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PR_COD_2am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση, για 
εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως 
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που 
αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων 
ουσιών και παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής 
φροντίδας)
(5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (5467/1/2005 – C6-0092/2005),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(1999)0577)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΤΙΤΛΟΣ

για την τροποποίηση, για εικοστή δεύτερη 
φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας 
στην αγορά και χρήσεως μερικών 
επικίνδυνων ουσιών και 

για την τροποποίηση, για εικοστή δεύτερη 
φορά, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας 
στην αγορά και χρήσεως μερικών 
επικίνδυνων ουσιών και 

  
1 ΕΕ C 121 της 24.4.2001, σελ. 176.
2 ΕΕ C 116 της 26.4.2000, σελ. 14 E
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παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα 
παιχνίδια και στα είδη παιδικής 
φροντίδας)

παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις) και 
την τροποποίηση της οδηγίας 
88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με την ασφάλεια των 
παιχνιδιών 

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του τίτλου της αρχικής πρότασης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να 
συμπεριληφθούν οι διατάξεις που απαλείφθηκαν από το Συμβούλιο στην κοινή θέση, οι σχετικές 
με την ασφάλεια των παιχνιδιών (οδηγία 88/378/ΕΟΚ). Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών, είναι απαραίτητη η αναγραφή σχετικών 
προειδοποιήσεων ή ενδείξεων για τη λήψη προφυλάξεων κατά τη χρήση παιχνιδιών ή 
προϊόντων παιδικής φροντίδας που περιέχουν ορισμένες φθαλικές ενώσεις στο 
πλαστικοποιημένο υλικό, προορίζονται για μικρά παιδιά και θα μπορούσαν να τεθούν στο 
στόμα παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών, έστω κι' αν δεν είναι αυτός ο προορισμός τους.  

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Η χρήση ορισμένων φθαλικών 
ενώσεων σε παιχνίδια και είδη παιδικής 
φροντίδας που είναι κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν 
μέρη κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό θα πρέπει να 
απαγορευθεί, δεδομένου ότι η παρουσία 
ορισμένων φθαλικών ενώσεων 
παρουσιάζει ή θα μπορούσε δυνητικά να 
παρουσιάσει κινδύνους για την υγεία των 
παιδιών.

(3) Η χρήση ορισμένων φθαλικών 
ενώσεων σε παιχνίδια και είδη παιδικής 
φροντίδας που είναι κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν 
μέρη κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό θα πρέπει να 
απαγορευθεί, δεδομένου ότι η παρουσία 
ορισμένων φθαλικών ενώσεων 
παρουσιάζει ή θα μπορούσε δυνητικά να 
παρουσιάσει κινδύνους για την υγεία των 
παιδιών. Τα παιχνίδια και τα προϊόντα 
παιδικής φροντίδας που μπορούν να 
εισαχθούν στο στόμα χωρίς να 
προορίζονται για αυτόν το σκοπό, ιδίως 
όταν προορίζονται για παιδιά ηλικίας 
κάτω των τριών ετών, μπορούν, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, να θέσουν σε 
κίνδυνο την υγεία των μικρών παιδιών 
εάν είναι κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν 
μέρη κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό που περιέχει 
ορισμένες φθαλικές ενώσεις.
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Αιτιολόγηση

Παρόλο που το Συμβούλιο πρότεινε την απαγόρευση των φθαλικών ενώσεων DEHP, DBP και 
BBP σε συγκεντρώσεις άνω του 0,1% σε όλα τα παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας, διότι 
βάσει αξιολόγησης ταξινομούνται στις καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες, εξαίρεσε τις ενώσεις DINP, DIDP και DNOP για παιχνίδια και είδη 
παιδικής φροντίδας που προορίζονται για παιδιά άνω των τριών ετών( η αξιολόγηση δεν έχει 
καταλήξει, παρότι υπάρχουν ενδείξεις για βλαπτικές επιδράσεις σε κύτταρα του ήπατος και του 
θυρεοειδή πειραματόζωων). Τα παιδιά κάτω των τριών ετών όμως μπορούν να βάλουν στο 
στόμα τους παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας που δεν προορίζονται για αυτά και αυτό 
συνιστά δυνητική απειλή για την υγεία αυτών των παιδιών. Βλ.  τροπολογία 1 από  την πρώτη 
ανάγνωση του ΕΚ.  

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3α (νέα)

3α. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να 
φέρουν τα παιδιά στο στόμα τους 
παιχνίδια και προϊόντα παιδικής 
φροντίδας που είναι κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν 
μέρη κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό και στα οποία 
έχουν προστεθεί αρώματα, ακόμη και αν 
δεν προορίζονται για το σκοπό αυτόν. 

Αιτιολόγηση

Τα αρωματισμένα παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό ή που περιλαμβάνουν μέρη κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο 
υλικό αυξάνουν την τάση των μικρών παιδιών να τα φέρουν στο στόμα τους. Επαναφορά της 
τροπολογίας 2 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12α (νέα)

12α Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη 
επισήμανση για τα προϊόντα παιδικής 
φροντίδας τα οποία είναι 
κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο 
υλικό ή περιλαμβάνουν μέρη 
κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο 
υλικό , προορίζονται για παιδιά ηλικίας 
από τριών έως έξι ετών και ενδέχεται να 
φέρονται στο στόμα παιδιών ηλικίας 
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μικρότερης των τριών ετών παρόλο που 
δεν είναι αυτός ο προορισμός τους. Η εν 
λόγω επισήμανση θα πρέπει επίσης να 
προβλέπεται από την οδηγία 88∕378∕ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1988, για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με την ασφάλεια 
των παιχνιδιών, προκειμένου για τα 
παιχνίδια που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της∙
ΕΕ L 187 της 16.7.1988, σ. 1. Οδηγία η 
οποία  τροποποιήθηκε τελευταία από την 
οδηγία 93∕68∕ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 
220 της 30.8.1993, σ. 1. 

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 88∕378∕ΕΟΚ ενώ περιλαμβάνει απαγορεύσεις για διάφορες χημικές ουσίες στα 
παιχνίδια, εντούτοις δεν αναφέρει τις φθαλικές ενώσεις. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι  πρέπει 
να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η έκθεση των παιδιών σε όλες τις πηγές εκπομπών των 
εν λόγω ουσιών οι οποίες είναι πρακτικώς δυνατόν να αποφευχθούν, ιδίως δε από αντικείμενα 
που έρχονται σε επαφή με το στόμα των παιδιών. Μολονότι πρότεινε την απαγόρευση των 
DEHP, DBP και BBP για όλα τα παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας, περιόρισε την 
απαγόρευση για τις ουσίες DINP, DIDP και DNOP  μόνο στα παιχνίδια και είδη παιδικής 
φροντίδας που προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών και που μπορούν να 
έλθουν σε επαφή με το στόμα. Δεδομένου ότι  παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών δύναται να 
εκτεθούν σε στοματική χρήση παιχνιδιών και ειδών παιδικής φροντίδας που περιέχουν DINP, 
DIDP και DNOP και που προορίζονται για παιδιά ηλικίας από τριών έως έξι ετών, κρίνεται 
αναγκαία η θέσπιση κανόνων επισήμανσης.  Βλ.  τροπολογία 4 από  την πρώτη ανάγνωση του 
ΕΚ.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17

(17) Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη 
χρήση των φθαλικών ενώσεων που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της 
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ σε άλλα προϊόντα, 
όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κινδύνου
στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
793/93 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 
1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο 
των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες.

(17) Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας εντός  
τριών ετών από την θέσπισή της, με βάση 
τις νέες επιστημονικές γνώσεις και την
αξιολόγηση κινδύνου στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του 
Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για 
την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 
κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα λάβει επίσης υπόψη την 
έκθεση των παιδιών σε φθαλικές ενώσεις 
προερχόμενες από άλλες πηγές εκτός των 
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παιχνιδιών (ιδίως από επιστρώσεις 
δαπέδων και συσκευασίες τροφίμων που 
είναι κατασκευασμένες από 
πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν 
μέρη κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό, καθώς και από 
τον περιβάλλοντα αέρα) και θα αναθέσει 
ενδεχομένως μελέτες για την επιβεβαίωση 
των εκάστοτε τιμών.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση σε τρία χρόνια από τα τέσσερα που προτείνει το Συμβούλιο στην κοινή θέση και 
σε σχέση με τα δύο που είχε προτείνει το ΕΚ, έχει ως στόχο την ταχύτερη συλλογή δεδομένων 
και την εξασφάλιση ικανοποιητικού χρόνου για  την αξιολόγηση του κινδύνου ειδικά για τις 
ουσίες όπου υπάρχει αβεβαιότητα, δηλαδή DINP, DIDP και DNOP. Επίσης, επιδιώκεται η 
προσέγγιση των θέσεων των δύο οργάνων εν όψει της έκδοσης της οδηγίας. Βλ. επίσης 
τροπολογία 8 από την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17α (νέα)

(17α) Στην περίπτωση που αναπτυχθεί 
μέθοδος μέτρησης της μετανάστευσης 
φθαλικών ενώσεων και εγκριθεί αυτή η 
τεχνική από την Επιστημονική Επιτροπή 
για πρακτική χρήση, η Επιτροπή θα έχει 
σοβαρούς λόγους να επανεξετάσει τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας με βάση 
την αξιολόγηση του κινδύνου και τη 
γνώμη της αρμόδιας επιστημονικής 
επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Παραμένει ανοιχτό το θέμα της ανάπτυξης αξιόπιστης μεθόδου για τον προσδιορισμό της 
μετανάστευσης φθαλικών ενώσεων καθώς και της αξιολόγησης των επιπτώσεων των 
δεδομένων ως προς τους κινδύνους με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία και με βάση τη 
γνώμη της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής. Επαναφορά της τροπολογίας11 και 24 από  την 
πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1α (νέο)

Παράρτημα ΙV της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ
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(1α) Στο Παράρτημα ΙV της οδηγίας 
88/378/ΕΟΚ προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"7. Παιχνίδια κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν 
μέρη κατασκευασμένα από 
πλαστικοποιημένο υλικό το οποίο περιέχει 
τις φθαλικές ενώσεις του σημείου [ΧΧα] 
του παραρτήματος της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ, και προοριζόμενα για παιδιά 
ηλικίας από τριών έως έξι ετών, με 
ενδεχόμενο να φέρονται στο στόμα 
παιδιών ηλικίας μικρότερης των τριών 
ετών παρόλο που δεν είναι αυτός ο 
προορισμός τους.
Τα παιχνίδια αυτά θα φέρουν, σε 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη μορφή, επί 
της συσκευασίας, την ακόλουθη 
προειδοποίηση: 
"Προσοχή: το παιχνίδι αυτό δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 
κάτω των τριών ετών, διότι μπορεί να 
ελευθερώσει φθαλικές ενώσεις 
επικίνδυνες για την υγεία του παιδιού".
Τα παιχνίδια θα φέρουν, σε ευανάγνωστη 
και ανεξίτηλη μορφή, την ακόλουθη 
συντομότερη προειδοποίηση:
"Αποφεύγετε την επαφή με το στόμα." "

Αιτιολόγηση

Παρά την απαγόρευση που εισήγαγε το Συμβούλιο για τις ουσίες DEHP,DBP και BBP, το 
ζητούμενο της  προστασίας της υγείας με βάση την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης των 
παιδιών παραμένει για τις  DINP, DIDP και DNOP  στο πλαστικοποιημένο υλικό παιχνιδιών 
που προορίζονται για μικρά παιδιά και  θα μπορούσαν να τεθούν στο στόμα παιδιών κάτω των 
τριών ετών, παρόλο που δεν είναι αυτός ο προορισμός τους. Λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με 
την αξιολόγηση του κινδύνου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα της ενημέρωσης 
μέσω επισήμανσης. Επαναφορά της τροπολογίας 6 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 8
ΆΡΘΡΟ 2

Η Επιτροπή αξιολογεί εκ νέου, έως την ... Η Επιτροπή αξιολογεί εκ νέου, έως την ... 
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*, τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία 
76/769/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιείται 
από την παρούσα οδηγία, υπό το πρίσμα 
νέων επιστημονικών στοιχείων για τις 
ουσίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 
της παρούσας οδηγίας και τα 
υποκατάστατα αυτών και, εφόσον 
δικαιολογείται, τα μέτρα αυτά 
τροποποιούνται ανάλογα.

*, τα μέτρα που προβλέπονται στην
παρούσα οδηγία, υπό το πρίσμα νέων 
επιστημονικών στοιχείων για τις ουσίες 
που περιγράφονται στο Παράρτημα της 
παρούσας οδηγίας και τα υποκατάστατα 
αυτών και, εφόσον δικαιολογείται, τα 
μέτρα αυτά τροποποιούνται ανάλογα.

*Τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

*Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η  τροποποίηση σε τρία χρόνια από τα τέσσερα χρόνια που προτείνει το Συμβούλιο στην κοινή 
θέση και σε σχέση με τα δύο που είχε προτείνει το ΕΚ, έχει ως στόχο την ταχύτερη συλλογή 
δεδομένων και την εξασφάλιση ικανοποιητικού χρόνου για  την αξιολόγηση του κινδύνου ειδικά 
για τις ουσίες όπου υπάρχει αβεβαιότητα, δηλαδή DINP, DIDP και DNOP. Επίσης, επιδιώκεται 
η προσέγγιση των δύο οργάνων εν όψει της έκδοσης της οδηγίας. Βλ. επίσης τροπολογία 4 από 
την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία 9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα Ι, σημεία [ΧΧ] και [ΧΧα], Πίνακας (οδηγία 76/769/ΕΟΚ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

«[XX.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και Einecs που αφορούν 
την ουσία):
Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας 
(DEHP)
αριθ. CAS 117-81-7
αριθ. Einecs 204-211-0
Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP)
αριθ. CAS 84-74-2
αριθ. Einecs 201-557-4
φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP)
αριθ. CAS 85-68-7
αριθ. EINECS 201-622-7»

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή 
ως συστατικά παρασκευασμάτων, σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά μάζα του 
πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια και είδη 
παιδικής φροντίδας.
Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας που 
περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του προαναφερθέντος 
ορίου δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

«[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή 
ως συστατικά παρασκευασμάτων, σε 
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αφορούν την ουσία):
φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9
φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4
Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7

συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1% κατά μάζα του 
πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια και είδη
παιδικής φροντίδας τα οποία προορίζονται για 
παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών και τα οποία 
μπορούν να έλθουν σε επαφή με το στόμα.

Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας που 
περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του προαναφερθέντος 
ορίου δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.»

Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

«[XX.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και Einecs που αφορούν 
την ουσία):
Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας 
(DEHP)
αριθ. CAS 117-81-7
αριθ. Einecs 204-211-0
Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP)
αριθ. CAS 84-74-2
αριθ. Einecs 201-557-4
φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP)
αριθ. CAS 85-68-7
αριθ. EINECS 201-622-7»

(1α) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων οι 
φθαλικές ενώσεις του σημείου ΧΧ, σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,05% κατά μάζα του 
πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια και είδη 
παιδικής φροντίδας.
(1β) Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του ορίου της 
παραγράφου 1α δεν επιτρέπεται να διατίθενται 
στην αγορά.

«[XXα.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή 
άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που 
αφορούν την ουσία):
φθαλικός δι-«ισοεννεϋλεστέρας» (DINP)
αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0
αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9
φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)
αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1
αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4
Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)
αριθ. CAS 117-84-0
αριθ. EINECS 204-214-7

(1γ) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως 
ουσίες ή ως συστατικά παρασκευασμάτων οι 
φθαλικές ενώσεις του σημείου ΧΧα, σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,05% κατά μάζα του 
πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια και είδη 
παιδικής φροντίδας τα οποία προορίζονται για 
παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών και τα οποία 
μπορούν να έλθουν σε επαφή με το στόμα.

(1δ) Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας 
που περιέχουν τις φθαλικές αυτές ενώσεις σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του ορίου της 
παραγράφου 1γ δεν επιτρέπεται να διατίθενται 
στην αγορά.

(1ε) Τα προϊόντα παιδικής φροντίδας 
κατασκευασμένα  ή περιέχοντα μέρη από 
πλαστικοποιημένο υλικό το οποίο περιέχει 
φθαλικές ενώσεις του σημείου ΧΧα, και 
προοριζόμενα για παιδιά ηλικίας από τριών έως 
έξι ετών, με ενδεχόμενο να φέρονται στο στόμα 
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παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών, θα 
φέρουν, σε ευανάγνωστη και ανεξίτηλη μορφή, 
την ακόλουθη προειδοποίηση:
"Προσοχή: δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από 
παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, διότι μπορεί 
να ελευθερώσει φθαλικές ενώσεις επικίνδυνες για 
την υγεία του παιδιού".
Το προϊόν παιδικής φροντίδας θα φέρει, σε 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη μορφή, την ακόλουθη 
συντομότερη προειδοποίηση:
"Αποφεύγετε την επαφή με το στόμα".

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο πρότεινε την απαγόρευση των φθαλικών ενώσεων DEHP, DBP και BBP καθώς 
και εκείνη των φθαλικών ενώσεων DINP, DIDP και DNOP σε συγκεντρώσεις άνω 0,1% κατά 
μάζα του πλαστικοποιημένου υλικού αλλά η τελευταία αφορά μόνο τα παιχνίδια και είδη 
παιδικής φροντίδας τα οποία προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών και τα 
οποία μπορούν να έλθουν σε επαφή με το στόμα. Επειδή όμως τα παιδιά κάτω των τριών 
δύνανται να βάλουν στο στόμα τους παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας που δεν 
προορίζονται για αυτά και τα οποία περιέχουν τις μη απαγορευμένες φθαλικές ενώσεις DINP, 
DIDP και DNOP, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί με βάση την εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης, η δυνατότητα της ενημέρωσης των γονιών καθώς και της πληροφόρησης όλων 
των συνοδών που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά μέσω της ετικέτας σχετικά με την παρουσία  
αυτών των ουσιών. Τα ποσοστά των συγκεντρώσεων τοποθετούνται στο 0,05% . Επαναφορά 
της τροπολογίας 8 από  την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ καθώς και τμήματος της αρχικής διάταξης 
για την επισήμανση που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση της παρούσας 
οδηγίας και η οποία απαλείφθηκε από το Συμβούλιο στην κοινή θέση που εξέδωσε. 

Τροπολογία 10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα Ι, σημείο [ΧΧα], Πίνακας (οδηγία 76/769/ΕΟΚ), νέα σημεία ιστ) και ιζ)

(1στ) Απαγορεύεται η προσθήκη 
αρωμάτων σε παιχνίδια και προϊόντα 
παιδικής φροντίδας που είναι 
κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο 
υλικό ή περιλαμβάνουν μέρη 
κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο 
υλικό και περιέχουν μία ή περισσότερες 
από τις φθαλικές ενώσεις του σημείου 
ΧΧα, σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 
0,05% κατά μάζα του πλαστικοποιημένου 
υλικού, αν τα παιδιά μπορούν να τα 
φέρουν στο στόμα τους.
(1ζ) Τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής 
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φροντίδας που περιέχουν αρώματα και 
φθαλικές ενώσεις του σημείου ΧΧα σε 
συγκεντρώσεις ανώτερες του ορίου της 
παραγράφου 1στ δεν επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 9 από  την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ. Τα αρωματισμένα παιχνίδια 
και είδη παιδικής φροντίδας κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο υλικό ή που 
περιλαμβάνουν μέρη κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο υλικό αυξάνουν την τάση των 
μικρών παιδιών να τα φέρουν στο στόμα τους και επομένως αυτό συνιστά δυνητικό κίνδυνο.



PR\566747EL.doc 15/20 PE 357.758v02-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό και παρατηρήσεις επί της διαδικασίας

Στις 10 Νοεμβρίου 1999, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο πρόταση οδηγίας για την 22η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως 
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις) και την 
τροποποίηση της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (COM(1999) 577 – C5-
0276/1999 – 1999/0238 (COD))1. 

Βάσει γνωμοδοτήσεων της επιστημονικής επιτροπής για την τοξικότητα και το περιβάλλον 
(ΕΕΤΟΠ) με την οποία διαβουλεύθηκε η Επιτροπή και δυνάμει του άρθρου 9 της  οδηγίας 
92/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, η Επιτροπή αποφάσισε 
στις 7 Δεκεμβρίου 1999 την απαγόρευση της σκόπιμης χρήσης-διάθεσης σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από 0,1% κατά βάρος έξι φθαλικών εστέρων DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP 
και DNO σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας τα οποία μπαίνουν κατά τη χρήση 
στο στόμα παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών1. Η Επιτροπή έκτοτε και έως σήμερα 
ανανεώνει σε τακτική βάση (ανά τρίμηνο / ανά εξάμηνο) την εν λόγω απαγόρευση.  

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εξέφρασε τη γνώμη της επί της προτάσεως της 
Επιτροπής στις 15 Φεβρουαρίου 20002.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη σύνοδο της 6ης Ιουλίου 2000, ενέκρινε σε πρώτη 
ανάγνωση νομοθετικό ψήφισμα3 συνοδευόμενο από έγκριση 12 τροπολογιών επί της 
πρότασης της Επιτροπής. 

Στις 25 Μαΐου 2000 το Συμβούλιο εξέτασε το φάκελο αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε 
συμφωνία σχετικά με την κοινή θέση. Το Συμβούλιο υιοθέτησε κοινή θέση5, δυνάμει του 
άρθρου 251 παράγραφος 2, στις 4 Απριλίου 2005, μετά την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας 
στη σύνοδο της 24ης Σεπτεμβρίου 2004. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την 
πρώτη ανάγνωση και την κοινή θέση του Συμβουλίου, εξέδωσε ανακοίνωση για την πλήρη 
ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέση της, σύμφωνα με το άρθρο 251, 
παράγραφο 2, δεύτερη υποπαράγραφος6.

2. Η αξιολόγηση της κοινής θέσης του Συμβουλίου

  
1 ΕΕ C 304 E της 26.04.2000, σελ. 14.
1 ΕΕ  L 315 της 9.12.1999, σελ. 46
2 ΕΕ C 117 της 26.04.2000, σελ. 59. 
3 ΕΕ C 121 της 24.04.2001, σελ. 410.
5 Έγγραφο Συμβουλίου 5467/05 REV 1. 
6 COM (2005) 143 τελικό, 12.4.2005.
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Η κοινή θέση του Συμβουλίου επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής 
καθώς και στην πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν, οι έξι φθαλικές 
ενώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι στην πρόταση της οδηγίας δεν αντιμετωπίζονται 
πλέον ως ουσίες της ίδιας κατηγορίας και της ίδιας επικινδυνότητας για την υγεία των 
παιδιών. 

Με βάση τις επιστημονικές εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις της επιστημονικής επιτροπής για 
την τοξικότητα και το περιβάλλον (ΕΕΤΟΠ) το Συμβούλιο έρχεται να ενισχύσει την πρόταση 
της Επιτροπής καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβάλλοντας για τρεις φθαλικές 
ενώσεις DEHP, DBP και BBP πλήρη απαγόρευση στη χρήση και διάθεση στην αγορά σε όλα 
τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής φροντίδας σε συγκεντρώσεις άνω του 0,1% κατά μάζα του 
πλαστικοποιημένου υλικού, οι οποίες με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου ταξινομούνται, 
σε καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες (κατηγορία 2). 
Οι φθαλικές ενώσεις χρησιμοποιούνται, συνήθως σε μεγάλα ποσοστά, για ενίσχυση της 
ευκαμψίας στα κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο υλικό παιχνίδια ή είδη παιδικής 
φροντίδας και επομένως με το όριο του 0,1% επιχειρείται να καλυφθεί η προστασία της 
υγείας ακόμα και το ενδεχόμενο τυχαίας πρόσμειξης. 

Για τις άλλες τρεις ενώσεις φθαλικών DINP, DIDP και DNOP, λόγω των διιστάμενων 
απόψεων που διατυπώνονται σχετικά με την επικινδυνότητά τους, το Συμβούλιο περιόρισε 
την απαγόρευση χρήσης και διάθεσής τους στην αγορά ως ουσιών ή ως συστατικών 
παρασκευασμάτων, σε συγκεντρώσεις άνω του 0,1% κατά μάζα του πλαστικοποιημένου 
υλικού στα παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας που προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω 
των τριών ετών και μπορούν να έλθουν σε επαφή με το στόμα. Επομένως, η απαγόρευση δεν 
ισχύσει για τις ενώσεις DINP, DIDP και DNOP που περιέχονται σε παιχνίδια και είδη 
παιδικής φροντίδας και προορίζονται για παιδιά άνω των τριών ετών. Πρέπει να σημειωθεί 
επίσης ότι οι φθαλικές ενώσεις αυτού του τύπου (DINP, DIDP) χρησιμοποιούνται σε 
παιχνίδια σε ποσοστό 35%-45%. 

Επιπλέον, το Συμβούλιο στην κοινή θέση προβαίνει στην απαλοιφή όλων των διατάξεων της 
πρότασης οδηγίας που αναφέρονται στη σήμανση και πληροφόρηση του καταναλωτή, γονέα 
ή ατόμου που βρίσκεται σε επαφή με τα παιδιά, σχετικά με τα παιχνίδια και τα είδη παιδικής 
φροντίδας (βλ. τροποποίηση οδηγίας 88/378/ΕΟΚ για τα παιχνίδια και τις διατάξεις του 
Παραρτήματος Ι σχετικά με τα είδη παιδικής φροντίδας. Αν και η εφαρμογή της σήμανσης 
δεν έχει τόσο σημασία στην πρώτη κατηγορία των πιο επικίνδυνων διαπιστωμένα φθαλικών 
ενώσεων, δεν συμβαίνει το ίδιο για τη σήμανση  για τις άλλες τρεις φθαλικές ενώσεις DINP, 
DIDP και DNO, για τις οποίες η αξιολόγηση του κινδύνου δεν έχει καταλήξει, παρότι 
υπάρχουν ενδείξεις για βλαπτικές επιδράσεις. Tα παιδιά κάτω των τριών ετών ενδέχεται να 
βάζουν στο στόμα τους παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας που δεν προορίζονται για 
αυτά και μάλιστα χωρίς οι γονείς ή άλλοι να μπορούν να παρέμβουν, διότι δεν είναι 
ενημερωμένοι σχετικά. Αυτό συνιστά δυνητική απειλή για την υγεία αυτών των παιδιών. 

Σε ό,τι αφορά την τύχη των τροπολογιών του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, πρέπει να 
σημειωθεί ότι επί συνόλου 12 τροπολογιών, το Συμβούλιο δεν ενσωμάτωσε στην κοινή θέση 
του καμία τροπολογία πλήρως ή εν μέρει, ενώ μόνο 5 έγιναν κατ΄αρχήν αποδεκτές (1, 3, 4, 6, 
και 8). Οι  τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν έγιναν δεκτές στην κοινή θέση του 
Συμβουλίου, αφορούν: τροπολογία 18 σχετικά με τη χρήση ορισμένων κιτρικών και αδιπικών 
ενώσεων ως υποκατάστατων, τροπολογίες 2 και 9 που αφορά την προσθήκη αρωμάτων στα 
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παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας, τροπολογία 5 σχετικά με την επέκταση εφαρμογής και 
σε άλλα προϊόντα, τροπολογίες 11 και 24 σχετικά με τις μεθόδους μέτρησης μετανάστευσης 
φθαλικών ενώσεων, τροπολογία 7 σχετικά με την διεύρυνση της απαγόρευσης σε όλες τις 
φθαλικές ενώσεις, τροπολογίες 16 και 17αναθ. σχετικά με το 0,05% ως ανώτατο όριο 
συγκέντρωσης φθαλικών ενώσεων στο πλαστικοποιημένο υλικό.

Παρόλο που συνιστά βήμα προόδου προς τη γενική απαγόρευση ορισμένων φθαλικών 
ενώσεων άνω ενός ορίου συγκέντρωσης και επομένως προς την προστασία της υγείας των 
παιδιών, η κοινή θέση του Συμβουλίου δεν ενσωματώνει πολλές από τις τροπολογίες του ΕΚ 
αφήνοντας ανοιχτά ορισμένα ζητήματα.

3. Παρατηρήσεις και προτάσεις του εισηγητή 

Είναι προφανές ότι η διασφάλιση  της προστασία της υγείας των παιδιών και η οικοδόμηση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών υπαγορεύει ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
κατασκευή και διάθεση στο εμπόριο παιχνιδιών και ειδών παιδικής φροντίδας που περιέχουν 
ορισμένες φθαλικές ενώσεις, προκειμένου να μειωθεί κατά το δυνατόν η έκθεση των παιδιών 
σε ουσίες που προκαλούν αποδεδειγμένα ή θα μπορούσαν δυνητικά να θέσουν σε κίνδυνο 
την υγεία. 

Επομένως, το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να είναι απλό και πλήρες ώστε να ελέγχεται με 
διαφάνεια η εφαρμογή του και να αποτρέπεται η απάτη και στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
ιδίως μεταξύ εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων και να περιλαμβάνει τα εξής: 
α) την απαγόρευση της χρήσης επικίνδυνων, βάσει γενόμενης αξιολόγησης κινδύνου,  
φθαλικών ενώσεων, β) τη θέσπιση κανόνων επισήμανσης με βάση την αρχή της προφύλαξης 
με στόχο κυρίως την ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των γονέων και εν γένει των 
ατόμων που βρίσκονται σε επαφή με τα παιδιά, όταν πρόκειται για φθαλικές ενώσεις για τις 
οποίες υπάρχουν ενδείξεις επικινδυνότητας αλλά δεν έχουν απαγορευθεί. 

Δεδομένου ότι  παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών δύναται να εκτεθούν σε στοματική 
χρήση παιχνιδιών και ειδών παιδικής φροντίδας που περιέχουν DINP, DIDP και DNOP και 
προορίζονται για παιδιά ηλικίας από τριών έως έξι ετών, κρίνεται αναγκαία η θέσπιση 
κανόνων επισήμανσης με στόχο κυρίως την ενημέρωση των ατόμων που βρίσκονται σε 
επαφή με τα παιδιά. Επομένως, είναι απαραίτητη η αναγραφή σχετικών προειδοποιήσεων ή 
ενδείξεων για τη λήψη προφυλάξεων κατά τη χρήση παιχνιδιών ή προϊόντων παιδικής 
φροντίδας που περιέχουν φθαλικές ενώσεις DINP, DIDP και DNOP στο πλαστικοποιημένο 
υλικό, που προορίζονται για παιδιά ηλικίας από τριών ετών και θα μπορούσαν να έρθουν σε 
επαφή με το στόμα έστω κι αν δεν είναι αυτός ο προορισμός τους.

Επαναφέρεται το όριο συγκέντρωσης του 0,05% και για τις έξι φθαλικές ενώσεις του 
Παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ που είχε αρχικά προτείνει το Κοινοβούλιο καθώς 
και η γενική απαγόρευση προσθήκης αρωμάτων σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής 
φροντίδας που είναι κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο υλικό ή περιλαμβάνουν μέρη 
κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο υλικό και περιέχουν μία ή περισσότερες από τις έξι 
φθαλικές ενώσεις, σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,05% κατά μάζα του πλαστικοποιημένου 
υλικού, αν τα παιδιά μπορούν να τα φέρουν στο στόμα τους. 
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Ζητείται η ανάπτυξη μεθόδου μέτρησης της μετανάστευσης φθαλικών ενώσεων, η 
επανεξέταση της οδηγίας με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου και τη γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιστημονικής αρχής. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η έκθεση των παιδιών σε 
κινδύνους από άλλες πηγές εκτός των παιχνιδιών και να εκπονηθούν ενδεχομένως μελέτες για 
την επιβεβαίωση των εκάστοτε τιμών. Αυτό συνάδει και με πρόσφατο ψήφισμα το ΕΚ1 που 
εκτιμά ότι, με την επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και μετά τη γνωμοδότηση 
της οικείας επιστημονικής επιτροπής για τους κινδύνους στην Υγεία και στο Περιβάλλον, 
πρέπει να εξετασθεί κατεπειγόντως το ενδεχόμενο περιορισμού της εμπορίας και/ή της 
χρήσης στην ευρωπαϊκή αγορά επικίνδυνων ουσιών, στις οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό 
εκτεθειμένα τα νεογνά, τα παιδιά, οι έγκυοι, οι ηλικιωμένοι, οι εργαζόμενοι και άλλες ομάδες 
πληθυσμού υψηλού κινδύνου, μόλις διατεθούν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις, έξι 
προϊόντων της οικογένειας των φθαλικών ενώσεων (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, 
BBP) σε οικιακά προϊόντα για χρήσεις σε εσωτερικούς χώρους και σε ιατρικές συσκευές, 
εκτός περιπτώσεων κατά τις οποίες ο περιορισμός θα είχε δυσμενή επίπτωση σε ιατρική 
αγωγή.

Οι προτάσεις μου ως εισηγητού οικοδομούνται με βάση τις παραπάνω λογικές παραδοχές, οι 
οποίες σημειωτέον που χωρίς να θέτουν υπερβολικά μέτρα και απαγορεύσεις στην αγορά 
παρέχουν αξιόπιστη πληροφόρηση στον καταναλωτή. Επιπλέον, παρέχουν στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να είναι βέβαιοι για την επιλογή τους και αφετέρου να χορηγούν 
στη βιομηχανία ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο για να εργάζεται με αυτό. 

Προτείνεται γι’ αυτό η επαναφορά του τίτλου της αρχικής πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή 
και ορισμένων τροπολογιών του ΕΚ με στόχο να συμπεριληφθούν οι διατάξεις που 
απαλείφθηκαν από το Συμβούλιο, οι σχετικές με την επισήμανση, την ασφάλεια και 
αξιολόγηση των κινδύνων από τις φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και προϊόντα παιδικής 
φροντίδας. (τροπολογίες 1, 2, 4, 8, 11 και 24, 6,και 9 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ). 

  
1 . P6_TA-PROV(2005)0045, σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και την 
υγεία (2004/2132(ΙΝΙ), έκθεση F. Ries Α6-0008/2005.
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1 . see http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_opinions_en.htm



PE 357.758v02-00 20/20 PR\566747EL.doc

EL

– July 2000 - The Availability of Substitutes for Soft PVC Containing Phthalates in 
Certain Toys and Childcare Articles. Opinion expressed at the 22nd CSTEE plenary 
meeting, Brussels, 6/7 March 2001 

10. Opinion on validation of test methods for phthalate migration - Opinion expressed at 
the 17th CSTEE plenary meeting, Brussels, 5 September 2000

11. Opinion on the toxicological characteristics and risks of certain citrates and adipates
used as a substitute for phthalates as plasticisers in certain soft PVC products. 
(adopted at the 11th CSTEE plenary meeting on the 28th of September 1999) 

12. Opinion on Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles - Data 
made available since the 16th of June 1998, opinion expressed at the 6th CSTEE 
plenary meeting, Brussels, 26/27 November 1998

13. Opinion on Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles (to answer 
four new questions put to the Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the 
Environment (CSTEE) on the subject), opinion expressed at the 4th CSTEE plenary 
meeting, Brussels, 16 June 1998 

14. Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles (opinion expressed at 
the CSTEE third plenary meeting - Brussels, 24 April 1998) 

15. Opinion on Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles (opinion 
expressed on 9 February 1998).

_____________________________________________


	566747el.pdf
	566747el.doc


