
PR\566747NL.doc PE 357.758v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

VOORLOPIGE VERSIE
1999/0238(COD)

11.5.2005

***II
ONTWERPAANBEVELING 
VOOR DE TWEEDE LEZING
betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het 
oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
houdende de tweeëntwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG betreffende 
de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het 
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten in speelgoed 
en kinderverzorgingsartikelen)
(5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Antonios Trakatellis



PE 357.758v02-00 2/19 PR\566747NL.doc

NL

PR_COD_2am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.



PR\566747NL.doc 3/19 PE 357.758v02-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................5

TOELICHTING ...................................................................................................................14

BIJLAGE .............................................................................................................................18



PE 357.758v02-00 4/19 PR\566747NL.doc

NL



PR\566747NL.doc 5/19 PE 357.758v02-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende de 
tweeëntwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de 
beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen en preparaten (ftalaten in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen)
(5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (5467/1/2005 – C6-0092/2005),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(1999)0557)2,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het 
Parlement;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement 1
TITEL

houdende de tweeëntwintigste wijziging 
van Richtlijn 76/769/EEG betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 
inzake de beperking van het op de markt 
brengen en van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten 
in speelgoed en 

houdende de tweeëntwintigste wijziging 
van Richtlijn 76/769/EEG betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 
inzake de beperking van het op de markt 
brengen en van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten) 
en tot wijziging van Richtlijn 88/378/EEG 

  
1 PB C 121 van 24.4.2001, blz. 410.
2 PB C 116 van 26.4.2000, blz. 14 E.
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kinderverzorgingsartikelen) van de Raad betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake de veiligheid van 
speelgoed

Motivering

Herinvoering van de titel van het oorspronkelijke voorstel dat de Commissie heeft ingediend 
zodat ook de bepalingen worden opgenomen die de Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt 
geschrapt heeft, namelijk de bepalingen in verband met de veiligheid van speelgoed (richtlijn 
88/378/EEG). Om te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van 
kinderen is het noodzakelijk dat waarschuwingen of aanwijzingen worden opgenomen over 
het nemen van voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van speelgoed of 
kinderverzorgingsproducten die bepaalde ftalaten in zacht PVC bevatten, die bestemd zijn 
voor kleine kinderen en door kinderen van jonger dan drie jaar in de mond kunnen worden 
gestopt zonder dat ze hiervoor bedoeld zijn.

Amendement 2
OVERWEGING 3

(3) De aanwezigheid van bepaalde ftalaten 
in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen van week 
gemaakt materiaal of met onderdelen van 
week gemaakt materiaal, dient te worden 
verboden aangezien de aanwezigheid van 
bepaalde ftalaten risico's, of potentiële 
risico's inhoudt, of kan inhouden voor de 
gezondheid van jonge kinderen.

(3) De aanwezigheid van bepaalde ftalaten 
in speelgoed- en 
kinderverzorgingsartikelen van week 
gemaakt materiaal of met onderdelen van 
week gemaakt materiaal, dient te worden 
verboden aangezien de aanwezigheid van 
bepaalde ftalaten risico's, of potentiële 
risico's inhoudt, of kan inhouden voor de 
gezondheid van jonge kinderen. Ook 
speelgoed en kinderverzorgingsartikelen 
kunnen, met name indien zij bedoeld zijn 
voor kinderen die jonger zijn dan drie jaar 
en indien zij in de mond kunnen worden 
gestopt zonder hiervoor bedoeld te zijn, in 
bepaalde omstandigheden een 
gezondheidsrisico vormen voor kleine 
kinderen, indien zij vervaardigd zijn van 
week gemaakt materiaal of met 
onderdelen van week gemaakt materiaal 
dat bepaalde ftalaten bevat.

Motivering

De Raad heeft weliswaar een verbod voorgesteld op het gebruik van de ftalaten DEHP, DBP 
en BBP in concentraties van meer dan 0,1% in alle speelgoed en kinderverzorgingsartikelen, 
omdat deze stoffen op basis van evaluatie als kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de 
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voortplanting zijn ingedeeld, maar hij heeft een uitzondering gemaakt voor de stoffen DINP, 
DIDP en DNOP in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn voor kinderen 
van meer dan drie jaar (de evaluatie is niet afgerond ook maar er zijn wel aanwijzingen dat 
er schadelijke invloed is op de levercellen en de schildklier bij proefdieren). Kinderen van 
minder dan drie jaar kunnen echter speelgoed en kinderverzorgingsartikelen in hun mond 
stoppen zonder dat deze hiervoor bedoeld zijn, en dat vormt een mogelijke risico voor de 
gezondheid van deze kinderen. Zie amendement 1 van de eerste lezing van het EP. 

Amendement 3
OVERWEGING 3 bis (nieuw)

(3 bis) Er bestaat groter gevaar dat 
kinderen speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen in de mond 
stoppen die vervaardigd zijn van of delen 
bevatten die vervaardigd zijn van zacht 
PVC en waaraan geurbestanddelen zijn 
toegevoegd, zonder dat zij hiervoor 
bedoeld zijn.

Motivering

Speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van of delen bevatten die 
vervaardigd zijn van zacht PVC en waaraan geurbestanddelen zijn toegevoegd, worden door 
kleine kinderen makkelijker in de mond gestopt. Zie amendement 2 van de eerste lezing van 
het EP.

Amendement 4
OVERWEGING 12 bis (nieuw)

(12 bis) Er dient te worden voorzien in 
adequate etikettering van 
kinderverzorgingsartikelen van zacht PVC 
of met van zacht PVC vervaardigde 
onderdelen die voor kinderen van drie tot 
zes jaar zijn bestemd en, hoewel dat niet 
de bedoeling is, in de mond kunnen 
worden gestopt door kinderen jonger dan 
drie jaar. Dergelijke etikettering dient 
eveneens in richtlijn 88/378/EEG van 
3 mei 1988 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake de veiligheid van 
speelgoed te worden opgenomen voor 
speelgoedartikelen die in het 
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toepassingsgebied van die richtlijn vallen.

1 PB L 187 van 16.7.1988, blz. 1. Deze 
richtlijn is voor het laatst gewijzigd bij 
richtlijn 93/68/EEG van de Raad, PB L 
220 van 30.8.1993, blz. 1.

Motivering

In richtlijn 88/378/EEG wordt wel een verbod ingesteld op het gebruik van diverse chemische 
stoffen in speelgoed, maar wordt geen melding gemaakt van ftalaten. De Raad erkent dat de 
blootstelling van kinderen aan alle bronnen van emissies van de genoemde stoffen die 
mogelijkerwijs kunnen worden vermeden, zoveel mogelijk moet worden verminderd, met name 
van voorwerpen die in contact komen met de mond van kinderen. Hij stelt weliswaar een 
verbod voor op DEHP, DBP en BBP in alle speelgoed en kinderverzorgingsartikelen, maar 
hij beperkt het verbod op de stoffen DINP, DIDP en DNOP tot speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn voor kinderen van minder dan drie jaar en die in 
contact kunnen komen met de mond. Kinderen van minder dan drie jaar kunnen ook 
speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die DINP, DIDP en DNOP bevatten en die bestemd 
zijn voor kinderen van drie tot zes jaar, in de mond stoppen en dus is het nodig dat er 
etiketteringsvoorschriften worden vastgelegd. Zie amendement 4 van de eerste lezing van het 
EP.  

Amendement 5
OVERWEGING 17

(17) De Commissie zal het gebruik van de 
in Bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG 
genoemde ftalaten in andere producten 
aan een onderzoek onderwerpen wanneer
de risicobeoordeling krachtens 
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 
van 23 maart 1993  is voltooid.

(17) De Commissie zal binnen drie jaar na 
de vaststelling de bepalingen van deze 
richtlijn herzien in het licht van nieuwe 
wetenschappelijke kennis en de 
risicobeoordeling krachtens Verordening 
(EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 
maart 1993 . In dit verband neemt zij 
eveneens de blootstelling van kinderen 
aan andere ftalaten dan die welke 
voorkomen in speelgoed in overweging 
(met name in vloerbekledingen en 
verpakkingen van levensmiddelen van 
zacht PVC en in de lucht in vertrekken), 
en eventueel geeft zij opdracht tot 
onderzoek naar de respectieve waarden.

Motivering

Deze wijziging, namelijk de vier jaar die de Raad voorstelt in zijn gemeenschappelijk 
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standpunt en de twee jaar die het EP had voorgesteld, wijzigen in drie jaar, heeft tot doel zo 
snel mogelijk gegevens te verzamelen en voldoende tijd te garanderen voor risicobeoordeling 
met name voor de substanties waarover onzekerheid is, namelijk DINP, DIDP en DNOP. Het 
amendement moet ook de standpunten van de twee instellingen dichter bij elkaar brengen met 
het oog op de goedkeuring van de richtlijn. Zie ook amendement 8 van de eerste lezing van 
het Europees Parlement. 

Amendement 6
OVERWEGING 17 bis (nieuw)

(17 bis) Indien een meetmethode voor het 
meten van ftalatenmigratie wordt 
ontwikkeld en deze techniek goedgekeurd 
wordt voor praktisch gebruik door het 
Wetenschappelijk Comité, zal dit een 
ernstige reden vormen voor de Commissie 
om de bepalingen van onderhavige 
richtlijn te herzien op basis van de 
risicobeoordeling en het advies van het 
bevoegde wetenschappelijk comité.

Motivering

De ontwikkeling van een betrouwbare methode voor het meten van ftalatenmigratie alsook de 
beoordeling van de desbetreffende risico's op basis van recente wetenschappelijke gegevens 
en het advies van het bevoegde wetenschappelijke comité, is een vraagstuk dat voorlopig nog 
niet is opgelost. Zie amendementen 11 en 24 van de eerste lezing van het Europees Parlement.

Amendement 7
ARTIKEL 1 bis (nieuw)

Bijlage IV van richtlijn 88/378/EEG

In bijlage IV van richtlijn 88/378/EEG 
wordt het volgende punt toegevoegd:
"7. Speelgoedartikelen, vervaardigd van 
of met onderdelen van zacht PVC dat de 
in punt [XXa] van de bijlage van richtlijn 
76/769/EEG vermelde weekmakers bevat, 
die bestemd zijn voor kinderen van drie tot 
zes jaar en door kinderen jonger dan drie 
jaar in de mond kunnen worden gestopt, 
ook al is dat niet de bedoeling.
De volgende waarschuwing moet in een 
gemakkelijk leesbare en onuitwisbare 
vorm op de verpakking van het speelgoed 
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zijn aangebracht:
"Waarschuwing – niet aan kinderen 
jonger dan drie jaar geven, daar ftalaten 
kunnen vrijkomen die gevaarlijk zijn voor 
de gezondheid van het kind".
De volgende kortere waarschuwing moet 
in een gemakkelijk leesbare en 
onuitwisbare vorm op het speelgoed 
voorkomen:
"Niet in de mond houden"."

Motivering

De Raad heeft wel een verbod ingevoerd voor de stoffen DEHP, DBP en BBP, maar er is 
niets geregeld in verband met de bescherming van de gezondheid van kinderen op basis van 
het voorzorgsbeginsel ten aanzien van de stoffen DINP, DIDP en DNOP in van PVC 
vervaardigd speelgoed dat bestemd is voor kleine kinderen en door kinderen van minder dan 
drie jaar in de mond kan worden gestopt, ook al is dat niet de bedoeling. Wegens de 
onzekerheid inzake de risicobeoordeling moet worden voorzien in de mogelijkheid om 
informatie te verstrekken via etikettering. Zie amendement 6 van de eerste lezing van het 
Europees Parlement. 

Amendement 8
ARTIKEL 2

De Europese Commissie zal de 
maatregelen opgenomen in Richtlijn 
76/769/EEG zoals gewijzigd bij deze 
richtlijn uiterlijk ...* opnieuw evalueren in 
het licht van nieuwe wetenschappelijke 
informatie over de in bijlage bij deze 
richtlijn omschreven stoffen en 
vervangmiddelen daarvan. De maatregelen 
zullen, indien gerechtvaardigd, 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

De Europese Commissie zal de 
maatregelen opgenomen in deze richtlijn 
uiterlijk ...* opnieuw evalueren in het licht 
van nieuwe wetenschappelijke informatie 
over de in bijlage bij deze richtlijn 
omschreven stoffen en vervangmiddelen 
daarvan. De maatregelen zullen, indien 
gerechtvaardigd, dienovereenkomstig 
worden gewijzigd.

* Vier jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

* Drie jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Motivering

Deze wijziging, namelijk de vier jaar die de Raad voorstelt in zijn gemeenschappelijk 
standpunt en de twee jaar die het EP had voorgesteld, wijzigen in drie jaar, heeft tot doel zo 
snel mogelijk gegevens te verzamelen en voldoende tijd te garanderen voor risicobeoordeling 
met name voor de substanties waarover onzekerheid is, namelijk DINP, DIDP en DNOP. Het 
amendement moet ook de standpunten van de twee instellingen dichter bij elkaar brengen met 
het oog op de goedkeuring van de richtlijn. Zie ook amendement 4 van de eerste lezing van 
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het Europees Parlement.

Amendement 9
BIJLAGE

Bijlage I, punten [XX] en [XX.a], Tabel (richtlijn 76/769/EEG)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

[XX.] De volgende ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nrs. die betrekking 
hebben op de stof):
bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
CAS-nr. 117-81-7
EINECS-nr. 204-211-0
dibutylftalaat (DBP)
CAS-nr. 84-74-2
EINECS-nr. 201-557-4
benzylbutylftalaat (BBP)
CAS-nr. 85-68-7
EINECS-nr. 201-622-7

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of als bestand-
delen van preparaten in concentraties van meer dan 
0,1% massaprocent van het week gemaakte materiaal in 
speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen.
Dergelijke speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die 
deze ftalaten bevatten in een hogere concentratie dan de 
hierboven genoemde grens, worden niet op de markt 
gebracht. 

[XX.a.] De volgende ftalaten (of 
andere CAS- en EINECS-nrs. die 
betrekking hebben op de stof):
di-"isononyl"ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 en 271-090-9
di-"isodecyl"ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 en 271-091-4
di-n-octylftalaat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0
EINECS-nr. 204-214-7

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of als bestand-
delen van preparaten in concentraties van meer dan 
0,1% massaprocent van het week gemaakte materiaal in 
speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen die bestemd 
zijn voor kinderen jonger dan drie jaar en door hen in de 
mond kunnen worden gestopt.

Dergelijke speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die 
deze ftalaten bevatten in een hogere concentratie dan de 
hierboven genoemde grens, worden niet op de markt 
gebracht.

Amendementen van het Parlement

[XX.] De volgende ftalaten (of andere 
CAS- en EINECS-nrs. die betrekking 
hebben op de stof):
bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
CAS-nr. 117-81-7
EINECS-nr. 204-211-0
dibutylftalaat (DBP)
CAS-nr. 84-74-2
EINECS-nr. 201-557-4

(1 a) De in punt XX genoemde ftalaten mogen niet 
worden gebruikt als stoffen of als bestanddelen van 
preparaten in concentraties van meer dan 0,05%
massaprocent van het week gemaakte materiaal in 
speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen.

(1 b) Dergelijke speelgoed en kinder-
verzorgingsartikelen die deze ftalaten bevatten in een 
hogere concentratie dan de in punt 1a genoemde grens, 
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benzylbutylftalaat (BBP)
CAS-nr. 85-68-7
EINECS-nr. 201-622-7

worden niet op de markt gebracht. 

[XX.a.] De volgende ftalaten (of 
andere CAS- en EINECS-nrs. die 
betrekking hebben op de stof):
di-"isononyl"ftalaat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 en 271-090-9
di-"isodecyl"ftalaat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 en 271-091-4
di-n-octylftalaat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0
EINECS-nr. 204-214-7

(1 c) De in punt XX genoemde ftalaten mogen niet 
worden gebruikt als stoffen of als bestanddelen van 
preparaten in concentraties van meer dan 0,05%
massaprocent van het week gemaakte materiaal in speel-
goed- en kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn 
voor kinderen jonger dan drie jaar en door hen in de 
mond kunnen worden gestopt.

(1 d) Dergelijke speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten bevatten in 
een hogere concentratie dan de in punt 1c genoemde 
grens, worden niet op de markt gebracht.
(1 e) De volgende waarschuwing moet in een 
gemakkelijk leesbare en onuitwisbare vorm zijn 
aangebracht op de kinderverzorgingsartikelen, 
vervaardigd van of met onderdelen van zacht PVC dat 
de in punt XXa genoemde ftalaten bevat, die bestemd 
zijn voor kinderen van drie tot zes jaar en door 
kinderen jonger dan drie jaar in de mond kunnen 
worden gestopt:
"Waarschuwing - niet aan kinderen jonger dan drie 
jaar geven, daar ftalaten kunnen vrijkomen die 
gevaarlijk zijn voor de gezondheid van het kind".
De volgende kortere waarschuwing moet in een 
gemakkelijk leesbare en onuitwisbare vorm op het 
kinderverzorgingsartikel voorkomen:
"Niet in de mond houden".

Motivering

De Raad heeft wel voorgesteld een verbod in te stellen op de ftalaten DEHP, DBP en BBP, 
alsook op de ftalaten DINP, DIDP en DNOP in concentraties van meer dan 0,1% 
massaprocent van het week gemaakte materiaal, maar dit laatste betreft alleen speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn voor kinderen jonger dan drie jaar en door hen in 
de mond kunnen worden gestopt. Aangezien echter kinderen van minder dan drie jaar ook 
speelgoed en verzorgingsartikelen in hun mond kunnen stoppen die niet voor hen bestemd zijn 
en die de niet verboden ftalaten DINP, DIDP en DNOP bevatten, moet in toepassing van het 
voorzorgsbeginsel worden voorzien in de mogelijkheid om de ouders alsook alle begeleiders 
die met de kinderen in contact komen, te informeren door middel van een etiket over de 
aanwezigheid van deze stoffen. De concentratiepercentages worden vastgelegd op 0,05%. 
Herhaling van amendement 8 van de eerste lezing van het EP alsook een deel van de 
aanvankelijke bepaling inzake etikettering die de Commissie had voorgesteld in haar voorstel 
van richtlijn maar die door de Raad was geschrapt in zijn gemeenschappelijk standpunt.
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Amendement 10
BIJLAGE

Bijlage I, punt [XX.a], Tabel (richtlijn 76/769/EEG), nieuwe punten 1 f en 1 g

(1f) Geurcomponenten mogen niet 
worden toegevoegd aan speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die door 
kinderen in de mond kunnen worden 
gestopt en die zijn vervaardigd van of die 
onderdelen bevatten die zijn vervaardigd 
van zacht PVC dat één of meer van de 
ftalaten van punt XXa bevat in 
concentraties van meer dan 0,05% 
massaprocent van het week gemaakte 
materiaal.
(1g) Speelgoed en verzorgingsartikelen 
die geurcomponenten van punt XXa 
bevatten in concentraties van meer dan de 
in punt 1f vastgestelde grenswaarden, 
mogen niet in de handel worden gebracht

Motivering

Herhaling van amendement 9 van de eerste lezing van het EP. Speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van of delen bevatten die vervaardigd zijn 
van zacht PVC en waaraan geurbestanddelen zijn toegevoegd, worden door kleine kinderen 
makkelijker in de mond gestopt en dit is dus een mogelijk risico.
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TOELICHTING

1. Achtergrond - procedure

Op 10 november 1999 diende de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een 
voorstel in voor een richtlijn tot tweeëntwintigste wijziging van richtlijn 76/769/EEG 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der 
lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten) en tot wijziging van richtlijn 88/378/EEG van de 
Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de 
veiligheid van speelgoed (COM(1999)0577 – C5-0276/1999 - 1999/0238(COD))1.

Op grond van adviezen van het Wetenschappelijk Comité inzake toxiciteit, ecotoxiciteit en 
het milieu (WCTEM), dat door de Commissie was geraadpleegd en overeenkomstig artikel 9 
van richtlijn 92/59/EEG van de Raad inzake algemene productveiligheid heeft de Commissie 
besloten een verbod te leggen op het doelbewust gebruik en het op de markt brengen in een 
percentage van meer dan 0,1 massaprocent van zes ftalaten DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP 
en DNO in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die bedoeld zijn om door kinderen jonger 
dan drie jaar in de mond te worden gestopt2. Vanaf dat ogenblik tot op heden heeft de 
Commissie systematisch (om de drie/zes maanden) deze verbodsbepaling vernieuwd.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 15 februari 2000 advies3 uitgebracht 
over het voorstel van de Commissie.

Het Europees Parlement heeft op zijn vergadering van 6 juli 2000 in eerste lezing een 
wetgevingsresolutie4 aangenomen samen met 12 amendementen op het voorstel van de 
Commissie.

Op 25 mei 2000 behandelde de Raad het dossier maar slaagde er niet in tot overeenstemming 
te komen over een gemeenschappelijk standpunt. De Raad keurde zijn gemeenschappelijk 
standpunt5 goed op 4 april 2005 krachtens artikel 251, lid 2, nadat hij tot een politiek akkoord 
was gekomen op zijn vergadering van 24 september 2004.

De Commissie publiceerde, rekening houdend met de amendementen van het Europees 
Parlement in eerste lezing en het gemeenschappelijk standpunt van de Raad, een mededeling  
om het Europees Parlement ten volle in kennis te stellen van haar standpunt overeenkomstig 
artikel 251, lid 2, tweede alinea6.

  
1 PB C 304 E van 26.04.2000, blz. 14.
2 PB L 315 VAN 9.12.1999, blz. 46.
3 PB C 117 van 26.04.2000, blz. 59.
4 PB C 121 van 24.04.2001, blz. 410.
5 Raadsdocument 5467/05 REV 1.
6 COM(2005)0143 def. van 12.4.2005.
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2. Beoordeling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad brengt grondige wijzigingen aan in het 
voorstel van de Commissie en de eerste lezing van het Europees Parlement. Eerst en vooral 
worden de zes ftalaten die in Bijlage I bij het voorstel van richtlijn worden genoemd, niet 
langer behandeld als substanties van dezelfde categorie die hetzelfde risico meebrengen voor 
de gezondheid van de kinderen.

Op basis van de wetenschappelijke rapporten en adviezen van het Wetenschappelijk Comité 
inzake toxiciteit, ecotoxiciteit en het milieu (WCTEM) versterkt de Raad het voorstel van de 
Commissie en van het Europees Parlement door een volledig verbod op te leggen op het 
gebruik en het op de markt brengen van drie ftalaten DEHP, DBP en BBP in alle speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen in concentraties van meer dan 0,1% massaprocent van het week 
gemaakte materiaal, die op basis van de risicobeoordeling zijn ingedeeld in stoffen die 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn (categorie2). Ftalaten 
worden doorgaans in grote hoeveelheden gebruikt om plastic speelgoed of 
kinderverzorgingsartikelen soepeler te maken en de grenswaarde van 0,1% moet dus zorgen 
voor de bescherming van de gezondheid ook in het geval van een toevallige besmetting. 

Voor de drie andere ftalaten DINP, DIDP en DNOP heeft de Raad wegens de uiteenlopende 
meningen over hun risicograad het verbod op het gebruik en het op de markt brengen als 
substanties of als stoffen of als bestanddelen van preparaten in concentraties in concentraties 
van meer dan 0,1 massaprocent van het week gemaakte materiaal, beperkt tot speelgoed en 
kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn voor kinderen van minder dan drie jaar en die 
met de mond in contact kunnen komen. Het verbod geldt derhalve niet voor de ftalaten DINP, 
DIDIP en DNOP die voorkomen in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn 
voor kinderen van meer dan drie jaar. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de ftalaten van 
dit type (DINP, DIDP) in een percentage van 35%-45% in speelgoed worden gebruikt.

Bovendien gaat de Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt over tot het schrappen van alle 
bepalingen van het voorstel voor richtlijn die betrekking hebben op de etikettering en de 
informatie aan de consument (de ouder of de persoon die met de kinderen in contact komt) 
over het speelgoed en de kinderverzorgingsartikelen (zie wijziging richtlijn 88/378/EEG 
inzake speelgoed en de bepalingen van Bijlage I inzake de kinderverzorgingsartikelen). Voor 
de eerste categorie van de als gevaarlijkst erkende ftalaten heeft etikettering niet zoveel 
belang, maar dat is wel het geval voor de drie andere ftalaten DINP, DIDP en DNO, waarvoor 
de risicobeoordeling niet afgerond is ook al zijn er aanwijzingen dat ze gevaarlijk zijn. 
Kinderen van minder dan drie jaar kunnen ook speelgoed en kinderverzorgingsartikelen in 
hun mond stoppen die niet voor hen bestemd zijn zonder dat de ouders of andere personen 
hiertegen optreden omdat ze niet van de risico's op de hoogte zijn. Dit is een mogelijke 
bedreiging voor de gezondheid van deze kinderen.

De Raad heeft geen enkel van de twaalf amendementen van het Parlement in eerste lezing 
geheel of gedeeltelijk overgenomen, en slechts vijf ervan werden inhoudelijk geaccepteerd (1, 
3, 4, 6 en 8). De amendementen van het Parlement die niet aanvaard werden in het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffen: amendement 18 over het gebruik van 
bepaalde citraten en adipaten als vervangstoffen, amendementen 2 en 9 over het toevoegen 
van geurbestanddelen aan speelgoed en kinderverzorgingsartikelen, amendement 5 over de 
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uitbreiding van de werkingssfeer naar andere producten, amendementen 11 en 24 inzake de 
methodes om ftalatenmigraties te meten, amendement 7 over de uitbreiding van het verbod tot 
alle ftalaten, amendementen 16 en 17/rev over een grenswaarde van 0,05% voor de 
concentratie van ftalaten in zacht PVC.

Ook al is hier een stap vooruit gezet naar een algeheel verbod op bepaalde ftalaten boven een 
bepaalde concentratiewaarde en dus naar de bescherming van de gezondheid van kinderen, 
toch neemt de Raad een groot aantal amendementen van het EP niet over, en laat zo bepaalde 
kwesties onopgelost.

3. Opmerkingen en voorstellen van de rapporteur

Om de bescherming van de gezondheid van kinderen te garanderen en het vertrouwen van de 
consumenten te winnen is er een streng regelgevend kader nodig inzake het vervaardigen en 
het op de markt brengen van speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die bepaalde ftalaten 
bevatten, zodat de kinderen zo weinig mogelijk worden blootgesteld aan substanties waarvan 
bewezen is of vermoed wordt dat ze de gezondheid in gevaar brengen.

Het regelgevend kader moet derhalve eenvoudig en volledig zijn zodat de tenuitvoerlegging 
ervan op een transparante wijze gecontroleerd kan worden en fraude en 
concurrentievervalsing, met name tussen inheemse en ingevoerde producten, worden 
vermeden. Een dergelijk regelgevend kader moet het volgende omvatten: a) een verbod op het 
gebruik van ftalaten die op basis van een algemene risicobeoordeling gevaarlijk worden 
beschouwd, b) voorschriften inzake de etikettering op basis van het voorzorgsbeginsel met 
name om de ouders en in het algemeen de personen die met kinderen in contact komen 
bewust te maken van het probleem en te informeren, wanneer het gaat over ftalaten die niet 
verboden zijn maar waarvoor er aanwijzingen zijn dat ze gevaarlijk zijn.

Aangezien kinderen van minder dan drie jaar ook speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die 
DINP, DIDP en DNOP bevatten en die bestemd zijn voor kinderen van drie tot zes jaar, in 
hun mond kunnen stoppen, is het nodig etiketteringsvoorschriften uit te vaardigen, met name 
om de personen die met de kinderen in contact komen te informeren. Derhalve is het nodig 
dat er waarschuwingen worden aangebracht of aanwijzingen voor het nemen van 
voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van speelgoed of kinderverzorgingsartikelen die de 
ftalaten DINP, DIDP en DNOP bevatten in het week gemaakt materiaal, die bestemd zijn 
voor kinderen van meer dan drie jaar en die in de mond kunnen worden gestopt ook al is dat 
niet de bedoeling.

Er wordt nogmaals aangedrongen op het vastleggen van een concentratiegrens van 0,05% 
voor de zes ftalaten van Bijlage I bij richtlijn 76/769/EEG die aanvankelijk was voorgesteld 
door de Raad, alsook op een algemeen verbod op het toevoegen van geurcomponenten aan 
speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van of delen bevatten die 
vervaardigd zijn van zacht PVC en die een of meer van de zes ftalaten bevatten in 
concentraties van meer dan 0,05 massaprocent van het week gemaakt materiaal, indien de 
kinderen deze in de mond kunnen stoppen.

Er wordt aangedrongen op de ontwikkeling van een methode voor het meten van 
ftalatenmigraties, een herziening van de richtlijn op basis van de risicobeoordeling en advies 
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van de bevoegde wetenschappelijke autoriteit. Men moet er ook rekening mee houden dat 
kinderen ook risico's lopen uit ander bronnen dan speelgoed en er moeten dus eventueel 
studies worden uitgevoerd om de waarden in kwestie vast te leggen. Dit ligt ook in de lijn van 
de recente resolutie van het EP1, waarin wordt gesteld dat, onverminderd de bestaande 
wetgeving en overeenkomstig het advies van het  Wetenschappelijk Comité voor 
gezondheids- en milieurisico's, dringend aandacht moet worden besteed aan het beperken van 
het in de handel brengen van en/of het gebruik op de Europese markt van de volgende 
gevaarlijke stoffen, waaraan vooral pasgeboren baby's, kinderen, zwangere vrouwen, ouderen, 
werknemers en andere risicogroepen sterk blootgesteld zijn, aangezien er veiliger 
alternatieven beschikbaar worden: zes producten van de familie van de ftalaten (DEHP, 
DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) in huishoudelijke producten voor gebruik binnenshuis en in 
medische apparatuur, behalve wanneer een dergelijke beperking negatieve gevolgen zou 
hebben voor de medische behandeling.

Mijn voorstellen als rapporteur zijn gebaseerd op de hoger genoemde overwegingen en 
moeten ervoor zorgen dat de consument betrouwbare informatie krijgt zonder dat de markt 
wordt bezwaard door overdreven maatregelen en verbodsbepalingen. Bovendien geven ze de 
consumenten de mogelijkheid zeker te zijn van hun keuze en anderzijds bieden ze de industrie 
een stabiel wetgevend werkingskader.

Daarom wordt voorgesteld de titel van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie te 
hernemen en ook bepaalde amendementen van het EP zodat ook de bepalingen worden 
opgenomen die de Raad heeft geschrapt, met name de bepalingen inzake etikettering, 
veiligheid en risicobeoordeling van ftalaten in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen 
(amendementen 1, 2, 4, 8, 11 en 24, 6 en 9 van de eerste lezing van het EP).

  
1 P6_TA-PROV(2005)0045, over het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 
(2004/2132(INI)), verslag 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 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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