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PR_COD_2am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja 
käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 
22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit)
(5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (5467/1/2005 – C6-0092/2005),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(1999)0577)2,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2005),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
OTSIKKO

Neuvoston yhteinen kanta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden 
ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja 
käytön rajoituksia koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY 
muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja 
lastenhoitotarvikkeiden sisältämät 
ftalaatit)

Neuvoston yhteinen kanta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden 
ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja 
käytön rajoituksia koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY 
muuttamisesta 22. kerran (ftalaatit) ja 
lelujen turvallisuutta koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 

  
1 EYVL C 121, 24.4.2001, s. 176.
2 EYVL C 116, 26.4.2000, s. 14 E.
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lähentämisestä annetun neuvoston 
direktiivin 88/378/ETY muuttamisesta

Perustelu

Euroopan komission esittämän alkuperäisen ehdotuksen otsikon palauttaminen, tavoitteena 
sisällyttää neuvoston yhteisestä kannasta poistamat säännökset, jotka koskevat lelujen 
turvallisuutta (direktiivi 88/378/ETY). Lasten terveyden suojelun korkean tason 
varmistamiseksi on välttämätöntä kirjata asiaa koskevat varoitukset tai merkinnät, jotta 
ennaltaehkäiseviin toimiin ryhdyttäisiin sellaisten lelujen ja lastentarvikkeiden käytön aikana, 
jotka sisältävät pehmitetyssä materiaalissa tiettyjä ftalaatteja ja jotka on tarkoitettu pienille 
lapsille ja jotka voivat joutua alle kolmivuotiaiden lasten suuhun, vaikka tämä ei olisikaan 
niiden käyttötarkoitus.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

3) Tiettyjen ftalaattien käyttö leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka tai joiden 
osat on valmistettu pehmitetystä 
materiaalista, olisi kiellettävä, koska tietyt 
ftalaatit aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa 
lapsille terveysriskejä.

3) Tiettyjen ftalaattien käyttö leluissa ja 
lastenhoitotarvikkeissa, jotka tai joiden 
osat on valmistettu pehmitetystä 
materiaalista, olisi kiellettävä, koska tietyt 
ftalaatit aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa 
lapsille terveysriskejä.

Lelut ja lastentarvikkeet, jotka voidaan 
panna suuhun, vaikkei niitä ole siihen 
tarkoitettu, erityisesti silloin, kun ne on 
tarkoitettu alle kolmivuotiaille lapsille,
voivat tietyissä tapauksissa vaarantaa 
pienten lasten terveyden, jos ne on 
valmistettu tiettyjä ftalaatteja sisältävästä 
pehmitetystä materiaalista tai jos ne 
sisältävät tällaisesta materiaalista 
valmistettuja osia.

Perustelu

Vaikka neuvosto ehdotti ftalaattien DEHP, DBP ja BBP kieltämistä yli 0,1 %:n 
konsentraationa kaikissa leluissa tai lastentarvikkeissa, koska arvioinnin perusteella ne 
katsotaan syöpää ja perimän muutoksia aiheuttaviksi ja lisääntymiselle vaaralliseksi 
luokiteltaviksi aineiksi, se ei kieltänyt ftalaattien DINP, DIDP ja DNOP käyttöä leluissa ja 
lastentarvikkeissa, jotka on tarkoitettu yli kolmivuotiaille lapsille (arviointi ei ole päättynyt, 
vaikka on olemassa osoituksia koe-eläinten maksasoluille ja kilpirauhaselle aiheutuneista 
vahingollisista vaikutuksista). Alle kolmivuotiaat lapset voivat kuitenkin panna suuhunsa 
leluja ja lastentarvikkeita, joita ei ole tarkoitettu heille, ja tämä merkitsee näiden lasten 
terveyteen kohdistuvaa mahdollista uhkaa. Ks. Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn 
tarkistusta 1.
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Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi)

(3 a) Pehmitetystä materiaalista 
valmistetuilla tai siitä valmistettuja osia 
sisältävillä leluilla ja lastentarvikkeilla, 
joihin on lisätty hajusteita, on suurempi 
riski joutua lapsen suuhun, vaikkei niitä 
ole tarkoitettu suuhun pantaviksi.

Perustelu

Hajusteita sisältävät lelut ja lastentarvikkeet, jotka on valmistettu pehmitetystä materiaalista 
tai jotka sisältävät pehmitetystä materiaalista valmistettuja osia, lisäävät pienten lasten 
alttiutta panna nämä suuhunsa. Esitetään uudelleen Euroopan parlamentin ensimmäisen 
käsittelyn tarkistus 2.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 12 A KAPPALE (uusi)

(12 a) On syytä huolehtia siitä, että 
pehmitetystä materiaalista valmistetuissa 
tai siitä valmistettuja osia sisältävissä, 
kolmesta kuuteen vuoden ikäisille lapsille 
tarkoitetuissa lastentarvikkeissa, joita alle 
kolmivuotiaat voivat panna suuhun, 
vaikkei niitä ole tarkoitettu suuhun 
pantaviksi, on riittävät merkinnät. 
Tällaisia merkintöjä edellytetään myös 
lelujen turvallisuutta koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 
1988 annetun neuvoston direktiivin 
88/378/ETY nojalla leluille, jotka 
kuuluvat direktiivin soveltamisalaan.
EYVL L 187, 16.7.1988, s. 1. Direktiivi 
sellaisena kuin se on muutettu jokin aika 
sitten neuvoston direktiivillä 93/68/ETY, 
EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1.

Perustelu

Vaikka direktiivi 88/378/ETY sisältää erilaisten kemiallisten aineiden käyttöä leluissa 
koskevat kiellot, siinä ei kuitenkaan mainita ftalaatteja. Neuvosto myöntää, että lasten 
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altistamista kaikille kyseisten aineiden päästölähteille, joita on mahdollista välttää, on 
vähennettävä mahdollisimman paljon, erityisesti altistamista sellaisille esineille, jotka 
joutuvat kosketuksiin lasten suun kanssa. Vaikka se on ehdottanut DEHP:n, DBP:n ja BBP:n 
kieltämistä kaikissa leluissa ja lastentarvikkeissa, se on rajoittanut DINP:tä, DIDP:tä ja 
DNOP:tä koskevan kiellon koskemaan ainoastaan sellaisia leluja ja lastentarvikkeita, jotka 
on tarkoitettu alle kolmivuotiaille lapsille ja jotka voivat joutua kosketuksiin suun kanssa.
Kun otetaan huomioon, että alle kolmivuotiaat lapset saattavat joutua alttiiksi kolmesta 
kuuteen vuoden ikäisille lapsille tarkoitettujen, DINP:tä, DIDP:tä ja DNOP:tä sisältävien 
lelujen ja lastentarvikkeiden panemiselle suuhun, merkintää koskevien sääntöjen säätämisen 
katsotaan olevan välttämätöntä. Ks. Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn 
tarkistus 4.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Komissio tarkistaa direktiivin 
76/769/ETY liitteessä mainittujen 
ftalaattien käyttöä muissa tuotteissa, kun 
olemassa olevien aineiden vaarojen 
arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä 
maaliskuuta 1993 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukainen 
riskien arviointi on saatettu päätökseen.

(17) Komissio tarkastelee tämän 
direktiivin säännöksiä uudelleen kolmen 
vuoden kuluttua sen antamisesta, uuden 
tieteellisen tiedon ja olemassa olevien 
aineiden vaarojen arvioinnista ja 
valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 793/93 mukaisen vaarojen arvioinnin 
pohjalta. Tässä yhteydessä se ottaa 
tarkastelussaan huomioon myös lasten 
altistumisen myös muista lähteistä kuin 
leluista (erityisesti lattiapäällysteistä ja 
pehmitetystä materiaalista valmistetuista 
tai siitä valmistettuja osia sisältävistä 
elintarvikepakkauksista sekä 
ympäröivästä ilmasta) peräisin oleville
ftalaateille ja teettää tarvittaessa 
tutkimuksia arvojen selvittämiseksi.

Perustelu

Sillä, että uudelleentarkastelun esitetään tapahtuvan kolmen vuoden kuluttua neuvoston 
yhteisessä kannassa ehdottaman neljän vuoden ja Euroopan parlamentin ehdottaman kahden 
vuoden sijasta, pyritään nopeuttamaan tietojen keräämistä ja varmistamaan, että vaarojen 
arvioiminen tapahtuu kohtuullisen ajan kuluessa, erityisesti niiden aineiden kohdalla, joista 
on epävarmuutta, toisin sanoen DINP:n, DIDP:n ja DNOP:n. Lisäksi pyritään lähentämään 
kyseisten toimielinten kantoja pitäen silmällä direktiivin antamista. Ks. myös Euroopan 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistusta 8. 
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Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 17 A KAPPALE (uusi)

(17 a) Jos ftalaattien migraatiota koskeva 
mittausmenetelmä kehitetään ja 
tiedekomitea hyväksyy tämän tekniikan 
käyttämisen, komissiolla on hyvä syy 
tarkastella tämän direktiivin säännöksiä 
uudelleen vaarojen arvioinnin ja 
toimivaltaisen tiedekomitean kannan 
pohjalta.

Perustelu

Kysymys ftalaattien migraation määrittämistä koskevan luotettavan menetelmän 
kehittämisestä ja uusiin tieteellisiin tietoihin sekä toimivaltaisen tiedekomitean kantaan 
perustuvasta tosiasioiden vaikutusten arvioinnista, mitä riskeihin tulee, jää edelleen 
avoimeksi. Esitetään uudelleen Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 11 
ja 24.

Tarkistus 7
1 A ARTIKLA (uusi)

Liite IV, direktiivi 88/378/ETY

Direktiivin 88/378/ETY liitteeseen IV 
lisätään seuraava kohta:
"7. Direktiivin 76/769/ETY liitteen 
kohdassa XX a lueteltuja ftalaatteja 
sisältävästä pehmitetystä materiaalista 
valmistetut tai siitä valmistettuja osia 
sisältävät kolmesta kuuteen vuoden 
ikäisille lapsille tarkoitetut lelut, joita alle 
kolmivuotiaat voivat panna suuhun, 
vaikkei niitä ole siihen tarkoitettu.
Lelujen pakkauksissa on oltava seuraava 
helposti luettava ja pysyvä varoitus:
"Varoitus – tuotetta ei saa antaa alle 
kolmivuotiaille lapsille, koska siitä voi 
vapautua lasten terveydelle haitallisia 
ftalaatteja."
Leluissa on oltava seuraava lyhyempi 
helposti luettava ja pysyvä varoitus:
"Ei suuhun pantavaksi.""
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Perustelu

Huolimatta kiellosta, jota neuvosto esittää DEHP:lle, DBP:lle ja BBP:lle, kysymys terveyden 
suojelusta lasten ennalta suojaamisen periaatteen soveltamisen pohjalta jää avoimeksi 
pienille lapsille tarkoitetuissa leluissa, jotka voivat päätyä alle kolmivuotiaiden lasten 
suuhun, vaikka niitä ei ole tarkoitettu suuhun pantaviksi, käytetyn pehmitetyn materiaalin 
sisältämän DINP:n, DIDP:n ja DNOP:n osalta. Riskien arviointia koskevan epävarmuuden 
vuoksi on välttämätöntä säätää mahdollisuudesta tiedottaa merkintöjen kautta. Esitetään 
uudelleen Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 6.

Tarkistus 8
2 ARTIKLA

Komissio arvioi viimeistään …* uudelleen 
direktiivissä 76/769/ETY, sellaisena kuin 
se on muutettuna tällä direktiivillä, 
säädettyjä toimenpiteitä tämän direktiivin 
liitteessä kuvattuja aineita ja niiden 
korvikeaineita koskevan uuden tieteellisen 
tiedon perusteella, ja näitä toimenpiteitä 
muutetaan tarvittaessa vastaavasti.

Komissio arvioi viimeistään …* uudelleen 
tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä 
tämän direktiivin liitteessä kuvattuja 
aineita ja niiden korvikeaineita koskevan 
uuden tieteellisen tiedon perusteella, ja 
näitä toimenpiteitä muutetaan tarvittaessa 
vastaavasti.

* Neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

* Kolmen vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Sillä, että udelleentarkastelun esitetään tapahtuvan kolmen vuoden kuluttua neuvoston 
yhteisessä kannassa ehdottaman neljän vuoden ja Euroopan parlamentin ehdottaman kahden 
vuoden sijasta, pyritään nopeuttamaan tietojen keräämistä ja varmistamaan, että riskien 
arvioiminen tapahtuu kohtuullisen ajan kuluessa, erityisesti niiden aineiden kohdalla, joista 
on epävarmuutta, toisin sanoen DINP:n, DIDP:n ja DNOP:n. Lisäksi pyritään lähentämään 
kyseisten toimielinten kantoja pitäen silmällä direktiivin antamista. Ks. myös Euroopan 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 4.

Tarkistus 9
LIITE

Liite I, kohdat XX ja XX a , taulukko (direktiivi 76/769/ETY)

Neuvoston yhteinen kanta 

[XX] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):
di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)
CAS-nro 117-81-7

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen ainesosana 
yli 0,1 %:n konsentraationa pehmitetyn materiaalin 
massasta leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa.
Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun 
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EINECS nro-204-211-0
dibutyyliftalaatti (DBP)
CAS-nro 84-74-2
EINECS-nro 201-557-4
butyylibentsyyliftalaatti (BBP)
CAS-nro 85-68-7
EINECS-nro 201-622-7

konsentraatiotason, ei saa saattaa markkinoille.

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):

di-isononyyliftalaatti (DINP)
CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

di-isodekyyliftalaatti (DIDP)
CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1 
EINECS-nrot 247-977-1 ja 271-091-4

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-nro 117-84-0
EINECS-nro 204-214-7

Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen ainesosana 
yli 0,1 %:n konsentraationa pehmitetyn materiaalin 
massasta leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa, jotka on 
tarkoitettu alle kolmivuotiaille ja jotka nämä voivat 
panna suuhun.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää edellä mainitun 
konsentraatiotason, ei saa saattaa markkinoille.

Parlamentin tarkistukset

[XX] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):
di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)
CAS-nro 117-81-7
EINECS nro-204-211-0
dibutyyliftalaatti (DBP)
CAS-nro 84-74-2
EINECS-nro 201-557-4
butyylibentsyyliftalaatti (BBP)
CAS-nro 85-68-7
EINECS-nro 201-622-7

(1 a) Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana XX kohdassa lueteltuja ftalaatteja yli 
0,05 %:n konsentraationa pehmitetyn materiaalin 
massasta leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa.

(1 b) Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
ftalaattipitoisuus ylittää 1 a kohdassa mainitun 
konsentraatiotason, ei saa saattaa markkinoille.

[XXa] Seuraavia ftalaatteja (tai muita tämän 
aineen kattavia CAS- ja EINECS-
numeroita):

di-isononyyliftalaatti (DINP)
CAS-nrot 28553-12-0 ja 68515-48-0
EINECS-nrot 249-079-5 ja 271-090-9

di-isodekyyliftalaatti (DIDP)

(1 c) Ei saa käyttää aineena eikä valmisteen 
ainesosana XX a kohdassa lueteltuja ftalaatteja yli 
0,05 %:n konsentraationa pehmitetyn materiaalin 
massasta leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa, jotka on 
tarkoitettu alle kolmivuotiaille ja jotka nämä voivat 
panna suuhun.

(1 d) Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden 
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CAS-nrot 26761-40-0 ja 68515-49-1 
EINECS-nrot 247-977-1 ja 271-091-4

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)
CAS-nro 117-84-0
EINECS-nro 204-214-7

ftalaattipitoisuus ylittää 1 c kohdassa mainitun 
konsentraatiotason, ei saa saattaa markkinoille.

(1 e) Kohdassa XX a lueteltuja ftalaatteja 
sisältävästä pehmitetystä materiaalista 
valmistetuissa tai siitä valmistettuja osia 
sisältävissä kolmesta kuuteen vuoden ikäisille 
lapsille tarkoitetuissa lastentarvikkeissa, joita alle 
kolmivuotiaat voivat panna suuhun, on oltava 
seuraava helposti luettava ja pysyvä varoitus:
"Varoitus – tuotetta ei saa antaa alle 
kolmivuotiaille lapsille, koska siitä voi vapautua 
lasten terveydelle haitallisia ftalaatteja." 
Lastentarvikkeissa on oltava seuraava lyhyempi, 
helposti luettava ja pysyvä varoitus:
"Ei suuhun pantavaksi."

Perustelu

Neuvosto on ehdottanut ftalaattien DEHP, DBP ja BBP sekä ftalaattien DINP, DIDP ja 
DNOP kieltämistä yli 0,1 %:n konsentraationa pehmitetyn materiaalin massasta, mutta 
viimeksi mainittujen kolmen ftalaatin kielto koskee ainoastaan sellaisia leluja ja 
lastentarvikkeita, jotka on tarkoitettu alle kolmivuotiaille lapsille ja jotka voivat joutua 
kosketuksiin suun kanssa. Koska kuitenkin alle kolmivuotiaat lapset voivat panna suuhunsa 
leluja ja lastentarvikkeita, joita ei ole tarkoitettu suuhun pantaviksi ja jotka sisältävät 
ftalaatteja DINP, DIDP ja DNOP, joita ei ole kielletty, ennaltaehkäisyn periaatteen pohjalta 
on välttämätöntä säätää mahdollisuus tiedottaa vanhemmille ja ilmoittaa kaikille lasten 
kanssa kosketuksiin joutuville henkilöille tuotteen etiketin kautta siitä, että tuote sisältää näitä 
aineita. Konsentraatioiden prosenttiraja asetetaan 0,05 %:iin. Esitetään uudelleen Euroopan 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 8 sekä osa alkuperäistä, merkintöjä koskevaa 
säännöstä, jota Euroopan komissio ehdotti tätä direktiiviä koskevassa ehdotuksessaan ja 
jonka neuvosto jätti pois antamastaan yhteisestä kannasta. 

Tarkistus 10
LIITE

Liite I, XX a kohta, taulukko (direktiivi 76/769/ETY), uudet kohdat f ja g

(1 f) Hajusteita ei saa lisätä leluihin ja 
lastentarvikkeisiin, jotka on valmistettu 
yhtä tai useampaa XX a kohdassa 
mainittua ftalaattia yli 0,05 %:n 
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konsentraationa pehmitetyn materiaalin 
massasta sisältävästä pehmitetystä 
materiaalista tai jotka sisältävät tällaisesta 
materiaalista valmistettuja osia, ja jotka 
voidaan panna suuhun.
(1 g) Leluja ja lastentarvikkeita, jotka 
sisältävät hajusteita ja XX a kohdassa 
mainittuja ftalaatteja konsentraatioina, 
jotka ylittävät (1 f) kohdassa asetetun 
rajan, ei saa tuoda markkinoille.

Perustelu

Esitetään uudelleen Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 9. Hajustetut 
lelut ja lastentarvikkeet, jotka on valmistettu pehmitetystä materiaalista tai jotka sisältävät 
siitä valmistettuja osia, lisäävät pienten lasten alttiutta panna nämä suuhun, ja näin ollen 
merkitsevät mahdollista riskiä.
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PERUSTELUT

1. Taustaa ja menettelyä koskevia huomautuksia

Komissio jätti Euroopan parlamentille ja neuvostolle 10. marraskuuta 1999 ehdotuksen 
direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön 
rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (ftalaatit) ja lelujen 
turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston 
direktiivin 88/378/ETY muuttamisesta (KOM(1999)0577 – C5-0276/1999 –
1999/0238(COD))1.

Komission kuuleman myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän 
tiedekomitean (CSTEE) lausuntojen ja yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun neuvoston 
direktiivin 92/59/ETY 9 artiklan pohjalta komissio teki 7. joulukuuta 1999 päätöksen kieltää 
kuuden ftalaattiesterin DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP ja DNOP tahallisen käytön yli 
0,1 % osuutena massasta alle kolmivuotiaiden lasten suuhun pantavaksi tarkoitetuissa leluissa 
ja lastentarvikkeissa, jotka pannaan käytön aikana lasten suuhun, sekä näiden markkinoille 
saattamisen2. Komissio on sittemmin, tähän päivään asti, säännöllisesti (kolmen/kuuden 
kuukauden välein) uusinut kyseisen kiellon. 

Talous- ja sosiaalikomitea antoi komission ehdotuksesta lausuntonsa 15. helmikuuta 20003.

Euroopan parlamentti hyväksyi 6. heinäkuuta 2000 ensimmäisessä käsittelyssä 
lainsäädäntöpäätöslauselman4, johon liittyi komission ehdotukseen tehtävien 12 tarkistuksen 
hyväksyminen.

Neuvosto käsitteli asiaa 25. toukokuuta 2000, mutta ei päässyt sopimukseen yhteisestä 
kannasta. Neuvosto antoi yhteisen kannan 251 artiklan 2 kohdan mukaisesti 4. huhtikuuta 
2005 päästyään poliittiseen yhteisymmärrykseen kokouksessaan 24. syyskuuta 20045.

Komissio, ottaen huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssään hyväksymät 
tarkistukset ja neuvoston yhteisen kannan, antoi Euroopan parlamentille EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tiedonannon6

toimittaakseen sille yksityiskohtaiset tiedot kannastaan.

  
1 EYVL C 304 E, 26.4.2000, s. 14.
2 EYVL L 315, 9.12.1999, s. 46.
3 EYVL C 117, 26.4.2000, s. 59.
4 EYVL C 121, 24.4.2001, s. 410.
5 Neuvoston yhteinen kanta 5467/05 REV 1.
6 KOM(2005)0143 lopull., 12.4.2005.
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2. Neuvoston yhteistä kantaa koskeva arvio

Neuvoston yhteinen kanta tuo merkittäviä muutoksia komission ehdotukseen ja Euroopan 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn tekstiin. Ensiksikin direktiiviehdotuksen liitteessä I 
mainittuihin kuuteen ftalaattiin ei enää suhtauduta samaan luokkaan kuuluvina ja lasten 
terveyden kannalta yhtäläisen vaarallisina aineina.

Tieteellisten raporttien ja myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän 
tiedekomitean (CSTEE) lausuntojen perusteella neuvosto päätyy vahvistamaan komission ja 
Euroopan parlamentin ehdotusta kieltäen täysin kaikissa leluissa ja lastentarvikkeissa kolmen 
ftalaatin, DEHP:n, DBP:n ja BBP:n käytön ja markkinoille saattamisen yli 0,1 %:n 
konsentraatioina pehmitetyn materiaalin massasta. Nämä ftalaatit katsotaan riskienarvioinnin 
perusteella syöpää ja perimän muutoksia aiheuttaviksi ja lisääntymiselle vaaralliseksi 
luokiteltaviksi aineiksi (luokka 2). Ftalaatteja käytetään tavallisesti suurina määrinä, 
pehmitetystä materiaalista valmistettujen lelujen ja lastentarvikkeiden taipuisuuden 
lisäämiseen ja näin ollen asettamalla rajaksi 0,1 % pyritään kattamaan terveyden suojelu, jopa 
satunnaisen sekoittumisen mahdollisuudelta.

Mitä tulee muihin kolmeen ftalaattiin, DINP:hen, DIDP:hen ja DNOP:hen, niiden 
vaarallisuudesta ilmaistujen eriävien mielipiteiden vuoksi neuvosto on rajoittanut niiden 
käytön ja markkinoille saattamisen kieltämisen tuotteen tai sen osien valmistusaineina yli 
0,1 %:n konsentraatioina pehmitetyn materiaalin massasta koskemaan vain leluja ja 
lastentarvikkeita, jotka on tarkoitettu alle kolmivuotiaille lapsille ja jotka voidaan panna 
suuhun. Näin ollen kielto ei koske yli kolmivuotiaille lapsille tarkoitettujen lelujen ja 
lastentarvikkeiden sisältämiä DINP-, DIDP-, ja DNOP-yhdisteitä. On myös syytä panna 
merkille, että tämäntyyppisiä ftalaatteja (DINP, DIDP) käytetään leluissa 35–45 %:n 
osuuksina.

Lisäksi neuvosto poistaa yhteisessä kannassaan kaikki direktiiviehdotuksen säännökset, joissa 
viitataan kuluttajille, vanhemmille tai lasten kanssa kosketuksissa oleville henkilöille 
tarkoitettuihin, leluja ja lastentarvikkeita koskeviin merkintöihin ja tiedotukseen
(ks. direktiivin 88/378/ETY muuttaminen koskien leluja ja liitteen I lastentarvikkeita koskevat 
säännökset). Vaikka merkintöjen toteuttaminen ei ole niin tärkeää vaarallisimmiksi todetut 
ftalaatit käsittävässä ensimmäisessä luokassa, sama ei päde muita kolmea ftalaattia, DINP:tä, 
DIDP:tä ja DNOP:ta koskeviin merkintöihin, joiden kohdalla arviointi ei ole päättynyt, vaikka 
on olemassa näyttöä haitallisista vaikutuksista. Alle kolmivuotiaat lapset voivat panna 
suuhunsa leluja ja lastentarvikkeita, joita ei ole siihen tarkoitettu, ja lisäksi ilman että 
vanhemmat tai muut henkilöt voivat puuttua asiaan, koska heille ei ole tiedotettu asiasta. 
Tämä merkitsee näiden lasten terveyteen kohdistuvaa mahdollista uhkaa.

Mitä tulee parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymien tarkistusten kohtaloon, on 
huomautettava, että yhteensä 12 tarkistuksesta neuvosto ei ole sisällyttänyt yhteiseen 
kantaansa täysin tai osittain yhtäkään, ja ainoastaan 5 hyväksyttiin periaatteessa (1, 3, 4, 6 ja 
8). Parlamentin tarkistukset, joita ei hyväksytty neuvoston yhteiseen kantaan, koskevat 
seuraavia seikkoja: tarkistus 18 tiettyjen sitraattien ja adipaattien käyttämistä ftalaattien 
korvaamiseen, tarkistukset 2 ja 9 hajusteiden lisäämistä leluihin ja lastentarvikkeisiin, 
tarkistus 5 soveltamisalan laajentamista muihinkin tuotteisiin, tarkistukset 11 ja 24 ftalaattien 
migraation mittausmenetelmiä, tarkistus 7 kiellon laajentamista koskemaan kaikkia ftalaatteja, 



PE 357.758v02-00 16/19 PR\566747FI.doc

FI

tarkistus 16 ja 17(tark.) ftalaattien konsentraation 0,05 %:n ylärajaa pehmitetyssä 
materiaalissa.

Vaikka neuvoston kanta merkitsee edistysaskelta kohti tiettyjen ftalaattien yleistä kieltämistä, 
mikäli ne ylittävät tietyn konsentraatiorajan, ja näin ollen kohti lasten terveyden suojelemista, 
monia parlamentin tarkistuksia on jätetty sen ulkopuolelle, mikä jättää tiettyjä kysymyksiä 
avoimiksi.

3. Esittelijän huomautuksia ja ehdotuksia

On selvää, että lasten terveyden suojelun varmistaminen ja kuluttajien luottamuksen 
rakentaminen edellyttävät tiukkaa sääntelykehystä, mitä tulee tiettyjä ftalaatteja sisältävien 
lelujen ja lastentarvikkeiden valmistamiseen ja markkinoille saattamiseen, jotta 
vähennettäisiin mahdollisimman suuressa määrin lasten joutumista alttiiksi aineille, jotka 
todistetusti aiheuttavat tai jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa terveyteen kohdistuvia vaaroja.

Näin ollen sääntelykehyksen on oltava yksinkertainen ja perusteellinen, jotta sen 
täytäntöönpanoa voidaan valvoa avoimesti ja jotta petokset sekä kilpailun vääristyminen, 
erityisesti kotimaisten ja tuontituotteiden välillä, voidaan torjua. Kehykseen on sisällyttävä: 
a) suoritetun riskienarvioinnin perusteella vaarallisiksi katsottujen ftalaattien käytön 
kieltäminen, b) merkintöjä koskevat säännökset ennaltaehkäisyn periaatteen pohjalta, 
tavoitteena lähinnä vanhempien sekä yleensä lasten kanssa tekemisissä olevien henkilöiden 
valistaminen ja heille tiedottaminen, mitä tulee ftalaatteihin, joiden vaarallisuudesta on 
osoituksia, mutta joita ei ole kielletty.

Ottaen huomioon, että alle kolmivuotiaat lapset voivat joutua tilanteisiin, joissa on vaara, että 
he panevat suuhunsa DINP:tä, DIDP:tä tai DNOP:ta sisältävän ja kolmesta kuuteen vuoden 
ikäisille lapsille tarkoitetun lelun tai lastentarvikkeen, katsotaan olevan välttämätöntä säätää 
merkintöjä koskevia säännöksiä, joiden tavoitteena on lähinnä lasten kanssa tekemisissä 
oleville henkilöille suunnattu tiedottaminen. Näin ollen on välttämätöntä kirjata tietyt 
varoitukset tai merkinnät varotoimiin ryhtymisestä käytettäessä DINP-, DIDP-_ja 
DNOP-ftalaatteja pehmitetyssä materiaalissa sisältäviä, yli kolmivuotiaille lapsille 
tarkoitettuja leluja tai lastentarvikkeita, jotka voivat joutua kosketuksiin suun kanssa, vaikka 
niitä ei ole tarkoitettu suuhun pantaviksi.

Parlamentin alunperin ehdottamaa 0,05 %:n konsentraatiorajaa kaikille kuudelle direktiivin 
76/769/ETY liitteeseen sisältyvälle ftalaatille ja yleistä kieltoa, joka koskee hajusteiden 
lisäämistä pehmitetystä materiaalista valmistettuihin tai siitä valmistettuja osia sisältäviin 
leluihin ja lastentarvikkeisiin, jotka sisältävät yhtä tai useampia kuudesta ftalaatista yli 
0,05 % konsentraatioina pehmitetyn materiaalin massasta ja jotka lapset voivat panna 
suuhunsa, ehdotetaan uudelleen.

Pyydetään myös ftalaattien migraation mittausmenetelmien kehittämistä ja direktiivin 
uudelleentarkastelua riskienarvioinnin ja toimivaltaisen tieteellisen viranomaisen antaman 
lausunnon pohjalta. Lisäksi on otettava huomion lasten altistuminen muista lähteistä kuin 
leluista aiheutuville riskeille ja on laadittava mahdollisesti tutkimuksia kulloistenkin arvojen 
vahvistamiseksi. Tämä on sopusoinnussa myös Euroopan parlamentin jokin aika sitten 
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antaman päätöslauselman1 kanssa, jossa katsotaan, että "rajoittamatta nykyisen lainsäädännön 
soveltamista ja toimien terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän tiedekomitean näkemyksen 
mukaisesti on kiireellisesti harkittava seuraavien vaarallisten aineiden, joille vastasyntyneet, 
lapset, raskaana olevat naiset, vanhukset, työntekijät ja muut herkät väestönosat altistuvat 
voimakkaasti, markkinoinnin ja/tai käytön rajoittamista Euroopan markkinoilla heti kun niitä 
turvallisempia vaihtoehtoja tulee saataville: kuusi ftalaattien ryhmään kuuluvaa ainetta 
(DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP ja BBP) sisätiloissa käytettävissä kodin tuotteissa ja 
lääkinnällisissä laitteissa lukuun ottamatta tapauksia, joissa tällaisella rajoituksella olisi 
kielteinen vaikutus sairaanhoitoon".

Esittelijänä esittämäni ehdotukset rakentuvat edellä mainituille loogisille näkökohdille, ja –
mikä on merkillepantavaa – , niiden kautta tarjotaan kuluttajille luottavaa tietoa alistamatta 
markkinoita liiallisille toimenpiteille tai kielloille. Lisäksi näin tarjotaan kuluttajille 
mahdollisuus olla varmoja valinnastaan ja toisaalta teollisuudelle turvallinen 
lainsäädäntökehys, jonka puitteissa työskennellä.

Tämän vuoksi ehdotetaan komission jättämän alkuperäisen ehdotuksen otsikon ja tiettyjen 
Euroopan parlamentin ehdottamien tarkistusten ottamista uudelleen käyttöön, tavoitteena 
sisällyttää tekstiin neuvoston pois jättämät säännökset, jotka koskevat merkintöjä, 
turvallisuutta sekä lelujen ja lastentarvikkeiden sisältämien ftalaattien aiheuttamien riskien 
arviointia (Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 1, 2, 4, 8, 11 ja 24, 6 ja 
9). 

  
1 P6_TA-PROV(2005)0045, Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan 
ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010) (2004/2132(INI)), F. Riesin mietintö A6-0008/2005.
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ANNEX

OPINIONS OF 
THE SCIENTIFIC COMMITTEE ON TOXICITY, ECOTOXICITY AND

THE ENVIRONMENT (CSTEE)1

1. Opinion on "Assessment of the bioavailability of certain elements in toys". Adopted 
by the CSTEE by written procedure on 22nd June 2004. (140 KB)    

2. Opinion on the results of the Risk Assessment of:Bis(2-ethylhexyl) phthalate dehp 
human health part CAS n°.: 117-81-7 EINECS n°.: 204-211-0 Carried out in the 
framework of Council Regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and control of the 
risks of existing substances Adopted by the CSTEE during the 41th plenary meeting of 
8 January 2004. 

3. Opinion on assessment of the European Committee for Standardisation (CEN) report 
on the risk assessment of organic chemicals in toys. Report version: final report of the 
work of CEN/TC 52/WG 9 - January 2003 (Contract BC/CEN/97/29.1.1). Adopted 
during the 40th plenary meeting on 12 November 2003

4. Opinion on the results of the Risk Assessment of  Bis (2-ethylhexyl) phthalate 
(DEHP). Report version: Environment , September 2001. Opinion expressed at the 
29th CSTEE plenary meeting, Brussels, 09 January 2002 

5. Opinion on the results of the Risk Assessment of: 1,2-Benzenedicarboxylic acid di-
C9-11-branched alkyl esters, C10-rich and di-"isodecyl"phthalate - CAS No.: 68515-
49-1 and 26761-40-0 - EINECS No.: 271-091-4 and 247-977-1.  Report version 
(Environment): Final report, May 2001 carried out in the framework of Council 
Regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and control of the risks of existing 
substances.  Opinion expressed at the 27th CSTEE plenary meeting, Brussels, 30 
October 2001 

6. Opinion on:  report on Validation of methodologies for the release of 
diisononylphthalate (DINP) in saliva simulant from toys (2001 EUR 19826 EN). 
Opinion expressed at the 25th CSTEE plenary meeting Brussels, 20 July 2001

7. Opinion on the results of the Risk Assessment of: 1,2-Benzenedicarboxylic acid di-
C9-11-branched alkyl esters, C10-rich and di-"isodecyl"phthalate - CAS No.: 
68515-49-1 and 26761-40-0 - EINECS No.: 271-091-4 and 247-977-1 - Report 
version (Human health effects): Final report, May 2001 carried out in the framework 
of Council Regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and control of the risks of 
existing substances. Opinion expressed at the 24th CSTEE plenary meeting, Brussels, 
12 June 2001 

8. Opinion on the results of the risk assessment Reportof DIBUTYLPHTHALATE 
CAS N°: 84-74-2  EINECS N°: 201-557-4.  Report version carried out in the 
framework of Council Regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and control of the 
risk of existing substances.  Opinion expressed at the 23rd CSTEE plenary meeting, 
Brussels, 24 April 2001

9. Opinion on Chapters 6 and 8 (on risk issues) of the RPA ETD/99/502498 Final Report 

  
1 . see http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_opinions_en.htm
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– 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).

_____________________________________________
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