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PR_COD_2am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas, ar 
ko divdesmit otro reizi groza Padomes Direktīvu Nr. 76/769/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un 
preparātu (ftalāti rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs) tirgū laišanas un lietošanas 
ierobežojumiem, pieņemšanu
(5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

(Koplēmuma pieņemšanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (5467/1/2005 – C6-0092/2005),

– ņemot vērā nostāju pirmajā lasījumā 1 par Komisijas priekšlikumu Parlamentam un 
Padomei (COM(1999)0577)2,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 
otrajam lasījumam (A6-0000/2005),

1. Apstiprina kopējo grozīto nostāju;

2. Uzdod priekšsēdētājam nosūtīt nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostāja Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījums Nr. 1
NOSAUKUMS

divdesmit otro reizi groza Padomes 
Direktīvu Nr. 76/769/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz atsevišķu bīstamu 
vielu un preparātu (ftalāti rotaļlietās un 
bērnu aprūpes precēs) tirgū laišanas un 
lietošanas ierobežojumiem

divdesmit otro reizi groza Padomes 
Direktīvu Nr. 76/769/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz atsevišķu bīstamu 
vielu un preparātu (ftalātu) tirgū laišanas 
un lietošanas ierobežojumiem, un groza 
Padomes Direktīvu Nr. 88/378/EEK par to 
dalībvalstu likumu tuvināšanu, kas 
attiecas uz rotaļlietu nekaitīgumu

  
1 OV C 121, 24.4.2001, 176. lpp.
2 OV C 116, 26.4.2000, 14. E. lpp.
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Pamatojums

Komisijas sākotnēji iesniegtā priekšlikuma nosaukuma aizstāšana ar nolūku iekļaut aktus, kas 
attiecas uz rotaļlietu drošumu (Direktīva Nr. 88/378/EEK), ko Padome svītroja no kopējās 
nostājas. Lai nodrošinātu augstu bērnu veselības aizsardzības līmeni, ir svarīgi izvietot 
attiecīgos brīdinājumus vai norādījumus par piesardzību, lietojot bērnu rotaļlietas vai 
aprūpes preces no plastificētiem materiāliem, kas satur atsevišķus ftalātus, kuras ir 
paredzētas maziem bērniem un kuras bērni jaunāki par trim gadiem varētu bāzt mutē, lai gan 
tās nav paredzētas tādam nolūkam.

Grozījums Nr. 2
3. APSVĒRUMS

3) Atsevišķu ftalātu izmantošana rotaļlietās 
un bērnu aprūpes precēs, kas gatavotas no 
plastificētiem materiāliem vai kas ietver 
daļas, kuras gatavotas no plastificētiem 
materiāliem, ir jāaizliedz, jo atsevišķu 
ftalātu klātbūtne rada vai var radīt risku 
bērnu veselībai.

3) Atsevišķu ftalātu izmantošana rotaļlietās 
un bērnu aprūpes precēs, kas gatavotas no 
plastificētiem materiāliem vai kas ietver 
daļas, kuras gatavotas no plastificētiem 
materiāliem, ir jāaizliedz, jo atsevišķu 
ftalātu klātbūtne rada vai var radīt risku 
bērnu veselībai. Rotaļlietas un bērnu 
aprūpes preces, īpaši tās, kas domātas 
bērniem līdz trīs gadu vecumam un kuras 
bērns var bāzt mutē, lai gan tās nav 
paredzētas tādam mērķim, zināmos 
apstākļos var radīt risku mazu bērnu 
veselībai, ja tās ir gatavotas no 
plastificētiem materiāliem vai ietver daļas, 
kas gatavotas no ftalātus saturošiem 
plastificētiem materiāliem.

Pamatojums

Padome gan ierosināja aizliegt ftalātu DEHP, DBP un BBP izmantošanu koncentrācijās, kas 
pārsniedz 0,1 %, visās rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, jo, pamatojoties uz novērtējumu, 
tie ir klasificēti kā kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas, 
tomēr atļāva DINP, DIDP un DNOP vielu izmantošanu rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, 
kas paredzētas bērniem pēc trīs gadu vecumam (novērtējums netika pabeigts, lai gan ir 
indikācijas par vielu kaitīgo ietekmi uz eksperimentā iekļauto dzīvnieku aknām un 
vairogdziedzera šūnām). Bērni līdz trīs gadu vecumam tomēr var bāzt rotaļlietas un bērnu 
aprūpes līdzekļus mutē, lai gan tie nav paredzēti tādam nolūkam, un tas ir potenciāls risks 
šādu bērnu veselībai. Skatīt Parlamenta pirmā lasījuma 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 3
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3. a APSVĒRUMS (jauns)

3.α) Vēl lielāka varbūtība, ka bērns 
iebāzīs mutē rotaļlietas un bērnu aprūpes 
preces, kas gatavotas no plastificētiem 
materiāliem vai kas ietver daļas, kas 
gatavotas no plastificētiem materiāliem, 
kam pievienotas smaržvielas, lai gan 
šādas rotaļlietas un bērnu aprūpes preces 
nav paredzētas šādam nolūkam.

Pamatojums

Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kas gatavotas no plastificētiem materiāliem vai kas 
ietver daļas, kuras gatavotas no plastificētiem materiāliem, kam pievienotas smaržvielas, 
palielina mazu bērnu tieksmi bāzt tās mutē. Parlamenta pirmā lasījuma 2. grozījuma 
aizstāšana.

Grozījums Nr. 4
12. a APSVĒRUMS (jauns)

12.α) Jānodrošina atbilstīga marķēšana 
tādām bērnu aprūpes precēm, kas 
gatavotas no plastificētiem materiāliem 
vai ietver daļas, kas gatavotas no 
plastificētiem materiāliem, kuras 
paredzētas bērniem vecumā no trim līdz 
sešiem gadiem un kuras bērni jaunāki par 
trim gadiem var bāzt mutē, lai gan tās nav 
paredzētas šādam mērķim. Šāda 
marķēšana jānosaka arī 1988. gada 
3. maija Padomes Direktīvā 
Nr. 88/378/EEK par dalībvalstu likumu 
tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu 
drošumu tām rotaļlietām, uz kurām 
attiecas šī direktīva;.
OVJ L 187, 16.7.1988, 1. lpp. Direktīva, 
ko pēdējo reizi grozīja ar Padomes 
Direktīvu Nr. 93∕68∕ΕEK, OV L 220, 
30.8.1993, 1. lpp.

Pamatojums

Lai gan Direktīva Nr. 88/378/EEK aizliedz izmantot dažādas ķīmiskas vielas rotaļlietās, tajā 
nav pieminēti ftalāti. Padome atzīst, ka jāsamazina bērnu saskare ar visiem minēto vielu 
emisiju avotiem, no kuriem iespējams praktiski izvairīties, īpaši no priekšmetiem, kas nonāk 
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saskarē ar bērnu mutēm. Lai gan tā piedāvāja aizliegt DEHP, DBP un BBP visās rotaļlietās 
un bērnu aprūpes precēs, tā sašaurināja šo aizliegumu attiecībā uz DINP, DIDP un DNOP, 
attiecinot to tikai uz rotaļlietām un bērnu aprūpes precēm, kas paredzētas bērniem līdz trīs 
gadu vecumam un kas var nonākt saskarē ar muti. Ņemot vērā, ka bērni līdz trīs gadu 
vecumam var bāzt mutē rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kas paredzētas bērniem vecumā 
no trim līdz sešiem gadiem un kas satur DINP, DIDP un DNOP, ir jāpieņem marķēšanas 
noteikumi. Skatīt Parlamenta pirmā lasījuma 4. grozījumu.

Grozījums Nr. 5
17. APSVĒRUMS

17) Komisija pārskatīs Direktīvas 
Nr. 76/769/EEK I pielikumā uzskaitīto 
ftalātu izmantošanu citos produktos tad, 
kad būs pabeigta riska novērtēšana 
atbilstoši 1993. gada 23. marta Padomes 
Regulai (EEK) Nr.793/93 par pašreizējo 
vielu risku novērtēšanu un kontrolēšanu.

17) Komisija pārskatīs šīs direktīvas 
noteikumus trīs gadus pēc pieņemšanas 
brīža, ņemot vērā turpmāko zinātnisko 
informāciju un riska novērtēšanu atbilstoši 
1993. gada 23. marta Padomes 
Regulai (EEK) Nr.793/93 par pašreizējo 
vielu risku novērtēšanu un kontrolēšanu. 
Tādējādi Komisija ņems vērā arī bērnu 
saskari ar ftalātiem no avotiem, kas nav 
rotaļlietas, (īpaši no grīdas seguma un 
pārtikas iepakojuma, kas gatavots no 
plastificētiem materiāliem vai kas satur no 
plastificētiem materiāliem gatavotas 
daļas, un no apkārtējā gaisa) un, ja 
vajadzīgs, pasūtīs pētījumu, lai 
noskaidrotu apspriežamos jautājumus.

Pamatojums

Grozījuma mērķis, kopējā nostājā mainot Padomes piedāvātos četrus gadus un Eiropas 
Parlamenta piedāvātos divus gadus uz trim gadiem, ir paātrināt datu apkopošanu un 
nodrošināt pietiekami daudz laika riska novērtēšanai, īpaši attiecībā uz vielām, par kurām ir 
neskaidrības, t.i., DINP, DIDP un DNOP. Grozījumā arī mēģināts tuvināt šo divu iestāžu 
nostājas ar nolūku publicētu direktīvu. Skatīt arī Parlamenta pirmā lasījuma 8. grozījumu. 
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Grozījums Nr. 6
17. a apsvērums (jauns)

17.a) Ja tiks izstrādāta ftalātu izdalīšanās 
mērīšanas metode un ja šīs tehnikas 
praktisku izmantošanu apstiprinās 
Zinātniskā komiteja, tas būs nopietns 
iemesls Komisijai pārskatīt šīs direktīvas 
noteikumus, pamatojoties uz riska 
novērtēšanu un kompetentas zinātniskas 
komitejas atzinuma.

Pamatojums

Jautājums par drošas metodes izstrādāšanu, lai noteiktu ftalātu izdalīšanos un novērtētu ar to 
saistītos riskus, pamatojoties uz jauniem zinātniskiem datiem un kompetentas zinātniskas 
komitejas atzinumu, joprojām ir atvērts. Parlamenta pirmā lasījuma 11. un 24. grozījuma 
aizstāšana.

Grozījums Nr. 7
1. a pants (jauns)

Direktīvas Nr. 88/378/EEK IV pielikums

1.a) Direktīvas Nr. 88/378/EEK 
IV pielikums ir papildināts ar šādu 
punktu:

“7) Rotaļlietas, kas gatavotas no 
plastificētiem materiāliem vai kas ietver 
daļas, kuras gatavotas no ftalātus 
saturošiem plastificētiem materiāliem, kas 
uzskaitīti Direktīvas Nr. 76/769/EEK 
pielikuma [XXa] apakšpunktā, kuras 
paredzētas bērniem vecumā no trim līdz 
sešiem gadiem un kuras bērni, kas 
jaunāki par trim gadiem, var bāzt mutē, 
lai gan tās nav paredzētas šādam 
nolūkam.

Uz rotaļlietas iepakojuma ir šāds viegli 
salasāms un neizdzēšams brīdinājumas: 

“Brīdinājums – Nedot bērniem līdz trīs 
gadu vecumam, jo var izdalīties bērna 
veselībai bīstami ftalāti”.
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Uz rotaļlietas ir šāds īsāks, viegli salasāms 
un neizdzēšams brīdinājums:

“Nebāzt mutē”.”

Pamatojums

Neskatoties uz Padomes ieviesto DEHP, DBP un BBP aizliegumu, joprojām aktuāls ir 
jautājums par bērnu veselības aizsardzību, piemērojot piesardzības principu gadījumos, kad 
plastificēto materiālu sastāvā, ko izmanto maziem bērniem paredzētās rotaļlietās, kuras 
bērni, kas jaunāki par trim gadiem, var bāzt mutē, lai gan tās nav paredzētas tādam nolūkam, 
ir DINP, DIDP un DNOP. Sakarā ar neskaidrībām riska novērtēšanā ir jānodrošina 
informēšana ar marķējumu palīdzību. Parlamenta pirmā lasījuma 6. grozījuma aizstāšana.

Grozījums Nr. 8
2. pants

Komisija vēlākais līdz … * pārvērtē 
Direktīvā Nr. 76/769/EEK noteiktos 
pasākumus, kas grozīti ar šo direktīvu, 
ņemot vērā jaunu zinātnisko informāciju 
par vielām, kas aprakstīta šīs direktīvas 
pielikumā, un ja šī informācija ir pamatota, 
šie pasākumi tiek attiecīgi grozīti.

Komisija vēlākais līdz … * pārvērtē šajā 
direktīvā minētos pasākumus, ņemot vērā 
jaunu zinātnisko informāciju par vielām, 
kas aprakstīta šīs direktīvas pielikumā, un 
to aizstājējiem, un ja šī informācija ir 
pamatota, šie pasākumi tiek attiecīgi 
grozīti.

*Četrus gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās.

*Trīs gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās.

Pamatojums

Grozījuma mērķis, kopējā nostājā mainot Padomes piedāvātos četrus gadus un Eiropas 
Parlamenta piedāvātos divus gadus uz trim gadiem, ir paātrināt datu apkopošanu un 
nodrošināt pietiekami daudz laika riska novērtēšanai, īpaši attiecībā uz vielām, par kurām ir 
neskaidrības, t.i., DINP, DIDP un DNOP. Grozījumā arī mēģināts tuvināt šo divu iestāžu 
nostājas ar nolūku publicēt direktīvu. Skatīt arī Parlamenta pirmā lasījuma 8. grozījumu. 

Grozījums Nr. 9
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PIELIKUMS

I pielikuma [XX] un [XXa] saraksts (Direktīva Nr. 76/769/EEK)

Padomes kopējā nostāja

[XX.] Šādus ftalātus (vai citus CAS- un EINEKS 
numurus, kas apzīmē vielu):

bi (2-etilheksil) ftalāts (DEHP)
CAS Nr. 117-81-7
EINECS Nr. 204-211-0

dibutilftalāts (DBP)
CAS Nr. 84-74-2
EINECS Nr. 201-557-4

butilbenzilftalāts (BBP)
CAS Nr. 85-68-7
EINECS Nr. 201-622-7

Neizmanto kā vielas vai kā sagatavju 
sastāvdaļas rotaļlietās un bērnu aprūpes 
precēs, ja ftalātu koncentrācija pārsniedz 
0,1% no plastificēto materiālu masas.
Šādas rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, 
kas satur šos ftalātus lielākā koncentrācijā 
nekā iepriekš minētais limits, netiek laistas 
tirgū. 

[XXa.] Šādus ftalātus (vai citus CAS- un 
EINEKS numurus, kas apzīmē vielu):

diizononilftalāts (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 un 68515-48-0
EINECS Nr. 249-079-5 un 271-090-9

diizodecilftalāts (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 un 68515-49-1
EINECS Nr. 247-977-1 un 271-091-4

di-n-outilftalāts (DNOP)
CAS Nr. 117-84-0
EINECS Nr. 204-214-7

Neizmanto kā vielas vai kā sagatavju 
sastāvdaļas rotaļlietās un bērnu aprūpes 
precēs, kas paredzētas bērniem līdz trīs gadu 
vecumam, kuras tie var bāzt mutē, ja ftalātu 
koncentrācija pārsniedz 0,1% no plastificēto 
materiālu masas. 

Šādas rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, 
kas satur šos ftalātus lielākā koncentrācijā 
nekā iepriekš minētais limits, netiek laistas 
tirgū.

Parlamenta izdarītais grozījums
[XX.] Šādus ftalātus (vai citus CAS- un 
EINEKS numurus, kas apzīmē vielu):

bi (2-etilheksil) ftalāts (DEHP)
CAS Nr. 117-81-7
EINECS Nr. 204-211-0

dibutilftalāts (DBP)
CAS Nr. 84-74-2
EINECS Nr. 201-557-4

butilbenzilftalāts (BBP)
CAS Nr. 85-68-7
EINECS Nr. 201-622-7

1.a) Neizmanto kā vielas vai kā 
XX apakšpunktā uzskaitīto ftalātu
sagatavju sastāvdaļas rotaļlietās un bērnu 
aprūpes precēs, ja ftalātu koncentrācija 
pārsniedz 0,05% no plastificēto materiālu 
masas
1.b) Šādas rotaļlietas un bērnu aprūpes 
preces, kas satur šos ftalātus lielākā 
koncentrācijā nekā minēts 
1. a) apakšpunktā nelaiž tirgū.



PE 357.758v02-00 12/19 PR\566747LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

[XXa.] Šādus ftalātus (vai citus CAS- un
EINEKS numurus, kas apzīmē vielu):

diizononilftalāts (DINP)
CAS Nr. 28553-12-0 un 68515-48-0
EINECS Nr. 249-079-5 un 271-090-9

diizodecilftalāts (DIDP)
CAS Nr. 26761-40-0 un 68515-49-1
EINECS Nr. 247-977-1 un 271-091-4

di-n-outilftalāts (DNOP)
CAS Nr. 117-84-0
EINECS Nr. 204-214-7

1.c) Neizmanto kā vielas vai kā 
XXa apakšpunktā uzskaitīto ftalātu
sagatavju sastāvdaļas rotaļlietās un bērnu 
aprūpes precēs, kas paredzētas bērniem 
līdz trīs gadu vecumam, kuras tie var bāzt 
mutē, ja ftalātu koncentrācija pārsniedz 
0,05% no plastificēto materiālu masas.

1.d) Šādas rotaļlietas un bērnu aprūpes 
preces, kas satur šos ftalātus lielākā 
koncentrācijā nekā minēts 
1. c) apakšpunktā, nelaiž tirgū.

1.e) Uz bērnu aprūpes precēm, kas 
gatavotas no plastificētiem materiāliem 
vai kas ietver no plastificētiem 
materiāliem gatavotas daļas, kuras satur 
XXa apakšpunktā uzskaitītos ftalātus, kas 
paredzētas bērniem vecumā no trim līdz 
sešiem gadiem un ko bērni jaunāki par 
trim gadiem var bāzt mutē, lai gan tās nav 
paredzētas tādam nolūkam, ir šāds viegli 
salasāms un neizdzēšams brīdinājums:
“Brīdinājums – Nedot bērniem līdz trim 
gadiem, jo var izdalīties bērna veselībai 
bīstami ftalāti”.
Uz bērnu aprūpes līdzekļa jābūt šādam 
īsākam, viegli salasāmam un 
neizdzēšamam brīdinājumam:
“Nebāzt mutē”.

Pamatojums

Padome ierosināja aizliegt ftalātus DEHP, DBP un BBP, kā arī ftalātus DINP, DIDP un 
DNOP koncentrācijās, kas pārsniedz 0,1% no plastificēto materiālu masas, bet pēdējie 3 
ftalāti attiecas tikai uz rotaļlietām un bērnu aprūpes precēm, kas paredzēti bērniem līdz trīs 
gadu vecumam un kas var nonākt saskarē ar muti. Tomēr, ņemot vērā, ka bērni līdz trīs gadu 
vecumam var bāzt mutē rotaļlietas un bērnu aprūpes līdzekļus, kas nav paredzēti tādam 
nolūkam un kas satur neaizliegtos ftalātus DINP, DIDP un DNOP, jāizstrādā noteikumi, 
pamatojoties uz piesardzības principu, lai ar marķēšanas palīdzību būtu iespējams informēt 
vecākus un pieaugušos, kas ir saskarē ar bērniem, par šo vielu klātbūtni. Procentuālā 
koncentrācija ir noteikta 0,05 % apmērā. Parlamenta pirmā lasījuma 8. grozījuma un daļas 
sākotnējo marķēšanu noteikumu, ko ieteica Komisija savā priekšlikumā šai direktīvai, bet ko 
Padome svītroja savā kopējā nostājā, aizstāšana.

Grozījums Nr. 10
PIELIKUMS
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I pielikuma [XXa] saraksta (Direktīva Nr. 76/769/EEK) jaunais f) un g) apakšpunkts

1.f) Nevar pievienot smaržvielas tādām 
rotaļlietām vai bērnu aprūpes precēm, kas 
gatavotas no plastificētiem materiāliem 
vai ietver no plastificētiem materiāliem 
gatavotas daļas, kuras satur vienu vai 
vairākus XXa apakšpunktā uzskaitītos 
ftalātus lielākā koncentrācijā nekā 0,05% 
no plastificā materiāla masas, ja bērni tās 
var bāzt mutē,.
1. g) Nav atļauts laist tirgū rotaļlietas un 
bērnu aprūpes preces, kas satur 
smaržvielas un XXa apakšpunktā 
uzskaitītos ftalātus lielākā koncentrācijā 
nekā 1. f) apakšpunktā minētais līmenis.

Pamatojums

Parlamenta pirmā lasījuma 9. grozījuma aizstāšana. Smaržvielu izmantošana rotaļlietās un 
bērnu aprūpes precēs, kas gatavotas no plastificētiem materiāliem vai kas ietver daļas, kuras 
gatavotas no plastificētiem materiāliem, palielina mazu bērnu tieksmi bāzt tās mutē, tādējādi 
radot potenciālu risku.
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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 
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.

  
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.



PR\566747LV.doc 15/19 PE 357.758v02-00

Ārējais tulkojums LV

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.

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.
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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 
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 

  
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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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).
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ANNEX

OPINIONS OF 
THE SCIENTIFIC COMMITTEE ON TOXICITY, EKOTOXICITY 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 EINEKS n°.: 204-211-0 Carried out in the 
framework of Council Regulation (EEK) 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 - EINEKS No.: 271-091-4 and 247-977-1.  Report version 
(Environment): Final report, May 2001 carried out in the framework of Council 
Regulation (EEK) 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 - EINEKS 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 (EEK) 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  EINEKS N°: 201-557-4.  Report version carried out in the framework of 
Council Regulation (EEK) 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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