como as componentes eléctricas encapsuladas, os 
monómeros em plástico e o níquel presente no aço inoxidável. 

Alteração 313
Eva-Britt Svensson

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 
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
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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 314
Olle Schmidt

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 
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 
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2 do artigo 45.º

Or. en

Alteração 315
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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:

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 são proibidas em 
brinquedos.

Or. en

Justificação

Não deve ser autorizada qualquer excepção. Jamais se deve autorizar a utilização de 
substâncias carcinogénicas e de substâncias químicas perigosas em brinquedos, na medida 
em que, mesmo em doses mínimas, são extremamente perigosas para a saúde das crianças. 

Alteração 316
Wolfgang Bulfon

Proposta de directiva
Anexo II – Secção 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:

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 não podem ser 
utilizadas em brinquedos.
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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;

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 
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

4.3. a sua utilização em produtos de 
consumo não está proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006 
(REACH).

Or. de

Justificação

A utilização em brinquedos de substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas das 
categorias 1 e 2 deve ser proibida, sem excepções.

Alteração 317
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

4. As substâncias ou preparações 4. As substâncias ou preparações 
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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:

classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1, 2 e 3 na acepção da 
Directiva 67/548/CEE podem ser utilizadas 
em brinquedos sob reserva das seguintes 
condições:

Or. en

Justificação

Para reforçar a segurança dos brinquedos mediante a aplicação do princípio da precaução, 
não se justifica que as CMR das categorias 1, 2 e 3 sejam tratadas diferentemente. 

Alteração 318
Emmanouil Angelakas

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:

4. As substâncias ou preparações 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1, 2 e 3 na acepção da 
Directiva 67/548/CEE podem ser utilizadas 
em brinquedos sob reserva das seguintes 
condições:

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;

4.1. O fabricante de brinquedos submete 
ao comité científico competente um 
pedido relativo ao brinquedo em causa 
acompanhado de um relatório de 
avaliação da exposição dos utilizadores à 
substância CMR específica contida no 
brinquedo;

4.2. não existem substâncias alternativas 
adequadas, tal como comprovado na 
análise de alternativas realizada;

4,2. 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;

4.3. a sua utilização em produtos de 4.2. não existem substâncias alternativas 
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consumo não está proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006 
(REACH).

adequadas, tal como comprovado na 
análise de alternativas que o comité 
científico competente avalia e aprova;
4,4. a sua utilização em produtos de 
consumo não seja proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006 
(REACH).
A Comissão deve publicar no Anexo... da 
presente directiva uma lista das 
substâncias ou preparações e dos 
correspondentes brinquedos aos quais 
não se aplicam os requisitos referidos no 
Anexo II, parte III, ponto 3.  

A Comissão encarrega o comité científico 
competente de reavaliar estas substâncias 
ou preparações o mais rapidamente 
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

A Comissão encarrega o comité científico 
competente de reavaliar estas substâncias 
ou preparações o mais rapidamente 
possível sempre que surgirem dúvidas 
quanto à sua segurança e, pelo menos, 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

A autorização de utilização de uma substância CMR num brinquedo poderá ser concedida 
com base em estudos de migração experimentais que provem que a exposição de uma criança 
a essa substância é inferior a uma dada percentagem x% da TDI. Com base nesses estudos, o 
comité científica relevante aprovará a utilização da substância numa dada concentração e 
para um brinquedo específico. As substâncias aprovadas e os brinquedos que as contêm 
podem ser incluídos no anexo da directiva, que será constantemente actualizado.

Alteração 319
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Proposta de directiva
Anexo II – parte III – ponto 4,3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão encarrega o comité científico 
competente de reavaliar estas substâncias 
ou preparações o mais rapidamente 
possível sempre que surgirem dúvidas 
quanto à sua segurança e, o mais tardar, de 

A Comissão encarrega o comité científico 
competente de reavaliar estas substâncias 
ou preparações referidas no Anexo II-A o 
mais rapidamente possível sempre que 
surgirem dúvidas quanto à sua segurança e, 
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cinco em cinco anos a partir da data de 
adopção de uma decisão nos termos do n.º 
2 do artigo 45.º

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

Alteração 320
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Christopher Heaton-Harris, Colm Burke

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os fabricantes podem continuar a 
colocar no mercado brinquedos contendo 
as substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução (CMR) na acepção do 
Anexo I da Directiva 67/548/CEE, em 
relação aos quais tenha sido apresentado 
um pedido ao comité científico 
competente nos termos do n.º 4.1 
enquanto não for tomada a decisão a que 
se refere o n.º 2 do artigo 45.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa a coerência com o Regulamento n.º 1907/2006 (REACH).  É 
normal que, sempre que os fabricantes possam justificar a utilização continuada de uma 
substância química e apresentar dados de exposição em apoio dessa utilização, possam 
continuar a produção na perspectiva das conclusões do comité científico.  Esta disposição 
seria extremamente importante para as PME e o volume de trabalho do comité científico 
disso depende.
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Alteração 321
Anna Hedh

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 excepções gerais propostas poderiam enfraquecer consideravelmente a proibição. Na 
actual proposta, as substâncias CMR não parecem ser proibidas mesmo quando a sua 
utilização está sujeita a condições. Por conseguinte, propomos uma proibição mais coerente. 
De um modo geral, é impossível produzir materiais sem estas três substâncias. As isenções à 
proibição devem limitar-se aos casos em que a presença de substâncias CMR é inevitável e o 
risco pode ser considerado reduzido, como as componentes eléctricas encapsuladas, os 
monómeros em plástico e o níquel presente no aço inoxidável. 
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Alteração 322
Heide Rühle

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 excepções às substâncias CMR de categoria 3 só devem ser autorizadas em conformidade 
com o disposto no Anexo II, parte III, ponto 4. 

Alteração 323
Olle Schmidt

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 

Suprimido
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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).

Or. en

Alteração 324
Eva-Britt Svensson

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 
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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 325
Emmanouil Angelakas

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).

5. As substâncias classificadas como muito 
tóxicas, nocivas, sensibilizadoras, 
corrosivas ou irritantes podem ser 
utilizadas em brinquedos, na condição de 
que a exposição das crianças a tais 
substâncias, quando avaliada de acordo 
com as normas de ensaio europeias 
pertinentes, não represente um risco para 
a saúde da criança.

Or. en

Justificação

É necessário regulamentar a utilização de outras substâncias utilizadas no fabrico de 
brinquedos e não tão perigosas com as CMR. A avaliação da exposição a estas substâncias 
pode ser feita com base numa hipótese de exposição realista e, eventualmente, pela 
comparação da exposição a uma fracção x% da TDI da substância.
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Alteração 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

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).

5. Sem prejuízo da aplicação da restrição 
referida na primeira frase do ponto 2, os 
brinquedos não devem conter substâncias 
que estejam classificadas como 
carcinogénicas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução da categoria 3 na 
acepção do Anexo I da directiva 
67/548/CE, se:

(i) a sua utilização em produtos de 
consumo tiver sido proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006 
(REACH), ou
(ii) a substância CMR de categoria 3 
estiver contida nas componentes ou partes 
de brinquedos ao alcance das crianças, 
como definido na norma EN71, e o comité 
científico competente tiver considerado 
que o teor da substância presente no 
brinquedo representa um risco inaceitável 
para a saúde humana, em particular no
que diz respeito à exposição.  A decisão de 
rever o Anexo II-B que enumera as 
substâncias CMR de categoria 3 proibidas 
de acordo com a presente disposição será 
tomada em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 45.º.

Or. en

Justificação

A diferença entre CMR de categoria 1 e 2 e CMR de categoria 3 é evidente: as substâncias 
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CMR de categoria 3, em número elevado, não estão sujeitas às mesmas restrições jurídicas 
que as CMR de categoria 1 e 2. Várias centenas de substâncias químicas estão classificadas 
como CMR de categoria 3 e encontram-se presentes em materiais utilizados para fabricar 
outros produtos de consumo, bem como em brinquedos. Em nome da saúde das crianças e do 
empenho da UE numa melhor legislação, é necessária uma abordagem comum para todos os 
produtos de consumo. As substâncias CMR de categoria 3 proibidas devem ser enumeradas 
num novo anexo II-B.

Alteração 327
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

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).

5. Sem prejuízo da aplicação da restrição 
referida na primeira frase do ponto 2, os 
brinquedos não devem conter substâncias 
que estejam classificadas como 
carcinogénicas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução da categoria 3 na 
acepção do Anexo I da directiva 
67/548/CE, se:

(i) a sua utilização em produtos de 
consumo tiver sido proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006 
(REACH), ou
(ii)    A decisão de rever o Anexo II-B que 
enumera as substâncias CMR de 
categoria 3 proibidas de acordo com a 
presente disposição será tomada em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 45.º.

Or. en
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Justificação

A diferença entre CMR de categoria 1 e 2 e CMR de categoria 3 deve ser tida em conta.  Por 
razões de ordem científica e regulamentar amplamente aceites, as substâncias CMR de 
categoria 3, em número elevado, não estão sujeitas às mesmas restrições jurídicas que as 
CMR de categoria 1 e 2.  Centenas de substâncias químicas estão classificadas como CMR de 
categoria 3.   Muitas encontram-se presentes em materiais utilizados para fabricar outros 
produtos de consumo (mobiliário, artigos domésticos, automóveis, etc.), bem como em 
brinquedos.  

Em nome da saúde das crianças e do empenho da UE numa melhor legislação, é necessária 
uma abordagem comum para todos os produtos de consumo.  Esse é o objectivo do REACH.

Impor restrições desnecessárias aos brinquedos não protegerá as crianças.   Em 
contrapartida, 

√ retirará, desnecessariamente, muitas categorias de brinquedos do mercado 

√ porá em risco a viabilidade de empresas europeias de fabrico de brinquedos 
particularmente pequenas 

Alteração 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

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).

5. Sem prejuízo da aplicação da restrição 
referida na primeira frase do ponto 2, os 
brinquedos não devem conter substâncias 
que estejam classificadas como 
carcinogénicas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução da categoria 3 na 
acepção do Anexo I da directiva 
67/548/CE, se:

(i) a sua utilização em produtos de 
consumo tiver sido proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006 



AM\744156PT.doc 165/214 PE412.121v01-00

PT

(REACH), ou
(ii) a substância carcinogénica, 
mutagénica ou tóxica para a reprodução 
(CMR) de categoria 3 estiver contida nas 
componentes ou partes de brinquedos ao 
alcance das crianças, como definido na 
norma EN71, e o comité científico 
competente tiver considerado que o teor 
da substância presente no brinquedo 
representa um risco inaceitável para a 
saúde humana, em particular no que diz 
respeito à exposição.  A decisão de rever o 
Anexo II-B que enumera as substвncias 
CMR de categoria 3 proibidas de acordo 
com a presente disposiзгo serб tomada em 
conformidade com o n.є 2 do artigo 45.є.

Or. en

Justificação

Por razões de ordem científica e regulamentar amplamente aceites, as substâncias CMR de 
categoria 3, em número elevado, não estão sujeitas a restrições jurídicas.  As restrições 
devem basear-se no risco. A diferença no tratamento está patente noutra legislação 
comunitária, incluindo o REACH, que aplica o procedimento de autorização às substâncias 
CMR de categoria 1 e 2, mas não às CMR de categoria 3. Equiparar as CMR de categoria 3 
às CMR de categoria 1 e 2 na Directiva Brinquedos como se representassem os mesmos 
níveis de risco tóxico seria, pois, incompatível com o REACH - e uma medida sem 
precedentes.  Propõe-se, por conseguinte, que sempre que os materiais tenham um historial 
de utilização segura na indústria, a utilização das substâncias CMR de categoria 3 seja 
autorizada, a menos que seja expressamente proibida pelo comité científico. 

Alteração 329
Cristian Silviu Bușoi

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 

5. Sem prejuízo da aplicação da restrição
referida na primeira frase do ponto 2, os 
brinquedos não devem conter substâncias 
que estejam classificadas como 
carcinogénicas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução da categoria 3 na 
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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).

acepção do Anexo I da directiva 
67/548/CE, se:

(i) a sua utilização em produtos de 
consumo tenha sido proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006 
(REACH). ou
(ii) a substância CMR de categoria 3 
estiver contida nas componentes ou partes 
de brinquedos que ficam ao alcance das 
crianças se for utilizada como referido no 
primeiro parágrafo do n.º 2 do artigo 9.º, e 
o comité científico competente tiver 
considerado que o teor da substância 
presente no brinquedo representa um 
risco inaceitável para a saúde humana, 
em particular no que diz respeito à 
exposição.  A decisão de alterar o Anexo 
II-B que enumera as substâncias CMR de 
categoria 3 proibidas de acordo com a 
presente disposição será tomada em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 45.º.

Or. en

Alteração 330
Małgorzata Handzlik

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 

5. A presença de substâncias ou 
preparações classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução da categoria 3 na acepção do 
Anexo 1 da Directiva 67/548/CEE deve ser 
proibida em brinquedos na sequência de
uma decisão conforme previsto no n.º 2 do 
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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).

artigo 45.º, se a sua presença nos 
brinquedos foi avaliada pelo comité 
científico competente, que a considerou 
perigosa para a saúde humana, em 
particular no que diz respeito à exposição, 
ou se a sua utilização em produtos de 
consumo estiver proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006 
(REACH).

Or. en

Justificação

Por razões de ordem científica e regulamentar amplamente aceites, as substâncias CMR de 
categoria 3, em número elevado, não estão sujeitas a restrições jurídicas da mesma forma 
que as CMR de categoria 1 e 2.  A tónica na demonstração do risco é ainda mais importante. 
A diferença de tratamento está patente noutra legislação comunitária, incluindo o REACH, 
que aplica o procedimento de autorização às substâncias CMR de categoria 1 e 2, mas não 
às CMR de categoria 3.  Equiparar as CMR de categoria 3 às CMR de categoria 1 e 2 na 
Directiva Brinquedos como se representassem os mesmos níveis de risco tóxico seria, pois, 
incompatível com o REACH - e uma medida sem precedentes.  

Sempre que os materiais tenham um historial de utilização segura na indústria, a utilização 
das substâncias CMR de categoria 3 deve ser autorizada, a menos que expressamente 
proibida pelo comité científico.

Alteração 331
Gary Titley

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 

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 desde que não migrem ou se 
encontrem em componentes ou partes do 
brinquedo não visíveis, fisicamente longe 
do alcance das crianças se o brinquedo 
for utilizado de acordo com o disposto no 
n.º 2 do artigo 9.º, ou se forem respeitadas 
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desde que a sua utilização em produtos de 
consumo não esteja proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006 
(REACH).

as seguintes condições:

5.1. 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; bem como
5,2. a sua utilização em produtos de 
consumo não está proibida ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1970/2006 
(REACH).

Or. en

Alteração 332
Karin Riis-Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff

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).

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). O Anexo II-B enumera as 
substâncias cancerígenas, mutagénicas 
ou tóxicas para a reprodução (CMR) de 
categoria 3 proibidas.

Or. en
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Alteração 333
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff

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

Texto da Comissão Alteração

-1. Os fabricantes podem continuar a 
colocar no mercado brinquedos que 
contenham as substâncias classificadas 
como cancerígenas, mutagénicas ou 
tóxicas para a reprodução (CMR) na 
acepção do Anexo I da Directiva 
67/548/CEE, para os quais tenha sido 
apresentado um pedido, enquanto não for 
tomada uma decisão.

Or. en

Alteração 334
Christel Schaldemose

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:

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

Os brinquedos não podem conter 
quaisquer substâncias utilizadas em 
perfumaria.
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13 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrieno-3-
ona
14 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrieno-2-ona
15 Difenilamina
16 Acrilato de etilo
17 Folhas de figueira, frescas ou em 
preparações
18 trans2-heptenal
19 trans-2-Hexenaldietilacetal
20 trans-2-Hexenaldimetilacetal
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-Meti-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:

1 Amil cinamal
2 Álcool amilcinamílico
3 Álcool anisílico
4 Álcool benzílico
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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

Justificação

Está demonstrado que as fragrâncias são, em larga medida, alergénicas. Dado que ainda não 
foi estabelecida uma lista exaustiva das fragrâncias que podem causar alergia, deve adoptar-
se uma abordagem preventiva. Avaliações conformes com o futuro regulamento relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem fornecerão, em breve, informações sobre as 
substâncias estudadas e reconhecidas como alergénicas ou não. 
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Alteração 335
Heide Rühle

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:

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
16 Acrilato de etilo
17 Folhas de figueira, frescas ou em 
preparações
18 trans2-heptenal
19 trans-2-Hexenaldietilacetal
20 trans 2 Hexenaldimetilacetal
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 

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

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
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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

As substâncias utilizadas em perfumaria causam alergias às crianças e,nesta perspectiva, 
deve ser completamente proibida a sua presença nos brinquedos.

Alteração 336
Eva-Britt Svensson

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:

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

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

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 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

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.
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Alteração 337
Olle Schmidt

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:

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
16 Acrilato de etilo
17 Folhas de figueira, frescas ou em 
preparações
18 trans2-heptenal
19 trans-2-Hexenaldietilacetal
20 trans 2 Hexenaldimetilacetal
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 

7. Só podem ser utilizadas nos brinquedos 
as substâncias utilizadas em perfumaria 
reconhecidas como não alergénicas nos 
termos do Regulamento relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas.
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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:

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
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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

Alteração 338
Anna Hedh

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:

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
16 Acrilato de etilo
17 Folhas de figueira, frescas ou em 
preparações
18 trans2-heptenal
19 trans-2-Hexenaldietilacetal
20 trans 2 Hexenaldimetilacetal

7. Sу podem ser utilizadas nos brinquedos 
as substâncias utilizadas em perfumaria 
reconhecidas como não alergénicas nos 
termos do Regulamento relativo а 
classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas.
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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:

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
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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

Justificação

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. A referência a este regulamento na Directiva Segurança 
dos Brinquedos evitaria a necessidade de outras avaliações científicas de fragrâncias. Em 
conformidade com o objectivo de atingir um elevado nível de segurança, propomos que só 
sejam autorizadas as fragrâncias reconhecidas como não alergénicas.

Alteração 339
Marianne Thyssen, Angelika Niebler, Miroslav Mikolášik, Colm Burke, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab

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:

1 Raiz de énula-campana (Inula helenium)

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

1 Raiz de énula-campana (Inula helenium)
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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
16 Acrilato de etilo
17 Folhas de figueira, frescas ou em 
preparações
18 trans2-heptenal
19 trans-2-Hexenaldietilacetal
20 trans 2 Hexenaldimetilacetal
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)

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
16 Acrilato de etilo
17 Folhas de figueira, frescas ou em 
preparações
18 trans2-heptenal
19 trans-2-Hexenaldietilacetal
20 trans 2 Hexenaldimetilacetal
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)
39 Ambreta
40 4-Fenil-3-buteno-2-ona
41 Amil cinamal
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42 Álcool amilcinamílico
43 Álcool benzílico
44 Salicilato de benzilo
45 Álcool cinamílico
46 Cinamal
47 Citral
48 Cumarina
49 Eugenol
50 Geraniol
51 Hidroxicitronelal
52 Hidroximetilpentil-ciclo-
hexeno-carboxaldeído
53 Isoeugenol

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

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:

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:

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

1 Álcool anisílico
2 Benzoato de benzilo
3 Cinamato de benzilo
4 Citronelol
5 Farnesol
6 Hexilcinamaldeído
7 Lilial
8 d Limoneno
9 Linalol
10. Carbonato de metil heptino
11) 3-Metil-4-(2,6,6-tri-metil-2-ciclo-
hexeno-1-il)-3-buteno-2-ona
12 Extractos de musgo dos carvalhos 
(Evernia Prunastri)
13 Extractos de musgo de árvore (Evernia 
Furfuracea)
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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

Justificação

Os relatórios científicos revelam que existem 40 fragrâncias proibidas. À excepção de 2, 
figuram todas na lista das fragrâncias proibidas constante da proposta relativa à segurança 
dos brinquedos. Essas 2 substâncias (ambreta e 4-Fenil-3-buteno-2-ona), consideradas 
alergénicas pelo Comité Científico dos Produtos Cosméticos e dos Produtos Não Alimentares 
destinados aos Consumidores (SCCNFP) em 2003, não foram incluídas na lista da Directiva 
Segurança dos Brinquedos e devem ser aditadas. Convém igualmente proibir 13 fragrâncias 
que são objecto de rotulagem na proposta da Comissão, na medida em que os relatórios 
científicos indicam que estas 13 substâncias químicas são frequentemente referidas como 
alergénios de contacto.

Alteração 340
Jacques Toubon

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Raiz de énula-campana (Inula 
helenium)
2. Alilisotiocianato
3. 4-terc-butilfenol
4. 4 terc butilfenol
5. Álcool de cíclame

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

1.         Raiz de énula-campana (Inula 
helenium)
2. Alilisotiocianato
3. 4-terc-butilfenol
4. 4 terc butilfenol
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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
16. Acrilato de etilo
17. Folhas de figueira, frescas ou em 
preparações
18. trans2-heptenal
19. trans-2-Hexenaldietilacetal
20. trans-2-Hexenaldimetilacetal
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-Metil-coumarina
31. 5-Metil-2,3-hexanodiona
32. Óleo de raíz 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)

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
16. Acrilato de etilo
17. Folhas de figueira, frescas ou em 
preparações
18. trans2-heptenal
19. trans-2-Hexenaldietilacetal
20. trans-2-Hexenaldimetilacetal
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-Metil-coumarina
31. 5-Metil-2,3-hexanodiona
32. Óleo de raiz de costo (Saussurea 
lappa Clarke)
33. 7-Etoxi-4-metilcumarina
34. Hexa-hidrocumarina
35. Exsudação de bálsamo do Peru, em 
bruto (Myroxylon Pereirae Klotzsch)
36. 2-Pentilideno-ciclo-hexanona
37. 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrieno-
2-ona
38. Óleo essencial de verbena (Lippia 
citriodora Kunth)

Or. fr
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Justificação

A presente alteração tem por finalidade a supressão do termo "alergénico". Com efeito, as 
matérias-primas indicadas na lista em apreço não são obrigatoriamente alergénicas.

Em segundo lugar, o projecto de alteração visa especificar certos tipos de extracção, já que o 
texto enferma de alguns erros menores. De forma mais genérica, os jogos e brinquedos que 
possibilitem um contacto da pele com substâncias utilizadas em perfumaria têm de respeitar 
quer a Directiva relativa aos cosméticos, quer as normas agro-alimentares.  

Alteração 341
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

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:

1) Raiz de énula-campana (Inula helenium)
2) Alilisotiocianato
3) Cianeto de benzilo
4) 4-terc-butilfenol
5) Óleo de quenopódio
6) Álcool de cíclame
7) Maleato de dietilo
8) Di-hidrocumarina
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
16) Acrilato de etilo
17) Folhas de figueira, frescas ou em 
preparações
18) trans2-heptenal
19) trans-2-Hexenaldietilacetal
20) trans-2-Hexenaldimetilacetal
21) Álcool hidroabietílico
22) 4-Etoxifenol

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

1) Raiz de énula-campana (Inula helenium)
2) Alilisotiocianato
3) Cianeto de benzilo
4) 4-terc-butilfenol
5) Óleo de quenopódio
6) Álcool de cíclame
7) Maleato de dietilo
8) Di-hidrocumarina
9) 2,4-Di-hidroxi-3-metilbenzaldeнdo
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
16) Acrilato de etilo
17) Folhas de figueira, frescas ou em 
preparações
18) trans2-heptenal
19) trans-2-Hexenaldietilacetal
20) trans-2-Hexenaldimetilacetal
21) Álcool hidroabietílico
22) 4-Etoxifenol
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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:

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

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 na embalagem se forem 
adicionadas, como tal, aos brinquedos em 
concentrações 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
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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)

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

Alteração 342
Jacques Toubon

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:

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

As seguintes substâncias alergénicas 
utilizadas em perfumaria devem ser 
indicadas nas embalagens ou na 
literatura interna que acompanha os 
brinquedos e os jogos1, se as respectivas
concentrações forem 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
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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] d-
Limoneno Linalol Carbonato de 
metil-heptino 2-(4-terc-
butilbenzil)propionaldeído

21. p-menta-1,8-dieno
22. Linalol
23. Carbonato de metilheptino
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)

9. Álcool cinamílico
10. Citral
11. Citronelol
12. Cumarina
13. Eugenol
14. Farnesol
15. Geraniol
16. Hexilcinamaldeído
17. Hydrocitronellal
18. Hidroximetilpentil-ciclo-hexeno-

carboxaldeído
Cyclohex_3ènecarbaldehyde
19. Isoeugenol
20. 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-terc-
butilbenzil)propionaldeído

21. p-menta-1,8-dieno
22. Linalol
23. Carbonato de metilheptino
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)

1  Os brinquedos em causa são, por 
exemplo, as bonecas perfumadas, 
material de modelagem, os jogos e 
brinquedos educativos, assim como os 
conjuntos de material artístico ou 
científico. 

Or. fr

Justificação

Les molécules en cause sont présentes dans la majorité des huiles essentielles naturelles.
Elles peuvent provoquées des allergies cutanées auprès d’un petit nombre d’individus. Aussi, 
il est important de pouvoir les signaler, soit sur une étiquette lorsque le produit n’a pas 
d’emballage, soit sur l’emballage, soit sur le mode d’emploi accompagnant certains jouets ou 
jeux.



PE412.121v01-00 190/214 AM\744156PT.doc

PT

Ces molécules allergisantes ne l’étant que pour la peau, il n’est pas nécessaire de les citer 
dans les kits de confiserie ou de cuisine, ni dans les jeux qui ne permettent pas un contact 
direct avec lesdites molécules.

Alteração 343
Wolfgang Bulfon

Proposta de directiva
Anexo II – Secção III – ponto 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. Não podem ser ultrapassados os 
seguintes valores-limite de migração dos
brinquedos ou dos componentes de 
brinquedos a que as crianças tenham 
acesso quando os utilizem nas condições 
previstas no n.º 2 do artigo 9.º:

8. Não podem ser ultrapassados os 
seguintes  teores totais em brinquedos ou 
componentes de brinquedos a que as 
crianças tenham acesso quando os utilizem 
nas condições previstas no n.º 2 do artigo 
9.º:

Or. de

Justificação

No intuito de restringir os efeitos nocivos e facilitar as inspecções, as quantidades indicadas 
no quadro deverão corresponder ao teor total de cada substância, expresso em miligramas 
por quilograma de brinquedos.   

Alteração 344
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Anexo II – Parte III – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Não podem ser ultrapassados os 
seguintes valores-limite de migração dos 
brinquedos ou dos componentes de 
brinquedos a que as crianças tenham 
acesso quando os utilizem nas condições 
previstas no n.º 2 do artigo 9.º:

8. A dose diária admissível (DDA) para 
proteger a saúde infantil, devida à  
utilização de brinquedos, não deve 
exceder, em cada dia, os seguintes 
valores:   

Elemento mg/kg de 
material 

do 

mg/kg
de 

Elemento DDA (mg/kg peso 
crianças / dias)
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brinqued
o seco, 

quebradi
ço, em pó 

ou 
maleável

material 
do 

brinque
do 

líquido 
ou 

viscoso
Alumínio 5625 1406
Antimónio 45 11.3 Antimónio 6
Arsénio 7.5 1.9 Arsénio 1
Bário 4500 1125 Bário 600
Boro 1200 300 Boro 160
Cádmio 3.8 0.9 Cádmio 0.5
Crómio III 37.5 9.4 Crómio 5
Crómio VI 0.04 0.01
Cobalto 10.5 2.6

Cobre 622.5 156
Chumbo 27 6.8 Chumbo 3.6
Manganês 1200 300 Manganês 160
Mercúrio 15 3.8 Mercúrio 2
Níquel 75 18.8 Níquel 10
Selénio 37.5 9.4 Selénio 5
Estrôncio 4500 1125
Estanho 15000 3750 Estanho 2000
Estanho na 
forma 
orgânica

1.9 0.5

Zinco 3750 938 Zinco 500

Entende-se por "dose diária admissível" a 
quantidade máxima de um elemento que 
uma criança pode ingerir, em função do 
seu peso, sem consequências nocivas para 
a saúde.

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, 

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, 
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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

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

Or. fr

Justificação

Seules des valeurs de biodisponibilité ou de dose journalière tolérable (mg / kg de poids 
enfant / jour), permettent aux normalisateurs de définir les techniques de mesures les plus 
adaptées en fonction des connaissances scientifiques et techniques.

Les valeurs de migration citées ne suivent pas les orientations du rapport RIVM. Les valeurs 
de migration citées ne suivent pas les orientations du rapport RIVM.
La Commission a retenu 19 éléments. Or, 6 nous paraissent non appropriés: il n’y a aucun 
intérêt, lors de l’extraction à séparer le chrome III du chrome VI et l’étain organique de 
l’étain.
Rechercher cuivre, aluminium, strontium et cobalt,  est inappropriée dans un jouet

Alteração 345
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

8. Não podem ser ultrapassados os seguintes 
valores-limite de migração dos brinquedos 
ou dos componentes de brinquedos a que as 
crianças tenham acesso quando os utilizem 
nas condições previstas no n.º 2 do artigo
9.º:

8. Não podem ser ultrapassados os 
seguintes valores-limite de migração 
dos brinquedos ou dos componentes de 
brinquedos a que as crianças tenham 
acesso quando os utilizem nas 
condições previstas no n.º 2 do artigo 
9.º:

Elemento mg/kg de 
material do 
brinquedo 

seco, 
quebradiço,
em pó ou
maleável

mg/kg
de material do 

brinquedo
líquido ou 

viscoso

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 Alumínio 5625 1406
Antimónio 45 11,3 Antimóni 45 11,3
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o
Arsénio 7,5 1,9
Bário 4500 1125 Bário 4500 1125
Boro 1200 300 Boro 1200 300
Cádmio  3,8 0,9
Crómio III 37,5 9,4 Crómio 

III 
37,5 9,4

Crómio VI 0,04 0,01

Cobalto 10,5 2,6 Cobalto 10,5 2,6
Cobre 622,5 156 Cobre 622,5 156
Chumbo 27 6,8
Manganês 1200 300 Manganês 1200 300
Mercúrio 15 3,8
Níquel 75 18,8 Níquel 75 18,8
Selénio 37,5 9,4 Selénio 37,5 9,4
Estrôncio 4500 1125 Estrôncio 4500 1125
Estanho 15000 3750 Estanho 15000 3750
Estanho na 
forma 
orgânica 

1,9 0,5

Zinco 3750 938 Zinco 3750 938

Or. en

Justificação

O arsénio, o cádmio, o chumbo, o crómio VI, o mercúrio e o estanho na forma orgânica são 
altamente tóxicos e a sua utilização em brinquedos deveria ser totalmente proibida. O 
cádmio, o chumbo, o crómio VI e o mercúrio já são proibidos nos automóveis e nos aparelhos 
eléctricos e electrónicos. O crómio VI no cimento deve ser reduzido a uma forma inofensiva 
pela adição de sulfato de ferro. O arsénio é proibido nas tintas e no tratamento da madeira 
(com algumas excepções). O estanho na forma orgânica é proibido como biocida. É óbvio 
que estas substâncias não podem ser utilizadas em brinquedos.
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Alteração 346
Eva-Britt Svensson

Proposta de directiva
Anexo II – Parte III – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Não podem ser ultrapassados os 
seguintes valores-limite de migração dos 
brinquedos ou dos componentes de 
brinquedos a que as crianças tenham 
acesso quando os utilizem nas condições 
previstas no n.º 2 do artigo 9.º:

8. Não podem ser ultrapassados os 
seguintes valores-limite de migração dos 
brinquedos ou dos componentes de 
brinquedos a que as crianças tenham 
acesso quando os utilizem nas condições 
previstas no n.º 2 do artigo 9.º:

Elemento mg/kg de 
material do 
brinquedo 

seco, 
quebradiço,
em pó ou
maleável

mg/kg
de material 

do 
brinquedo
líquido ou 

viscoso

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 Alumínio 5625 1406
Antimónio 45 11,3 Antimónio 45 11,3
Arsénio 7,5 1,9
Bário 4500 1125 Bário 4500 1125
Boro 1200 300 Boro 1200 300
Cádmio  3,8 0,9
Crómio III 37,5 9,4 Crómio III 37,5 9,4

Crómio VI 0,04 0,01

Cobalto 10,5 2,6 Cobalto 10,5 2,6
Cobre 622,5 156 Cobre 622,5 156
Chumbo 27 6,8
Manganês 1200 300 Manganês 1200 300
Mercúrio 15 3,8
Níquel 75 18.8 Níquel 75 18,8
Selénio 37,5 9,4 Selénio 37,5 9,4
Estrôncio 4500 1125 Estrôncio 4500 1125
Estanho 15000 3750 Estanho 15000 3750
Estanho na 
forma 

1,9 0,5 Estanho na 
forma 

1,9 0,5
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orgânica orgânica
Zinco 3750 938 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

Suprimido

Or. en

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 VI 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 347
Charlotte Cederschiöld

Proposta de directiva
Anexo II – Parte III – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Não podem ser ultrapassados os 
seguintes valores-limite de migração dos 
brinquedos ou dos componentes de 
brinquedos a que as crianças tenham 
acesso quando os utilizem nas condições 
previstas no n.º 2 do artigo 9.º:

8. Não podem ser ultrapassados os 
seguintes valores-limite de migração dos 
brinquedos ou dos componentes de 
brinquedos a que as crianças tenham 
acesso quando os utilizem nas condições 
previstas no n.º 2 do artigo 9.º:

Elemento mg/kg de 
material do 
brinquedo 

seco, 
quebradiço,
em pó ou

mg/kg
de material 

do 
brinquedo
líquido ou 

viscoso

Elemento mg/kg de 
material do 
brinquedo 

seco, 
quebradiço,
em pó ou

mg/kg
de material 

do 
brinquedo
líquido ou 

viscoso
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maleável maleável
Alumínio 5625 1406 Alumínio 5625 1406
Antimónio 45 11,3 Antimónio 45 11,3
Arsénio 7,5 1,9
Bário 4500 1125 Bário 4500 1125
Boro 1200 300 Boro 1200 300
Cádmio  3,8 0,9
Crómio III 37,5 9,4 Crómio III 37,5 9,4

Crómio VI 0,04 0,01

Cobalto 10,5 2,6 Cobalto 10,5 2,6
Cobre 622,5 156 Cobre 622,5 156
Chumbo 27 6,8
Manganês 1200 300 Manganês 1200 300
Mercúrio 15 3,8
Níquel 75 18,8 Níquel 75 18,8
Selénio 37,5 9,4 Selénio 37,5 9,4
Estrôncio 4500 1125 Estrôncio 4500 1125
Estanho 15000 3750 Estanho 15000 3750
Estanho na 
forma 
orgânica 

1,9 0,5 Estanho na 
forma 
orgânica

1,9 0,5

Zinco 3750 938 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

Suprimido

Or. en

Justificação

Alguns destes metais são substâncias CMR. Os limites de migração não devem ser utilizados 
para excluir da proibição os metais com propriedades CMR, mas para limitar ainda mais os 
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riscos. É necessário clarificar este aspecto. A utilização dos metais mais perigosos em 
brinquedos deveria ser proibida. Os fabricantes da UE não utilizam mercúrio em brinquedos, 
mas verificou-se, nalguns casos lamentáveis, que brinquedos importados continham essa 
substância. A proibição de utilizar mercúrio em brinquedos colocaria em pé de igualdade 
brinquedos importados e brinquedos fabricados na UE. É igualmente sabido que outros 
metais pesados suprimidos na alteração têm graves consequências para a saúde e são 
proibidos pela Directiva 2002/95/EC relativa à restrição do uso de determinadas substâncias 
perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos e pela Directiva 2000/53/EC relativa 
aos veículos em fim de vida. O último parágrafo autoriza derrogações demasiado vastas à 
proibição das substâncias CMR. 

Alteração 348
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Anexo II – Parte III – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Não podem ser ultrapassados os 
seguintes valores-limite de migração dos 
brinquedos ou dos componentes de 
brinquedos a que as crianças tenham 
acesso quando os utilizem nas condições 
previstas no n.º 2 do artigo 9.º:

8. Não podem ser ultrapassados os 
seguintes valores-limite de migração dos 
brinquedos ou dos componentes de 
brinquedos a que as crianças tenham 
acesso quando os utilizem nas condições 
previstas no n.º 2 do artigo 9.º:

Elemento mg/kg de 
material do 
brinquedo 

seco, 
quebradiço,
em pó ou
maleável

mg/kg
de material 

do 
brinquedo
líquido ou 

viscoso

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 Alumínio 5625 1406
Antimónio 45 11,3 Antimónio 45 11,3
Arsénio 7,5  1,9 Arsénio 7,5 1,9
Bário 4500 1125 Bário 4500 1125
Boro 1200 300 Boro 1200 300
Cádmio  3,8 0,9
Crómio III 37,5 9,4 Crómio III 37,5 9,4

Crómio VI 0,04 0,01

Cobalto 10,5 2,6 Cobalto 10,5 2,6
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Cobre 622,5 156 Cobre 622,5 156
Chumbo 27 6,8
Manganês 1200 300 Manganês 1200 300
Mercúrio 15 3,8
Níquel 75 18,8 Níquel 75 18,8
Selénio 37,5 9,4 Selénio 37,5 9,4
Estrôncio 4500 1125 Estrôncio 4500 1125
Estanho 15000 3750 Estanho 15000 3750
Estanho na 
forma 
orgânica 

1,9 0,5 Estanho na 
forma 
orgânica

1,9 0,5

Zinco 3750 938 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

Suprimido

Or. en

Alteração 349
Anna Hedh

Proposta de directiva
Anexo II – Parte III – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Não podem ser ultrapassados os 
seguintes valores-limite de migração dos 
brinquedos ou dos componentes de 
brinquedos a que as crianças tenham 
acesso quando os utilizem nas condições 
previstas no n.º 2 do artigo 9.º:

8. Não podem ser ultrapassados os 
seguintes valores-limite de migração dos 
brinquedos ou dos componentes de 
brinquedos a que as crianças tenham 
acesso quando os utilizem nas condições 
previstas no n.º 2 do artigo 9.º:

Elemento mg/kg de 
material do 
brinquedo 

seco, 

mg/kg
de material 

do 
brinquedo

Elemento mg/kg de 
material do 
brinquedo 

seco, 

mg/kg
de material 

do 
brinquedo
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quebradiço,
em pó ou
maleável

líquido ou 
viscoso

quebradiço,
em pó ou
maleável

líquido ou 
viscoso

Alumínio 5625 1406 Alumínio 5625 1406
Antimónio 45 11,3 Antimónio 45 11,3
Arsénio 7,5  1,9
Bário 4500 1125 Bário 4500 1125
Boro 1200 300 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 Cobre 622,5 156
Chumbo 27 6,8
Manganês 1200 300 Manganês 1200 300
Mercúrio 15 3,8
Níquel 75 18,8
Selénio 37,5 9,4 Selénio 37,5 9,4
Estrôncio 4500 1125 Estrôncio 4500 1125
Estanho 15000 3750 Estanho 15000 3750
Estanho na 
forma 
orgânica 

1,9 0,5

Zinco 3750 938 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

Suprimido

Or. en

Justificação

Alguns destes metais são substâncias CMR conhecidas. Os limites de migração não devem 
ser utilizados para excluir da proibição os metais com propriedades CMR, mas para limitar 
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ainda mais os riscos. É necessário clarificar este aspecto.  Existem boas razões para proibir 
a utilização dos metais mais perigosos nos brinquedos, em particular o mercúrio. Os 
fabricantes da UE não utilizam mercúrio nos brinquedos, mas verificou-se, nalguns casos 
lamentáveis, que brinquedos importados continham essa substância. Sugere-se que o último 
parágrafo seja suprimido, dado que permite derrogações demasiado vastas à proibição das 
substâncias CMR.

Alteração 350
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

É proibida a utilização dos seguintes 
elementos em brinquedos ou componentes 
de brinquedos:
1) Arsénio
2) Cádmio
3) Crómio (IV)
4) Chumbo
5) Mercúrio
6) Estanho na forma orgânica

Or. en

Justificação

O arsénio, o cádmio, o chumbo, o crómio VI, o mercúrio e o estanho na forma orgânica são 
altamente tóxicos e a sua utilização em brinquedos deveria ser totalmente proibida. O 
cádmio, o chumbo, o crómio IV e o mercúrio já estão proibidos nos automóveis e nos 
aparelhos eléctricos e electrónicos. O crómio VI no cimento deve ser reduzido a uma forma 
inofensiva pela adição de sulfato de ferro. O arsénio é proibido nas tintas e no tratamento da 
madeira (com algumas excepções). O estanho na forma orgânica é proibido como biocida. É 
óbvio que estas substâncias não podem ser utilizadas em brinquedos.
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Alteração 351
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Anexo II – capítulo III – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Serão adoptados requisitos 
específicos para os brinquedos e 
respectivos componentes que forem 
concebidos para entrar em contacto com a 
boca - independentemente do grupo de 
idade ao qual se destina o brinquedo -
com base nos requisitos de embalagem de 
alimentos definidos 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 e as medidas específicas 
conexas para materiais particulares. 
Esses requisitos serão adoptados com base 
no parecer do comité científico 
competente e por decisão nos termos do 
n.º 2, do artigo 45,  tendo em conta a 
diferença entre brinquedos e materiais 
que entram em contacto com alimentos.

Or. el

Alteração 352
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Anexo II-A – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-A

Lista das substâncias ou preparações 
classificadas como CMR das categorias 1 
e 2 na acepção da Directiva 67/548/CEE, 
relativamente às quais o comité científico 

competente tenha concedido uma 



PE412.121v01-00 202/214 AM\744156PT.doc

PT

derrogação na sequência de uma 
avaliação efectuada com base no ponto 4 

da parte III do Anexo II.

Or. en

Justificação

À semelhança do processo de autorização no âmbito da Directiva REACH, que tem 
especificamente em conta as substâncias CMR das categorias 1 e 2, a presente alteração 
prevê uma proibição sujeita a uma data de expiração para os casos excepcionais em que 
sejam apresentados pedidos de isenção.

Alteração 353
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta de directiva
Anexo II-A – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-A
Lista das substâncias CMR das categorias 

1 e 2 isentas da proibição prevista no 
ponto 3 da parte III do Anexo II

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração 6 ao Anexo II, parte III - PROPRIEDADES QUÍMICAS: 
CMR das categorias 1 e 2, 4.2.
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Alteração 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Proposta de directiva
Anexo II-A – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-A
Lista das substâncias e preparações CMR 
das categorias 1 e 2 isentas da proibição 

prevista no ponto 3 da parte III do Anexo 
II

Or. en

Alteração 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Proposta de directiva
Anexo II-A – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-A
Lista das substâncias CMR das categorias 

1 e 2 isentas da proibição prevista no 
ponto 3 da parte III do Anexo II

Or. en

Alteração 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Proposta de directiva
Anexo II-A – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-A
Lista das substâncias CMR das categorias 

1 e 2 isentas da proibição prevista no 
ponto 3 da parte III do Anexo II
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Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração XY ao Anexo II, parte III - PROPRIEDADES QUÍMICAS: 
CMR das categorias 1 e 2, 4.2.

Alteração 357
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Anexo II-B – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-B
Lista das substâncias ou preparações 
classificadas como CMR da categoria 3 
na acepção do Anexo I da Directiva 
67/548/CEE e proibidas em conformidade 
com o ponto 5 da parte III do Anexo II

Or. en

Justificação

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions in the same way that CMR 1 and 2 substances are.  The 
emphasis on showing a risk is even more important. The difference in treatment is seen in 
other Community legislation, including REACH which applies the Authorisation procedure to 
CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3.  It would therefore be inconsistent with REACH 
– and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in the Toys Directive as if they 
pose the same levels of toxic concern. Where the materials have had a history of safe use in 
industry, CMRs 3 should be allowed for use unless specifically banned by the Scientific 
Committee.
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Alteração 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Proposta de directiva
Anexo II-B – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-B
Lista das substâncias e preparações CMR 

da categoria 3 proibidas

Or. en

Alteração 359
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Proposta de directiva
Anexo II-B – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-B
Lista das substâncias CMR da categoria 3 

proibidas:

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração 7 ao Anexo II, parte III - PROPRIEDADES QUÍMICAS: 
CMR da categoria 3, 5ii.

Alteração 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Proposta de directiva
Anexo II-B – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-B
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Lista das substâncias CMR da categoria 3 
proibidas:

Or. en

Alteração 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Proposta de directiva
Anexo II-B – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

. Anexo II-B
Lista das substâncias CMR da categoria 3 

proibidas:

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração XY ao Anexo II, parte III - PROPRIEDADES QUÍMICAS: 
CMR da categoria 3, 5ii.

Alteração 362
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Na medida em que tal for pertinente para a 
avaliação, a documentação técnica referida 
no artigo 20.º contém, nomeadamente: 

Na medida em que tal for pertinente para a 
avaliação, a documentação técnica referida 
no artigo 20.º contém, nomeadamente: a)

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 

a) uma descrição pormenorizada do 
projecto e do fabrico, incluindo uma lista 
dos componentes e dos materiais utilizados 
nos brinquedos, bem como informação 
detalhada sobre a composição química do 
brinquedo ou das substâncias utilizadas 
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respectivos fornecedores; para o seu fabrico e as quantidades de 
cada substância utilizada no brinquedo ou 
partes do brinquedo. 

Or. el

Alteração 363
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Anexo IV – parágrafo 1 – 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 e dos materiais utilizados 
nos brinquedos, bem como informação 
detalhada sobre a composição química do 
brinquedo ou das substâncias utilizadas 
no seu fabrico, bem como sobre as 
quantidades de cada substância utilizada 
no brinquedo ou partes do brinquedo;

Or. en

Justificação

As fichas de segurança fornecem informações limitadas sobre as substâncias químicas que os 
brinquedos contêm. É necessário que a documentação técnica contenha informações mais 
precisas, nomeadamente informações quantitativas sobre as substâncias químicas utilizadas 
nos brinquedos.  

Alteração 364
Anna Hedh

Proposta de directiva
Anexo V – Parte A – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todos os avisos, sob a forma de frases ou 
de pictogramas, serão precedidos do 
termo "Atenção".
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Or. en

Justificação

Para que seja claro para os consumidores que o texto diz respeito à segurança e chamar a 
atenção para a mensagem, todos os avisos devem começar pelo termo "Atenção". Tal é 
particularmente válido para os avisos sob a forma de pictogramas.

Alteração 365
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Anexo V – Parte A – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todos os avisos, sob a forma de frases ou 
de pictogramas, serão precedidos do 
termo "Atenção".

Or. en

Alteração 366
Charlotte Cederschiöld

Proposta de directiva
Anexo V – Parte A – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todos os avisos, sob a forma de frases ou 
de pictogramas, serão precedidos do 
termo "Atenção". 

Or. en

Justificação

Para que seja claro para os consumidores que o texto diz respeito à segurança e chamar a 
atenção para a mensagem, todos os avisos devem começar pelo termo "Atenção". Tal é 
particularmente válido para os avisos sob a forma de pictogramas.   
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Alteração 367
Anna Hedh

Proposta de directiva
Anexo V – Parte B – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos que possam ser perigosos 
para as crianças com menos de 36 meses 
devem ser acompanhados por um aviso, 
por exemplo a inscrição: «Atenção: contra-
indicado para crianças com menos de 36 
meses» ou «Atenção: contra-indicado para 
crianças com menos de 3 anos» ou a 
expressão «Atenção!» acompanhada do 
seguinte pictograma:

Os brinquedos que possam ser perigosos 
para as crianças com menos de 36 meses 
devem ser acompanhados por um aviso, 
por exemplo a inscrição: «Atenção: contra-
indicado para crianças com menos de 36 
meses» ou «Atenção: contra-indicado para 
crianças com menos de 3 anos» ou a 
expressão «Atenção!» acompanhada do 
seguinte pictograma:

[Pictograma] [Pictograma]
Estes avisos devem ser completados por 
uma indicação concisa, que pode 
igualmente constar das instruções de 
utilização, dos riscos específicos que 
justificam tal contra-indicação.

Estes avisos devem ser completados por 
uma indicação concisa, que pode 
igualmente constar das instruções de 
utilização, dos riscos específicos que 
justificam tal contra-indicação.
Estes avisos não podem ser utilizados em 
brinquedos que, pelas suas funções, 
dimensões e características, se destinam a 
crianças com menos de 36 meses. Em 
particular, todos os brinquedos de recheio 
macio são considerados brinquedos 
destinados a crianças com menos de 36 
meses.

Esta disposição não se aplica aos 
brinquedos que, devido à sua função, 
dimensões, características, propriedades ou 
outros elementos concludentes, não podem 
manifestamente destinar-se a crianças com 
menos de 36 meses.

Esta disposição não se aplica aos 
brinquedos que, devido à sua função, 
dimensões, características, propriedades ou 
outros elementos concludentes, não podem 
manifestamente destinar-se a crianças com 
menos de 36 meses.

Or. en

Justificação

Os avisos sobre a presença de pequenos elementos são actualmente utilizados de forma 
indevida, figurando em brinquedos efectivamente destinados a bebés, com o objectivo de 
legalizar a presença de pequenos elementos susceptíveis de sufocar um bebé. Em particular, 
os brinquedos de recheio macio, como os ursos de peluche e as bonecas macias, não 
deveriam em caso algum conter elementos pequenos e soltos, uma vez que se destinam a 
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crianças, qualquer que seja a intenção do fabricante.

Alteração 368
Olle Schmidt

Proposta de directiva
Anexo V – Parte B – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os brinquedos que possam ser perigosos 
para as crianças com menos de 36 meses 
devem ser acompanhados por um aviso, 
por exemplo a inscrição: «Atenção: contra-
indicado para crianças com menos de 36 
meses» ou «Atenção: contra-indicado para 
crianças com menos de 3 anos» ou a 
expressão «Atenção!» acompanhada do 
seguinte pictograma:

Os brinquedos que possam ser perigosos 
para as crianças com menos de 36 meses 
devem ser acompanhados por um aviso, 
por exemplo a inscrição: «Atenção: contra-
indicado para crianças com menos de 36 
meses» ou «Atenção: contra-indicado para 
crianças com menos de 3 anos» ou a 
expressão «Atenção!» acompanhada do 
seguinte pictograma:

[Pictograma] [Pictograma]
Estes avisos devem ser completados por 
uma indicação concisa, que pode 
igualmente constar das instruções de 
utilização, dos riscos específicos que 
justificam tal contra-indicação.

Estes avisos devem ser completados por 
uma indicação concisa, que pode 
igualmente constar das instruções de 
utilização, dos riscos específicos que 
justificam tal contra-indicação.
Estes avisos não podem ser utilizados em 
brinquedos que, pelas suas funções, 
dimensões e características, se destinam a 
crianças com menos de 36 meses. Em 
particular, todos os brinquedos de recheio 
macio são considerados brinquedos 
destinados a crianças com menos de 36 
meses.

Esta disposição não se aplica aos 
brinquedos que, devido à sua função, 
dimensões, características, propriedades ou 
outros elementos concludentes, não podem 
manifestamente destinar-se a crianças com 
menos de 36 meses.

Esta disposição não se aplica aos 
brinquedos que, devido à sua função, 
dimensões, características, propriedades ou 
outros elementos concludentes, não podem 
manifestamente destinar-se a crianças com 
menos de 36 meses.

Or. en
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Alteração 369
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Anexo V – Parte B – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Patins, patins de rodas, patins em 
linha, pranchas-patim, patinetes e 
bicicletas de brinquedo para crianças

5. Patins, patins de rodas, patins em 
linha, pranchas-patim, patinetes e 
bicicletas de brinquedo para crianças

Se estes brinquedos forem colocados à 
venda como brinquedos devem apresentar 
a inscrição:

Se estes brinquedos forem colocados à 
venda como brinquedos devem apresentar 
a inscrição:

«Atenção: A utilizar com equipamento de 
protecção. Não utilizar na via pública».

«Atenção: A utilizar com equipamento de 
protecção. Não utilizar em estradas ou 
caminhos públicos nem em passeios. Não 
deve ser utilizado por crianças com um 
peso superior a 20 kg».

Por outro lado, as instruções de utilização 
devem lembrar que o brinquedo deve ser 
utilizado com prudência, pois exige muita 
destreza, a fim de evitar acidentes ao 
utilizador ou a terceiros, devidos a quedas 
ou colisões. Devem igualmente ser 
fornecidas indicações relativas ao 
equipamento de protecção aconselhado 
(capacetes, luvas, joelheiras, cotoveleiras, 
etc.).

Por outro lado, as instruções de utilização 
devem lembrar que o brinquedo deve ser 
utilizado com prudência, pois exige muita 
destreza, a fim de evitar acidentes ao 
utilizador ou a terceiros, devidos a quedas 
ou colisões. Devem igualmente ser 
fornecidas indicações relativas ao 
equipamento de protecção aconselhado 
(capacetes, luvas, joelheiras, cotoveleiras, 
etc.).

Or. en

Justificação

Os avisos devem ser claros para que os consumidores compreendam bem o seu significado e 
tomem medidas de protecção adequadas.
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Alteração 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Anexo V – Parte B – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
alimentar devem ser acompanhados do 
seguinte aviso:

Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
alimentar devem ser acompanhados do 
seguinte aviso:

«Recomenda-se vigilância de um adulto.» «Recomenda-se vivamente a vigilância de 
um adulto.»

Or. en

Alteração 371
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Anexo V – Parte B – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
alimentar devem ser acompanhados do 
seguinte aviso:

Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
alimentar devem ser acompanhados do 
seguinte aviso:

«Recomenda-se vigilância de um adulto.» «Recomenda-se vigilância de um adulto.»
Os produtos alimentares que contenham 
brinquedos devem conter o seguinte aviso, 
independentemente da idade da criança: 
«Atenção: contém um brinquedo", ou, se 
o brinquedo estiver dentro de uma 
embalagem perigosa: «Atenção: contém 
um brinquedo e uma embalagem - perigo 
de asfixia. Retirar estes elementos antes 
de dar o produto à criança».

Or. en

Justificação

Alguns produtos indicam que contêm uma "surpresa no interior", sem precisarem se esta 
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surpresa é comestível ou não. Neste caso, uma criança pode confundir, por exemplo, uma 
pequena bola (não comestível/brinquedo) com uma pastilha elástica em forma de bola 
(comestível). A formulação proposta permitirá assegurar uma melhor protecção das 
crianças.

Alteração 372
Maria Matsouka

Proposta de directiva
Anexo V – Parte B – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
alimentar devem ser acompanhados do 
seguinte aviso:

7. Os brinquedos contidos nos produtos 
alimentares ou misturados com um produto 
alimentar devem ser acompanhados do 
seguinte aviso:

«Recomenda-se vigilância de um adulto.» «Recomenda-se vigilância de um adulto.»
Alimentos que contenham brinquedos 
devem ser rotulados do seguinte modo, 
independentemente da idade da criança: 
«Atenção: contém brinquedo", ou, 
quando o brinquedo está contido em 
embalagens perigosas: «Atenção: contém 
brinquedo na embalagem que pode 
apresentar risco de asfixia. Retire a 
embalagem antes de dar o brinquedo à 
criança".

Or. el

Alteração 373
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Anexo V – Parte B – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Imitações de viseiras e capacetes 
protectores
As imitações de viseiras e capacetes 

protectores devem conter o 
seguinte aviso:
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«Atenção: Este brinquedo não assegura a 
protecção.»

Or. en

Justificação

Os avisos devem ser claros para que os consumidores compreendam bem o seu significado e 
tomem medidas de protecção adequadas.
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