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Eljárások jelölései

*       Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
a leadott szavazatok többsége

II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
a leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt 
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások az adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

az egyes veszélyes anyagok és készítmények (ftalátok a játékokban és gyermekápolási 
termékekben) forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 
76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkettedik módosítására irányuló európai parlamenti 
és tanácsi irányelv elfogadása céljából kialakított tanácsi közös álláspontról
(5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (5467/1/2005 – C6-0092/2005),

– tekintettel a Bizottság által a Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott javaslatról1
(COM(1999)0577) első olvasatban kialakított álláspontjára2,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére,

– tekintettel Eljárási Szabályzatának 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság által 
második olvasatra adott ajánlásra (A6-0000/2005),

1. A módosítások szerint jóváhagyja a közös álláspontot;

2. Utasítja Elnökét, hogy juttassa el az Európai Parlament véleményét a Tanácshoz és a 
Bizottsághoz. 

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás: 1.
CÍM

az egyes veszélyes anyagok és 
készítmények forgalomba hozatalának és 
felhasználásának korlátozásaira vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv 
huszonkettedik alkalommal történő 

az egyes veszélyes anyagok és 
készítmények forgalomba hozatalának és 
felhasználásának korlátozásaira vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv 
huszonkettedik alkalommal történő 

  
1 HL C 116., 2000.4.26., 14. o. E 
2 HL C 121., 2001.4.24., 176. o. 
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módosításáról (ftalátokat tartalmazó 
játékszerek és gyermekápolási cikkek)

módosításáról (ftalátok), valamint a 
játékok biztonságára vonatkozó tagállami 
törvényi rendelkezések közelítéséről szóló 
88/378/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról 

Indokolás

A Bizottság által benyújtott eredeti javaslat címének visszaállítása abból a célból, hogy a 
játékok biztonságára vonatkozó rendelkezések (88/378/EGK irányelv) is belefoglalásra 
kerüljenek, amelyeket a Tanács a közös álláspontban onnan kiemelt. A gyermekek egészsége 
magas szintű védelmének biztosítása érdekében alapvető fontosságú megállapítani a 
helyénvaló figyelmeztetéseket és jelzéseket, hogy elővigyázatossági lépéseket lehessen tenni a 
lágyított anyagból készült és bizonyos ftalátokat tartalmazó, fiatal gyermekeknek szánt játékok 
vagy gyermekápolási cikkek használata során, amelyeket a három évesnél fiatalabb gyermek 
esetleg a szájába vehet, bár nem erre a célra szánták.

Módosítás: 2.
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) Egyes ftalátok használatát meg kell 
tiltani a lágyított anyagból készült, vagy 
lágyított anyagból készült részeket 
tartalmazó játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben, mivel egyes 
ftalátok jelenléte kockázatot jelent vagy 
potenciálisan kockázatot jelenthet a 
gyermekek egészségére. 

(3) Egyes ftalátok használatát meg kell 
tiltani a lágyított anyagból készült, vagy 
lágyított anyagból készült részeket 
tartalmazó játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben, mivel egyes 
ftalátok jelenléte kockázatot jelent vagy 
potenciálisan kockázatot jelenthet a 
gyermekek egészségére. A játékok és 
gyermekápolási termékek, különösen a 
három évesnél fiatalabb gyermekeknek 
szánt játékok és gyermekápolási cikkek, 
amelyeket a gyermek a szájába tehet, bár 
nem arra a célra szánták azokat, bizonyos 
körülmények között kockázatot 
jelenthetnek a kisgyermekek egészségére, 
ha lágyított anyagból készülnek, vagy 
lágyított anyagból készült részeket is 
magukban foglalnak, amelyek bizonyos 
ftalátokat tartalmaznak. 

Indokolás

Bár a Tanács a DEHP, DBP és BBP ftalátok 0,1 %-ot meghaladó koncentrációban, 
valamennyi játékszerben és gyermekápolási cikkben történő felhasználásának tilalmát 
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javasolta, mivel ezek a kockázatértékelés alapján rákkeltő, mutagén és reprotoxikus
anyagokként kerültek besorolásra, a DINP, DIDP és DNOP anyagokat mentesítette a tilalom 
alól a három évnél idősebb gyermekeknek szánt játékokban és gyermekápolási cikkekben 
történő felhasználás tekintetében (a kockázatértékelés még nem fejeződött be, azon tény 
ellenére, hogy vannak a májat és a pajzsmirigysejteket károsító hatásokra utaló jelek a 
kísérleti állatoknál). Ugyanakkor a három évnél fiatalabb gyermekek a szájukba vehetnek 
olyan játékokat és gyermekápolási cikkeket is, amelyeket nem erre a célra szántak, ami 
potenciális kockázatot jelent e gyermekek egészségére. Lásd a Parlament első olvasatának 1. 
módosítását.

Módosítás: 3.
3a. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

3α. Nagyobb a kockázata annak, hogy a 
gyermek a szájába vesz olyan lágyított 
anyagból készült, vagy lágyított anyagból 
készült részeket tartalmazó játékszereket 
és gyermekápolási cikkeket, amelyhez 
illatanyagokat adtak, még akkor is, ha az 
ilyen játékokat és gyermekápolási cikkeket 
nem erre a célra szánták. 

Indokolás

Azon lágyított anyagból készült, vagy lágyított anyagból készült részeket tartalmazó játékok, 
vagy gyermekápolási cikkek, amelyekhez illatanyagokat adtak, növelik a kisgyermekek 
hajlandóságát arra, hogy a szájukba vegyék azokat. A Parlament első olvasata 2. 
módosításának visszaállítása.

Módosítás: 4.
12a. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

12α. Szükséges megfelelő címkézésről 
rendelkezni a háromtól hat éves korú 
gyermekeknek szánt, lágyított anyagból 
készült, vagy lágyított anyagból készült 
részeket tartalmazó gyermekápolási 
cikkek esetében, amelyeket a három 
évesnél fiatalabb gyermekek a szájukba 
vehetnek, bár nem arra a célra szánták 
őket. Ilyen címkézésről rendelkezni kell a 
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játékok biztonságára vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 
88/378/EGK tanácsi irányelvben is azon 
játékok tekintetében, amelyek az irányelv 
hatálya alá tartoznak;
HL L 187., 1988.7.16., 1. o. A legutóbb a 
93/68/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 
220., 1993.8.30., 1. o.) módosított irányelv. 

Indokolás

Bár a 88/378/EGK irányelv megtiltja számos kémiai anyag játékokban való használatát, nem 
említi a ftalátokat. A Tanács elismeri, hogy a kérdéses anyagokat kibocsátó valamennyi 
forrásnak való kitettséget, amely a gyakorlatban elkerülhető, csökkenteni kell, különösen azt a 
kitettséget, amely a tárgyaknak a gyermekek szájával való érintkezéséből származik. Bár a 
Tanács a DEHP, DBP és a BBP valamennyi játékban és gyermekápolási cikkben való 
használatának tilalmát javasolta, a tilalmat a DINP, DIDP és a DNOP tekintetében csak a 
három évesnél fiatalabb gyermekeknek szánt játékokra és gyermekápolási cikkekre korlátozta, 
amelyek a szájjal érintkezésbe kerülhetnek. Figyelembe véve, hogy a három évesnél fiatalabb 
gyermekek a szájukba vehetnek háromtól hat éves korú gyermekeknek szánt, DINP-t, DIDP-t 
és DNOP-t tartalmazó játékokat és gyermekápolási cikkeket, szükségesnek ítéljük címkézési 
szabályok elfogadását. Lásd a Parlament első olvasatának 4. módosítását.

Módosítás: 5.
(17) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(17) A létező anyagok kockázatának 
értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. 
március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet 
alapján végzett kockázatértékelés 
befejeztével a Bizottság felülvizsgálja a 
76/769/EGK irányelv I. mellékletében 
felsorolt ftalátok egyéb termékekben való 
használatát. 

(17) A Bizottság az irányelv elfogadását 
követő három éven belül felülvizsgálja 
ennek az irányelvnek a rendelkezéseit a 
további tudományos ismeretek és a létező 
anyagok kockázatának értékeléséről és 
ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 
793/93/EGK tanácsi rendelet alapján 
végzett kockázatértékelésre figyelemmel. 
Ennek során figyelembe veszi a 
gyermekek játékoktól eltérő forrásokból 
(különösen a padlóburkolatokból és 
lágyított anyagból készült, vagy lágyított 
anyagból készült részeket tartalmazó 
élelmiszer csomagolóanyagokból, 
valamint a környezeti levegőből) származó 
ftalátoknak való kitettségét, és ha 
helyénvaló, kutatást kezdeményez a 
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kérdéses értékek megállapítására. 

Indokolás

A módosítás célja, a Tanács által a közös álláspontban javasolt négy évről, valamint az EP 
által javasolt két évről három évre történő változtatással az, hogy felgyorsítsa az adatgyűjtést, 
és kellő időt biztosítson a kockázatértékeléshez, különösen azon anyagok esetében, amelyek 
tekintetében bizonytalanság van, vagyis a DINP, DIDP és DNOP esetében. A módosítás arra 
is törekszik, hogy közelítse a két intézmény álláspontját az irányelv közzététele céljából. Lásd 
még a Parlament első olvasatának 8. módosítását.
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Módosítás: 6.
17a. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(17a) Ha a ftalátok vándorlásának mérési 
módszere kidolgozásra kerül és ezt az 
eljárást a Tudományos Bizottság 
gyakorlati alkalmazásra jóváhagyja, az 
kellő indokot szolgáltat a Bizottságnak 
ahhoz, hogy felülvizsgálja ennek az 
irányelvnek a rendelkezéseit a 
kockázatértékelés és az illetékes 
tudományos bizottság véleménye alapján.   

Indokolás

A téma nyitott marad a ftalátok vándorlásának megállapítására szolgáló megbízható módszer 
kidolgozására és a kapcsolódó kockázatok új tudományos adatok és az illetékes tudományos 
bizottság véleménye alapján történő felmérésére. A Parlament első olvasatának 11. és 24. 
módosításainak visszaállítása.

Módosítás: 7.
1a. CIKK (új)

A 88/378/EGK irányelv IV. melléklete 

(1a) A 88/378/EGK irányelv IV. 
melléklete a következő bekezdéssel egészül 
ki: 

„7. A lágyított anyagból készült, vagy 
lágyított anyagból készült részeket 
tartalmazó, a 76/769/EGK irányelv 
mellékletének [XXa] pontjában felsorolt 
ftalátokat tartalmazó játékok, amelyeket 
három és hat éves életkorú gyermekeknek 
szántak, de amelyeket három évesnél 
fiatalabb gyermekek a szájukba vehetnek, 
bár nem erre a célra szánták azokat.

A játék csomagolásán az alábbi 
figyelmeztetést kell feltűntetni könnyen 
olvasható és letörölhetetlen formában: 

“Figyelmeztetés – Ne adja három évesnél 
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fiatalabb gyermeknek, mert ftalát 
szabadulhat fel, amely veszélyes a 
gyermek egészségére”. 

Az alábbi rövidebb figyelmeztetést kell a 
játékon jól olvasható és letörölhetetlen 
formában feltűntetni:

„Ne tartsák szájban”.”

Indokolás

A Tanács által a DEHP-re, a DBP-re és a BBP-re bevezetett tilalom ellenére a gyermekek 
egészsége védelmének kérdése továbbra is fennáll az elővigyázatossági elv DINP, DIDP és 
DNOP a lágyított anyagból készült, kisgyermekek számára szánt játékokban való 
használatára történő alkalmazásával kapcsolatban, amelyeket a három évesnél fiatalabb 
gyermekek a szájukba vehetnek, bár nem erre a célra szánták azokat. A kockázatértékeléssel 
kapcsolatos bizonytalanság miatt szükséges rendelkezni a tájékoztatás lehetőségéről címkézés 
formájában. A Parlament első olvasata 6. módosításának visszaállítása.

Módosítás: 8.
2. CIKK

Legkésőbb … *, a Bizottság az ezen 
irányelv mellékletében szereplő 
anyagokkal és az azokat helyettesítő 
anyagokkal kapcsolatos új, tudományos 
ismeretekre figyelemmel felülvizsgálja az 
ezen irányelvvel módosított 76/769/EGK 
irányelvben meghatározott intézkedéseket, 
és indokolt esetben ennek megfelelően 
módosítja azokat. 

Legkésőbb … *, a Bizottság az ezen 
irányelv mellékletében szereplő 
anyagokkal és az azokat helyettesítő 
anyagokkal kapcsolatos új, tudományos 
ismeretekre figyelemmel felülvizsgálja az 
ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedéseket, és indokolt esetben ennek 
megfelelően módosítja azokat. 

*Ezen irányelv hatálybalépését követő 
négy évvel. 

* Ezen irányelv hatálybalépését követő 
három évvel. 

Indokolás

A módosítás célja, a Tanács által a közös álláspontban javasolt négy évről, valamint az EP 
által javasolt két évről három évre történő változtatással az, hogy felgyorsítsa az adatgyűjtést, 
és kellő időt biztosítson a kockázatértékeléshez, különösen azon anyagok esetében, amelyek 
tekintetében bizonytalanság van, vagyis a DINP, DIDP és DNOP esetében. A módosítás arra 
is törekszik, hogy közelítse a két intézmény álláspontját az irányelv közzététele céljából. Lásd 
még a Parlament első olvasatának 8. módosítását.



PE 357.758v01-00

külső fordítás

12/20 PR\566747HU.doc

HU

Módosítás: 9.
MELLÉKLET

I. melléklet [XX] és [XXa], lista (76/769/EGK irányelv)

A Tanács közös álláspontja

[XX.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):

di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) 
CAS-szám: 117-81-7 
EINECS-szám: 204-211-0

dibutil-ftalát (DBP) 
CAS-szám: 84-74-2 
EINECS-szám: 201-557-4

benzil-butil-ftalát (BBP) 
CAS-szám: 85-68-7 
EINECS-szám: 201-622-7 

Nem használható anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként, a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációval játékokban és 
gyermekápolási cikkekben.
A fent említett határértéknél magasabb 
koncentrációban ilyen ftalátokat tartalmazó 
játékszerek vagy gyermekápolási cikkek nem 
hozhatók forgalomba. 

[XXa.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):

diizononil-ftalát (DINP) 
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0
EINECS-szám: 249-079-5 és 271-090-9

diizodecil-ftalát (DIDP) 
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1
EINECS-szám: 247-977-1 és 271-091-4

di-n-oktil-ftalát (DNOP) 
CAS-szám: 117-84-0 
EINECS-szám: 204-214-7

Nem használható anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként, a lágyított 
anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációval az olyan játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben, amelyeket a 
háromévesnél fiatalabb gyermekeknek 
szánnak, és a gyermekek szájba vehetik.

A fent említett határértéknél magasabb 
koncentrációban ilyen ftalátokat tartalmazó 
játékok vagy gyermekápolási cikkek nem 
hozhatók forgalomba.

A Parlament módosításai
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[XX.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):

di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) 
CAS-szám: 117-81-7 
EINECS-szám: 204-211-0

dibutil-ftalát (DBP) 
CAS-szám: 84-74-2 
EINECS-szám: 201-557-4

benzil-butil-ftalát (BBP) 
CAS-szám: 85-68-7 
EINECS-szám: 201-622-7

(1a) Nem használhatók anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a XX. 
pontban felsorolt ftalátok, a lágyított 
anyag 0,05 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációval játékokban és 
gyermekápolási cikkekben.
(1b) Az (1a) bekezdésben említett
határértéknél magasabb koncentrációban 
ilyen ftalátokat tartalmazó játékszerek vagy 
gyermekápolási cikkek nem hozhatók 
forgalomba. 

[XXa.] A következő ftalátok (vagy más, az 
anyagot jelző CAS- és EINECS-szám):

diizononil-ftalát (DINP) 
CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0
EINECS-szám: 249-079-5 és 271-090-9

diizodecil-ftalát (DIDP) 
CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1
EINECS-szám: 247-977-1 és 271-091-4

di-n-oktil-ftalát (DNOP) 
CAS-szám: 117-84-0 
EINECS-szám: 204-214-7

(1c) Nem használhatók anyagként vagy 
készítmények összetevőjeként a XXa. 
pontban felsorolt ftalátok, a lágyított 
anyag 0,05 tömegszázalékánál nagyobb 
koncentrációval az olyan játékszerekben és 
gyermekápolási cikkekben, amelyeket a 
háromévesnél fiatalabb gyermekeknek 
szánnak, és a gyermekek szájba vehetik.

(1d) Az (1c) bekezdésben említett
határértéknél magasabb koncentrációban 
ilyen ftalátokat tartalmazó játékszerek vagy 
gyermekápolási cikkek nem hozhatók 
forgalomba. 
(1e) A lágyított anyagból készült, vagy 
lágyított anyagból készült részeket 
tartalmazó, a XXa. pontban felsorolt 
ftalátokat tartalmazó gyermekápolási 
termékeket, amelyeket három és hat éves 
életkorú gyermekeknek szántak, de 
amelyeket három évesnél fiatalabb 
gyermekek a szájukba vehetnek, bár nem 
erre a célra szánták azokat, jól olvasható 
és letörölhetetlen formában az alábbi 
figyelmeztetéssel kell ellátni: 
“Figyelmeztetés – Ne adja három évesnél 
fiatalabb gyermeknek, mert ftalát 
szabadulhat fel, amely veszélyes a 
gyermek egészségére”. 
Az alábbi rövidebb figyelmeztetést kell a 
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gyermekápolási terméken jól olvasható és 
letörölhetetlen formában feltűntetni: 
„Ne tartsák a szájban”.

Indokolás

A Tanács tilalmat javasolt a DEHP, DBP és BBP ftalátokra, valamint a DINP, DIDP és 
DNOP ftalátokra a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékát meghaladó koncentrációkban, de az 
utóbbi tilalom csak a három évesnél fiatalabb gyermekeknek szánt játékokra és 
gyermekápolási termékekre vonatkozik, amelyek a szájjal érintkezésbe kerülhetnek. Minthogy 
azonban a három évesnél fiatalabb gyermekek a szájukba tehetnek olyan játékokat és 
gyermekápolási termékeket, amelyeket nem arra a célra szántak, és amelyek a nem-tiltott 
DINP, DIDP és DNOP ftalátokat tartalmazzák, az elővigyázatosság elve alapján rendelkezni 
kell a gyermekekkel kapcsolatban álló szülők és felnőttek ezen anyagok jelenlétéről címkézés 
útján történő tájékoztatásának lehetőségéről. A koncentráció százalékát 0,05 %-ban 
határoztuk meg. A Parlament első olvasta 8. módosításának, valamint a Bizottság által az 
ezen irányelvre tett javaslat címkézésre vonatkozó eredeti rendelkezéseinek visszaállítása, 
amelyeket a Tanács közös álláspontjában onnan kiemelt.

Módosítás: 10.
MELLÉKLET

I. melléklet [XXa], lista (76/769/EGK irányelv), új (f) és (g) pont

(1f) Illatanyagokat nem lehet lágyított 
anyagból készült, vagy lágyított anyagból 
készült részeket tartalmazó, a XXa. 
pontban felsorolt egy vagy több ftalátot a 
lágyított anyag 0,05 tömegszázalékánál 
nagyobb koncentrációban tartalmazó 
játékokhoz vagy gyermekápolási 
termékekhez adni, ha a gyermekek azokat 
a szájukba vehetik. 
(1g) Az illatanyagokat és a XXa. pontban 
felsorolt ftalátokat az (1f) bekezdésben 
említett szintnél nagyobb koncentrációban 
tartalmazó játékokat és gyermekápolási 
cikkeket tilos forgalomba hozni. 

Indokolás

A Parlament első olvasta 9. módosításának visszaállítása. A lágyított anyagból készült, vagy 
lágyított anyagból készült részeket tartalmazó illatos játékok és a gyermekápolási cikkek 
növelik a kisgyermekek hajlandóságát arra, hogy a szájukba vegyék azokat, amely ezáltal 
potenciális veszélyt jelent.
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EXPLANATORY STATEMENT

1. Background and remarks on procedure

On 10 November 1999, the Commission submitted to the European Parliament and the 
Council a proposal for a directive amending for the 22nd time Council Directive 76/769/EEC 
on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member 
States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and 
preparations (phthalates) and amending Council Directive 88/378/EEC on the approximation 
of the laws of the Member States concerning the safety of toys (COM(1999) 577 -
C5-0276/1999 - 1999/0238 (COD))1.

On the basis of the opinions of the Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the 
Environment (CSTEE), which the Commission also consulted pursuant to Article 9 of 
Council Directive 92/59/EEC on general product safety, the Commission decided on 7 
December 1999 to prohibit the intentional use or placing on the market in quantities higher 
than 0.1% by weight of 6 phthalate esters, DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP and DNO in toys 
and childcare products intended to be placed in the mouth by children under three years of 
age2.  Since then and to date, the Commission has renewed this ban on a regular basis (every 
three months or six months).

The Economic and Social Committee delivered its opinion on the Commission's proposal on 
15 February 20003.

At its sitting of 6 July 2000, the European Parliament adopted at first reading a legislative 
resolution4, together with 12 amendments, on the Commission's proposal.

On 25 May, the Council considered the matter but was unable to reach agreement on a 
common position. The Council adopted a common position5, pursuant to Article 251(2), on 
4 April 2005, after reaching a political agreement at its meeting of 24 September 2004.

Taking account of the European Parliament's amendments at first reading and the common 
position of the Council, the Commission published a communication for the information of 
Parliament on its position, pursuant to the second subparagraph of Article 251(2)6.

2. Assessment of the Council's common position

The common position of the Council makes significant changes to the Commission's proposal 

  
1 OJ C 304 E, 26.4.2000, p. 14. 
2 OJ L 315, 9.12.1999, p. 46.
3 OJ C 117, 26.4.2000, p. 59.
4 OJ C 121, 24.4.2001, p. 410.
5 Council document 5467/05 REV 1. 
6 COM(2005) 143 final, 12.4.2005.
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and to Parliament's first reading. In principle, the six phthalates referred to in Annex I to the 
proposal for a directive are no longer treated as substances in the same category and as posing 
the same danger to children's health.

On the basis of the scientific reports and opinions of the Scientific Committee on Toxicity, 
Ecotoxicity and the Environment (CSTEE), the Council strengthens the proposal of the 
Commission and of the European Parliament by imposing a total ban on the use and placing 
on the market of three phthalates, DEHP, DBP and BBP, in all toys and childcare articles in 
concentrations higher than 0.1% by mass of the plasticised material, substances which are 
classified on the basis of risk assessment as carcinogenic, mutagenic and reprotoxic (category 
2). Phthalates are used, usually in large quantities, to increase the pliability of toys or 
childcare articles made from plasticised material and, therefore, the limit of 0.1% is an 
endeavour to protect health even against the possibility of adventitious contamination.

As regards the other three phthalates, DINP, DIDP and DNOP, because of the divergent 
opinions as to the danger they pose, the Council restricted the ban on their use and placing on 
the market as substances or as constituents of preparations, at concentrations of greater than 
0.1% by mass of the plasticised material in toys and childcare articles intended for children 
under three years of age and which can be placed in the mouth by them. Consequently, the 
ban does not apply to the substances DINP, DIDP and DNOP which are contained in toys and 
childcare articles intended for children over the age of three years. It should also be noted that 
phthalates of this type (DINP, DIDP) are used in toys in quantities of 35%-45%.

Furthermore, the Council's common position removes all the provisions of the proposal for a 
directive referring to labelling and information for the consumer, parent and individuals who 
come into contact with children in relation to toys and childcare articles (see amendment to 
Directive 88/378/EEC on toys and the provisions of Annex I concerning childcare articles). 
Even if labelling is not so important for the first category of the most dangerous phthalates 
identified, it does not mean that the same applies to labelling for the other three phthalates, 
DINP, DIDP and DNOP, risk assessment for which has not been concluded, although there 
are indications of harmful effects. Children under the age of three are likely to put toys and 
childcare products in their mouths which are not intended for that purpose, without parents or 
others being able to intervene, because they do not have the relevant information. This 
constitutes a potential threat to those children's health.

As regards the success of Parliament's amendments at first reading, it should be noted that 
of a total of 12 amendments, the Council did not incorporate any amendment in full or in part 
in the common position, while only five were accepted in principle (1, 3, 4, 6 and 8). 
Parliament's amendments which were not accepted in the common position of the Council 
were: amendment 18 concerning the use of citrates and adipates as substitutes, amendments 2 
and 9 concerning the addition of fragrances in toys and childcare articles, amendment 5 
concerning the extension of application to other products, amendments 11 and 24 concerning 
the methods of measuring the migration of phthalates, amendment 7 concerning extending the 
ban to all phthalates, amendments 16 and 17 rev. concerning 0.05% as the ceiling for 
concentration of phthalates in the plasticised material.
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Although it constitutes a step in the right direction towards a general ban on certain phthalates 
above a particular concentration limit and, therefore, towards protecting children's health, the 
Council's common position does not incorporate many of Parliament's amendments, leaving 
some issues open.

3. Rapporteur's comments and proposals

Obviously, the protection of children's health and the building of consumer confidence call for 
a stringent regulatory framework to govern the manufacture and marketing of toys and 
childcare articles containing certain phthalates in order to reduce, as far as possible, children's 
exposure to substances which demonstrably give rise to or could potentially cause a health 
risk.

Consequently, the regulatory framework must be simple and exhaustive so that its 
implementation can be monitored transparently and fraud and distortion of competition can be 
avoided, particularly between domestic and imported products; it should also provide for the 
following: (a) a ban on the use of dangerous phthalates, determined on the basis of a risk 
assessment, (b) the adoption of rules on labelling on the basis of the precautionary principle, 
the main aim being to increase the awareness of and information to the parents and, in 
general, individuals who come into contact with children in the case of phthalates where there 
are indications that the substances are dangerous but they have not been banned.

Given that children under the age of three may mouth toys and childcare articles containing 
DINP, DIDP and DNOP which are intended for children aged between three and six, it is 
considered that there is a need to adopt rules on labelling, the main aim being to provide 
people who come into contact with children with information. Consequently, there is a need 
for relevant warnings or indications to take precautions when using toys or childcare products 
containing the phthalates DINP, DIDP and DNOP in the plasticised material which is 
intended for children aged from three years and which may come into contact with the mouth 
even if that is not the purpose for which they were intended.

The concentration limit of 0.05% is reinstated for all six phthalates listed in Annex I of 
Directive 76/769/EEC, which Parliament had originally proposed, as is the general ban on 
adding fragrances to toys and childcare products made of plasticised material or including 
parts made from plasticised material containing one or more of the six phthalates in 
concentrations higher than 0.05% by mass of the plasticated material, if children can put them 
in their mouth.

There are proposals request for the development of a method to measure the migration of 
phthalates, and a review of the directive on the basis of risk assessment and the opinion of the 
competent scientific authority. Account must also be taken of the exposure of children to risks 
from sources other than toys and, if appropriate, research must be commissioned to ascertain 
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the values in question. This is also consistent with Parliament’s recent resolution1 which 
considers that, without prejudice to existing Community legislation and following the opinion 
of the Scientific Committee on Health and Environment Risks, urgent consideration is to be 
given to restricting the marketing and/or the use on the European market of dangerous 
substances, to which new-born babies, children, pregnant women, elderly persons, workers 
and other high-risk sections of the population are heavily exposed, as safer alternatives 
become available, including six products from the phthalate family (DEHP, DINP, DBP, 
DIDP, DNOP, BBP) in domestic products for indoor use and medical devices, except where 
such a restriction would have a negative impact on medical treatment.

My proposals as rapporteur are based on the above considerations, which, it should be noted 
provide the consumer with reliable information without subjecting the market to excessive 
measures and prohibitions. Furthermore, they enable consumers to be certain in their choices 
and provide industry with a stable legal framework within which to operate.

It is therefore proposed to reinstate the title of the original proposal submitted by the 
Commission together with some of Parliament’s amendments in order to incorporate the 
provisions deleted by the Council, which relate to labelling, safety and risk assessment of 
phthalates in toys and childcare products (amendments 1, 2, 4, 8, 11 and 24, 6 and 9 from 
Parliament's first reading).

  
1 P6_TA-PROV(2005)0045 on the European Environment and Health Action Plan 2004-2010 (2004/2132(INI)), 
report by F. Ries 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 Report of 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 

  
1 . see http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_opinions_en.htm
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2001
9. Opinion on Chapters 6 and 8 (on risk issues) of the RPA ETD/99/502498 Final Report –

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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