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PR_COD_2am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
  większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zmieniającej po raz dwudziesty drugi 
dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do 
ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i 
preparatów niebezpiecznych (stosowanie ftalanów w zabawkach i artykułach 
pielęgnacyjnych dla dzieci)
(5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5467/1/2005 – C6-0092/2005),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące projektu Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(1999)0577)2,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(A6-0000/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
TYTUŁ

zmieniającej po raz dwudziesty drugi 
dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
Państw Członkowskich odnoszących się do 
ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i 
stosowaniu niektórych substancji i 

zmieniającej po raz dwudziesty drugi 
dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
Państw Członkowskich odnoszących się do 
ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i 
stosowaniu niektórych substancji i 

  
1 Dz.U. C 121 z 24.4.2001, str. 176.
2 Dz.U. C 116 z 26.4.2000, str. 14 E.
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preparatów niebezpiecznych (stosowanie 
ftalanów w zabawkach i artykułach 
pielęgnacyjnych dla dzieci)

preparatów niebezpiecznych (stosowanie 
ftalanów) oraz zmieniającej dyrektywę 
Rady 88/378/EWG w sprawie zbliżania 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
dotyczących bezpieczeństwa zabawek

Uzasadnienie

Przywrócenie tytułu projektu oryginalnego przedłożonego przez Komisję w celu włączenia 
postanowień dotyczących bezpieczeństwa zabawek (dyrektywa 88/378/EWG), które zostały 
usunięte przez Radę we wspólnym stanowisku. Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia dzieci sprawą zasadniczą jest wprowadzenie odpowiednich ostrzeżeń lub wskazań 
ostrożności w odniesieniu do zabawek lub artykułów pielęgnacyjnych – zawierających 
niektóre ftalany w materiale z dodatkiem plastyfikatorów – które przeznaczone są dla małych 
dzieci i mogą być, nawet niezgodnie z przeznaczeniem, brane do ust przez dzieci do lat trzech.

Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) Powinno się zabronić stosowania 
niektórych ftalanów w zabawkach i 
artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci 
wykonanych z materiałów z dodatkiem 
plastyfikatorów lub zawierających części 
wykonane z materiałów z dodatkiem 
plastyfikatorów, jako że obecność 
niektórych ftalanów stanowi lub może 
potencjalnie stanowić ryzyko dla zdrowia 
dzieci

(3) Powinno się zabronić stosowania 
niektórych ftalanów w zabawkach i 
artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci 
wykonanych z materiałów z dodatkiem 
plastyfikatorów lub zawierających części 
wykonane z materiałów z dodatkiem 
plastyfikatorów, jako że obecność 
niektórych ftalanów stanowi lub może 
potencjalnie stanowić ryzyko dla zdrowia 
dzieci. Zabawki i artykuły pielęgnacyjne –
szczególnie przeznaczone dla dzieci 
poniżej trzeciego roku życia – które mogą 
być, niezgodnie z przeznaczeniem, brane 
do ust, mogą w niektórych przypadkach 
stanowić zagrożenie dla zdrowia małych 
dzieci, jeżeli wykonane są z materiału z 
dodatkiem plastyfikatorów lub posiadają 
części wykonane z materiału z dodatkiem 
plastyfikatorów zawierającego niektóre 
ftalany. 

Uzasadnienie

Chociaż Rada zaproponowała zakaz stosowania ftalanów DEHP, DBP i BBP w stężeniu 
większym niż 0,1% we wszystkich zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, gdyż 
zostały one sklasyfikowane, na podstawie badań, jako rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe 
dla rozrodczości, nie objęła zakazem substancji DINP, DIDP oraz DNOP w zabawkach i 
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artykułach pielęgnacyjnych przeznaczonych dla dzieci powyżej trzeciego roku życia (badania 
nie zostały zakończone, jednak istnieją wskaźniki szkodliwego wpływu na komórki wątroby i 
tarczycy u zwierząt eksperymentalnych). Dzieci do lat trzech mogą jednak brać do ust 
zabawki i artykuły pielęgnacyjne, nawet niezgodnie z przeznaczeniem, co stanowi potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia tych dzieci. Zob. poprawkę 1 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 3a (nowy)

3a. Istnieje większe ryzyko brania przez 
dziecko do ust zabawek i artykułów 
pielęgnacyjnych dla dzieci wykonanych z 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów lub 
posiadających części wykonane z 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów, do 
których dodano substancje zapachowe, 
nawet jeżeli nie jest to zgodne z 
przeznaczeniem tych zabawek i artykułów 
pielęgnacyjnych.

Uzasadnienie

Zabawki oraz artykuły pielęgnacyjne dla dzieci wykonane z materiału z dodatkiem 
plastyfikatorów lub posiadające części wykonane z materiału z dodatkiem plastyfikatorów, do 
których dodano substancje zapachowe, zwiększają skłonność dzieci do brania ich do ust. 
Przywrócenie poprawki 2 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 12a (nowy)

12a. Konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniego etykietowania artykułów 
pielęgnacyjnych wykonanych z materiału 
z dodatkiem plastyfikatorów lub 
posiadających części wykonane z 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów, 
przeznaczonych dla dzieci od trzeciego do 
szóstego roku życia, które mogą być, 
niezgodnie z przeznaczeniem, brane do ust 
przez dzieci poniżej trzeciego roku życia. 
Takie etykietowanie powinno być 
przewidziane w dyrektywie Rady 
88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w 
sprawie zbliżania ustawodawstw Państw 
Członkowskich dotyczących 
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bezpieczeństwa zabawek, dla zabawek, 
które obejmuje zakres tej dyrektywy;
Dz.U. 187, 16.07.1988, str. 1. Dyrektywa 
zmieniona ostatnio dyrektywą Rady 93/68 
EWG, Dz.U. L 220, 30.08.1993, str. 1.

Uzasadnienie
Dyrektywa 88/378/EWG zakazuje stosowania różnych substancji chemicznych w zabawkach, 
jednak nie wymienia ftalanów. Rada uznaje, że ryzyko narażenia dzieci na wszelkie źródła 
emisji tych substancji możliwe do unikania w praktyce powinno zostać zredukowane, 
szczególnie jeżeli źródło stanowią przedmioty mogące mięć kontakt z ustami dzieci. Chociaż 
Rada zaproponowała zakaz stosowania DEHP, DBP i BBP we wszystkich zabawkach i 
artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, ograniczyła zakaz dotyczący DINP, DIDP oraz DNOP 
jedynie do zabawek i artykułów pielęgnacyjnych przeznaczonych dla dzieci do lat trzech, 
które mogłyby mieć kontakt z ustami. Zważywszy, że dzieci poniżej trzeciego roku życia mogą 
brać do ust zabawki i artykuły pielęgnacyjne zawierające DINP, DIDP i DNOP, 
przeznaczone dla dzieci od trzeciego do szóstego roku życia, za niezbędne uznaje się przyjęcie 
przepisów dotyczących etykietowania. Zob. poprawkę 4 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka 5
PUNKT UZASADNIENIA 17

(17) Komisja dokona przeglądu 
stosowania ftalanów wymienionych w 
załączniku do dyrektywy 76/769/EWG w 
innych produktach, gdy zostanie 
zakończone przeprowadzanie oceny ryzyka 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG)nr 
793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie 
oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez 
istniejące substancje.

(17) Komisja dokona przeglądu 
postanowień niniejszej dyrektywy w ciągu 
trzech lat od przyjęcia, na podstawie 
przyszłej wiedzy naukowej oraz oceny 
ryzyka przeprowadzonej zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 z 
dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i 
kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące 
substancje. Przy tym uwzględni także 
narażenie dzieci na ftalany pochodzące ze 
źródeł innych niż zabawki (w 
szczególności z pokryć podłogowych i 
opakowań żywności wykonanych z 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów lub 
posiadających części wykonane z 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów 
oraz z otaczającego powietrza) oraz, w 
razie potrzeby, zleci badania w celu 
ustalenia odnośnych wartości.

Uzasadnienie

Celem poprawki, zastępującej okres czteroletni proponowany przez Radę we wspólnym 
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stanowisku i okres dwuletni proponowany przez PE okresem trzyletnim, jest przyspieszenie 
gromadzenia danych i zapewnienie satysfakcjonującego okresu oceny ryzyka, w szczególności 
w odniesieniu do substancji, co do których istnieje niepewność, tzn. DINP, DIDP i DNOP. 
Poprawka ma również na celu zbliżenie stanowisk obu instytucji z myślą o publikacji 
dyrektywy. Zob. także poprawkę 8 z pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka 6
PUNKT UZASADNIENIA 17 a (nowy)

(17a) Jeżeli opracowana zostanie metoda 
pomiaru migracji ftalanów i technika ta 
zostanie zatwierdzona do wykorzystania 
praktycznego przez komitet naukowy, 
stworzy to dla Komisji solidne podstawy 
przeglądu postanowień niniejszej 
dyrektywy na podstawie oceny ryzyka oraz 
opinii właściwego komitetu naukowego.

Uzasadnienie

Otwarty pozostaje problem opracowania wiarygodnej metody pomiaru migracji ftalanów 
oraz oceny związanego z nią ryzyka na podstawie nowych danych naukowych oraz opinii 
odpowiedniego komitetu naukowego. Przywrócenie poprawek 11 i 24 z pierwszego czytania w 
Parlamencie

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 a (nowy)

Załącznik IV do dyrektywy 88/378/EWG

tekst (1a) W załączniku IV do dyrektywy 
88/378/EWG dodaje się następujący 
ustęp:
„7. Zabawki wykonane z materiału z 

dodatkiem plastyfikatorów lub 
zawierające części wykonane z materiału z 
dodatkiem plastyfikatorów zawierającego 
ftalany wymienione w punkcie [XXa] 
załącznika do dyrektywy 76/769/EWG, 
przeznaczone dla dzieci od trzeciego do 
szóstego roku życia, które mogą być, 
niezgodnie z przeznaczeniem, brane do ust 
przez dzieci poniżej trzeciego roku życia
Na opakowaniach zabawek umieszczane 
będzie czytelne i nieusuwalne ostrzeżenie 
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następującej treści:
'Uwaga. Chronić przed dziećmi do lat 
trzech. Może zawierać ftalany 
niebezpieczne dla zdrowia dziecka.'
Na zabawkach umieszczane będzie 
czytelne i nieusuwalne krótsze ostrzeżenie 
następującej treści:
'Nie należy brać do ust'.”

Uzasadnienie

Pomimo zakazu stosowania DEHP, DBP i BBP wprowadzonego przez Radę otwarta 
pozostaje kwestia ochrony zdrowia dzieci przez zastosowanie zasady ostrożności w przypadku 
DINP, DIDP i DNOP w materiale z dodatkiem plastyfikatorów stosowanych w zabawkach dla 
małych dzieci, które mogą być, niezgodnie z przeznaczeniem, brane do ust przez dzieci do lat 
trzech. Z powodu niepewności dotyczącej oceny ryzyka istnieje potrzeba zapewnienia 
możliwości uzyskania informacji poprzez etykietowanie. Przywrócenie poprawki 6 z 
pierwszego czytania w Parlamencie.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 2

Najpóźniej do ...* Komisja podda 
ponownej ocenie środki przewidziane w 
dyrektywie 76/769/EWG zmienionej
niniejszą dyrektywą w świetle nowych 
informacji naukowych dotyczących 
substancji wymienionych w załączniku do 
niniejszej dyrektywy i ich substytutów 
oraz, jeżeli będzie to uzasadnione, środki te 
zostaną odpowiednio zmienione

Najpóźniej do ...* Komisja podda 
ponownej ocenie środki przewidziane w 
niniejszej dyrektywie w świetle nowych 
informacji naukowych dotyczących 
substancji wymienionych w załączniku do 
niniejszej dyrektywy i ich substytutów 
oraz, jeżeli będzie to uzasadnione, środki te 
zostaną odpowiednio zmienione.

Cztery lata od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Trzy lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Celem poprawki, zastępującej okres czteroletni proponowany przez Radę we wspólnym 
stanowisku i okres dwuletni proponowany przez PE okresem trzyletnim, jest przyspieszenie 
zbierania danych i zapewnienie zadawalającego okresu oceny ryzyka, w szczególności w 
odniesieniu do substancji, co do których brak pewności, tzn. DINP, DIDP i DNOP. Poprawka 
ma na celu również zbliżenie stanowisk obu instytucji z myślą o publikacji dyrektywy. Zob. 
także poprawkę 8 z pierwszego czytania w Parlamencie.
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Poprawka 9
ZAŁĄCZNIK

Załącznik I [XX] i [XXa], lista (dyrektywa 76/769/EWG)

Wspólne stanowisko Rady

[XX.] Następujące ftalany (lub z innymi 
numerami CAS i EINECS odpowiadającymi 
tym substancjom):

ftalan di(2 etyloheksylu)(DEHP))
nr CAS: 117-81-7
nr EINECS: 204-211-0

ftalan dibutylu (DBP)
nr CAS: 84-74-2
nr EINECS: 201-557-4

ftalan benzylu butylu (BBP)
nr CAS: 85-68-7
nr EINECS: 201-622-7

nie będą stosowane jako substancje lub 
składniki preparatów w stężeniu większym 
niż 0,1% w stosunku do masy materiału z 
dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach i 
artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci. 
Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla 
dzieci zawierające te ftalany w stężeniu 
przekraczającym powyższy limit nie będą 
wprowadzane do obrotu.

[XX.] Następujące ftalany (lub z innymi 
numerami CAS i EINECS odpowiadającymi 
tym substancjom):

ftalan diizononylu (DINP)
nr CAS 28553-12-0 i 68515-48-0
nr EINECS 249-079-5 i 271-090-9

ftalan diizodecylu (DIDP)
nr CAS 26761-40-0 i 68515-49-1
nr EINECS 247-977-1 i 271-091-4

ftalan dioktylu (DNOP)
nr CAS: 117-84-0
nr EINECS: 204-214-7

nie będą stosowane jako substancje lub 
składniki preparatów w stężeniu większym 
niż 0,1% w stosunku do masy materiału z 
dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach i 
artykułach pielęgnacyjnych 
przeznaczonych dla dzieci poniżej lat 
trzech, które mogą być przez nie brane do 
ust. 

Takie zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla 
dzieci zawierające te ftalany w stężeniu 
przekraczającym powyższy limit nie będą 
wprowadzane do obrotu.

Poprawki Parlamentu

[XX.] Następujące ftalany (lub z innymi 
numerami CAS i EINECS odpowiadającymi 
tym substancjom):

ftalan di(2 etyloheksylu)(DEHP))
nr CAS: 117-81-7
nr EINECS: 204-211-0

ftalan dibutylu (DBP)
nr CAS: 84-74-2
nr EINECS: 201-557-4

(1a) Nie będą stosowane jako substancje 
lub składniki preparatów ftalany 
wymienione w punkcie XX w stężeniu 
większym niż 0,05% w stosunku do masy 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów w 
zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych 
dla dzieci. 
(1b) Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla 
dzieci zawierające te ftalany w stężeniu 
przekraczającym limit, o którym mowa w 
ust. 1a, nie będą wprowadzane do obrotu.
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ftalan benzylu butylu (BBP)
nr CAS: 85-68-7
nr EINECS: 201-622-7

[XXa.] Następujące ftalany (lub z innymi 
numerami CAS i EINECS odpowiadającymi 
tym substancjom):

ftalan diizononylu (DINP)
nr CAS 28553-12-0 i 68515-48-0
nr EINECS 249-079-5 i 271-090-9

ftalan diizodecylu (DIDP)
nr CAS 26761-40-0 i 68515-49-1
nr EINECS 247-977-1 i 271-091-4

ftalan dioktylu (DNOP)
nr CAS: 117-84-0
nr EINECS: 204-214-7

(1c) Nie będą stosowane jako substancje 
lub składniki preparatów ftalany 
wymienione w punkcie XXa w stężeniu 
większym niż 0,05% w stosunku do masy 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów w 
zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych 
przeznaczonych dla dzieci poniżej lat 
trzech, które mogą być przez nie brane do 
ust.

(1d) Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla 
dzieci zawierające te ftalany w stężeniu 
przekraczającym limit, o którym mowa w 
ust. 1c, nie będą wprowadzane do obrotu.
(1e) Na produktach pielęgnacyjne 
wykonanych lub posiadających części 
wykonane z materiału z dodatkiem 
plastyfikatorów zawierającego ftalany 
wymienione w punkcie XXa, 
przeznaczonych dla dzieci od trzeciego do 
szóstego roku życia, które mogą być, 
niezgodnie z przeznaczeniem, brane do ust 
przez dzieci poniżej trzeciego roku życia, 
umieszczane będzie czytelne i 
nieusuwalne ostrzeżenie następujące 
treści: 
„Uwaga. Chronić przed dziećmi do lat 
trzech. Może zawierać ftalany 
niebezpieczne dla zdrowia dziecka”.
Na artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci 
umieszczane będzie czytelne i 
nieusuwalne krótsze ostrzeżenie 
następującej treści:
„Nie należy brać do ust”.

Uzasadnienie

Rada zaproponowała zakaz stosowania ftalanów DEHP, DBP oraz BBP, a także ftalanów 
DINP, DIDP oraz DNOP w stężeniu większym niż 0,1% w stosunku do masy materiału z 
dodatkiem plastyfikatorów, jednak w przypadku tych ostatnich zakaz dotyczy jedynie zabawek 
i artykułów pielęgnacyjnych przeznaczonych dla dzieci do lat trzech, które mogą mieć kontakt 
z ustami. Jednak ponieważ dzieci do lat trzech mogą, niezgodnie z przeznaczeniem, brać do 
ust zabawki i artykuły pielęgnacyjne zawierające dozwolone ftalany DINP, DIDP i DNOP, w 
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oparciu o zasadę ostrożności należy zapewnić, poprzez etykietowanie, możliwość uzyskania 
przez rodziców i inne osoby mające kontakt z dziećmi informacji ta temat obecności tych 
substancji. Limit stężenia jest ustalony na 0,05%. Przywrócenie poprawki 8 z pierwszego 
czytania w Parlamencie oraz część oryginalnych postanowień dotyczących etykietowania 
zaproponowanych przez Komisję w jej projekcie dyrektywy, które zostały skreślone przez 
Radę we wspólnym stanowisku.

Poprawka 10
ZAŁĄCZNIK

Załącznik I [XXa], lista (dyrektywa 76/769/EWG), nowe lit. (f) i (g)

tekst (1f) Do zabawek lub artykułów 
pielęgnacyjnych dla dzieci wykonanych z 
materiały z dodatkiem plastyfikatorów lub 
posiadających części wykonane z 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów 
zawierającego co najmniej jeden z 
ftalanów wymienionych w punkcie XXa w 
stężeniu większym niż 0,05% w stosunku 
do masy materiału z dodatkiem 
plastyfikatorów, jeżeli dzieci mogą brać je 
do ust.
(1g) Nie jest dozwolone wprowadzanie na 
rynek zabawek i artykułów 
pielęgnacyjnych dla dzieci zawierających 
substancje zapachowe i ftalany 
wymienione w XXa w stężeniu 
przekraczającym poziom, o którym mowa 
w ust. 1f.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 9 z pierwszego czytania w Parlamencie. Zabawki oraz artykuły 
pielęgnacyjne dla dzieci wykonane z materiału z dodatkiem plastyfikatorów lub posiadające 
części wykonane z materiału z dodatkiem plastyfikatorów, do których dodano substancje 
zapachowe, zwiększają skłonność dzieci do brania ich do ust.
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UZASADNIENIE

1. Informacje ogólne i uwagi na temat procedury

W dniu 10 listopada 1999 r. Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
projekt dyrektywy zmieniającej po raz 22. dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 
odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych 
substancji i preparatów niebezpiecznych (stosowanie ftalanów) oraz zmieniającej dyrektywę 
Rady 88/378/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących 
bezpieczeństwa zabawek (COM(1999) 577 - C5-0276/1999 - 1999/0238 (COD))1

Na podstawie opinii Komitetu Naukowego ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska 
(CSTEE), z którym Komisja także konsultowała się zgodnie z art. 9 dyrektywy Rady 
92/59/EWG w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, Komisja w dniu 7 grudnia 1999 
r. postanowiła zakazać celowego używania lub wprowadzania na rynek w ilościach 
większych niż 0,1% w stosunku do wagi 6 estrów ftalowych, DEHP, DMP, BBP, DINP, 
DIDP i DNO w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych, przeznaczonych do brania do ust 
przez dzieci poniżej trzeciego roku życia2. Odtąd, do chwili obecnej, Komisja regularnie 
ponawiała ten zakaz (co trzy lub sześć miesięcy). 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny przedstawił swoją opinię na temat projektu Komisji w dniu 
15 lutego 2000 r.3

Na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2000 r. Parlament Europejski przyjął w pierwszym czyteniu 
rezolucję legislacyjną4, razem z 12 poprawkami, w sprawie propozycji Komisji.

25 maja Rada rozważyła sprawę, ale nie osiągnęła porozumienia w sprawie wspólnego 
stanowiska. Rada przyjęła wspólne stanowisko5, zgodnie z art. 251 ust., w dniu 4 kwietnia 
2005 r., po osiągnięciu porozumienia politycznego na posiedzeniu w dniu 24 września 2004 r.

Uwzględniając poprawki Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu oraz wspólne
stanowisko Rady, Komisja opublikowała komunikat informujący Parlament o jej stanowisku, 
zgodnie z drugim akapitem art. 251 ust. 26.

2. Ocena wspólnego stanowiska Rady

Wspólne stanowisko Rady wprowadza znaczące zmiany do projektu Komisji i do pierwszego 
czytania Parlamentu. Zasadniczo sześciu ftalanów, o których mowa w Załączniku I do 
projektu dyrektywy, nie traktuje się już jako substancji należących do tej samej kategorii i 
stwarzających takie samo zagrożenie dla zdrowia dzieci.

  
1 Dz.U. C 304 E, 26.4.2000, str. 14. 
2 Dz.U. 315, 09.12.1999, str. 46.
3 Dz.U. C 117, 26.4.2000, str. 59.
4 Dz.U. C 121, 24.4.2001, str. 410.
5 Dokument Rady 5467/05 REV 1. 
6 COM(2005) 143 wersja końcowa, 12.4.2005.



PR\566747PL.doc 15/19 PE 357.758v01-00

PL

Na podstawie sprawozdań naukowych i opinii Komitetu Naukowego ds. Toksyczności, 
Ekotoksyczności i Środowiska (CSTEE), Rada wzmacnia projekt Komisji i Parlamentu 
Europejskiego, wprowadzając całkowity zakaz używania i wprowadzania na rynek trzech 
ftalanów, DEHP, DBP i BBP – we wszystkich zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla 
dzieci w stężeniu wyższym niż 0,1% w stosunku do masy materiału z dodatkiem 
plastyfikatorów – które w oparciu o ocenę ryzyka są sklasyfikowane jako rakotwórcze, 
mutagenne i szkodliwe dla rozrodczości (kategoria 2). Ftalany są używane, zazwyczaj w 
dużych ilościach, w celu zwiększenia giętkości zabawek lub artykułów pielęgnacyjnych dla 
dzieci, limit 0,1% jest zatem próbą ochrony zdrowia nawet przed możliwością 
przypadkowego zatrucia.

Co się tyczy trzech pozostałych ftalanów, DINP, DIDP i DNOP, z uwagi na rozbieżne opinie 
na temat zagrożenia, jakie powodują, Rada ograniczyła zakaz ich użycia i wprowadzania na 
rynek jako substancji lub składników preparatów w stężeniu większym niż 0,1% w stosunku 
do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach i artykułach przeznaczonych 
dla dzieci do trzeciego roku życia, które mogą być przez nie brane do ust. W konsekwencji 
zakaz nie dotyczy substancji DINP, DIDP i DNOP zawartych w zabawkach i artykułach 
pielęgnacyjnych przeznaczonych dla dzieci powyżej trzeciego roku życia. Należy także 
zauważyć, że ftalany tego typu (DINP, DIDP)są używane w zabawkach w proporcji 35-45%.

Ponadto wspólne stanowisko Rady usuwa wszystkie postanowienia projektu dyrektywy 
odnoszące się do etykietowania i informacji dla konsumentów, rodziców i osób mających 
kontakt z dziećmi, w związku z zabawkami i artykułami pielęgnacyjnymi dla dzieci (zob. 
poprawka do dyrektywy 88/378/EWG w sprawie zabawek i postanowienia Załącznika I 
dotyczące artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci). Nawet jeżeli etykietowanie nie jest tak 
istotne w przypadku pierwszej kategorii najbardziej niebezpiecznych ftalanów, nie oznacza 
to, że to samo odnosi się do etykietowania trzech pozostałych ftalanów, DINP, DIDP i 
DNOP, w odniesieniu do których ocena ryzyka nie została zakończona, chociaż są wskaźniki 
szkodliwego oddziaływania. Dzieci poniżej trzeciego roku życia często biorą do ust, 
niezgodnie z przeznaczeniem, zabawki i artykuły pielęgnacyjne, przy czym rodzice lub inne 
osoby nie mogą zareagować, gdyż nie są odpowiednio poinformowane. Stwarza to 
potencjalne zagrożenie dla zdrowia dzieci.

Co się tyczy poprawek Parlamentu w pierwszym czytaniu, należy odnotować, że spośród 
wszystkich 12 poprawek Rada nie włączyła żadnej z poprawek w całości bądź w części do 
wspólnego stanowiska, podczas gdy tylko pięć zostało zasadniczo zaakceptowanych (1, 3, 4, 
6 i 8). Poprawki Parlamentu, które nie zostały zaakceptowane we wspólnym stanowisku 
Rady, to: poprawka 18 dotycząca stosowania cytrynianów i adypinianów jako substytutów, 
poprawki 2 i 9 dotyczące stosowania substancji zapachowych w zabawkach i artykułach 
pielęgnacyjnych dla dzieci, poprawka 5 dotycząca rozszerzenia stosowania na inne produkty, 
poprawka 7 dotycząca rozszerzenia zakazu na wszystkie ftalany, poprawki 16 i 17 rew. 
dotyczące progu 0,05% jako wartości granicznej dla stężenia ftalanów w materiale z 
dodatkiem plastyfikatorów.

Wspólne stanowisko Rady stanowi krok naprzód w kierunku ogólnego zakazu stosowania 
niektórych ftalanów w stężeniach przekraczających dane wartości graniczne i ochrony 
zdrowia dzieci, jednak nie uwzględnia wielu poprawek Parlamentu, w związku z czym 
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niektóre kwestie pozostają otwarte. 

3. Komentarz i propozycje sprawozdawcy

Oczywiście ochrona zdrowia dzieci i budowanie zaufania konsumentów wymaga 
rygorystycznych ram przepisowych obowiązujących przy produkcji i wprowadzaniu na rynek 
zabawek i artykułów pielęgnacyjnych zawierających niektóre ftalany, celem zredukowania, w 
jak największym stopniu, narażenia dzieci na substancje, które w sposób oczywisty wywołują 
lub mogłyby potencjalnie powodować zagrożenia dla zdrowia.

W konsekwencji ramy przepisowe muszą być proste i wyczerpujące, tak by ich wdrażanie 
mogło być monitorowane w sposób przejrzysty oraz by uniknąć działań nieuczciwych i 
zakłócenia konkurencji, w szczególności między produktami krajowymi a importowanymi; 
należy również zapewnić: (a) zakaz stosowania niebezpiecznych ftalanów określony na 
podstawie oceny ryzyka, (b) przyjęcie zasad etykietowania na podstawie zasady ostrożności –
przy czym głównym celem jest zwiększenie wiedzy i dostarczenie informacji rodzicom oraz 
ogólnie osobom mającym kontakt z dziećmi – w przypadku ftalanów, co do których można 
przypuszczać, że są niebezpieczne, lecz które nie zostały zakazane.

Zważywszy, że dzieci poniżej trzeciego roku życia mogą brać do ust zabawki i artykuły 
pielęgnacyjne zawierające DINP, DIDP i DNOP, przeznaczone dla dzieci od trzeciego do 
szóstego roku życia, uznaje się, że potrzebne jest przyjęcie zasad dotyczących etykietowania, 
przy czym głównym celem jest dostarczenie informacji osobom mającym kontakt z dziećmi. 
W konsekwencji potrzebne są odpowiednie ostrzeżenia lub wskazania ostrożności przy 
użyciu zabawek lub artykułów pielęgnacyjnych zawierających ftalany DINP, DIDP i DNOP 
w materiale z dodatkiem plastyfikatorów, przeznaczonych dla dzieci od trzeciego roku życia i 
mogących mieć, nawet niezgodnie z przeznaczeniem, kontakt z ustami.

Wartość graniczna stężenia 0,05% jest przywrócona dla wszystkich sześciu ftalanów 
wymienionych w Załączniku I dyrektywy 76/769/EWG, co Parlament początkowo 
proponował, przywrócony jest również ogólny zakaz dodawania substancji zapachowych do 
zabawek i produktów pielęgnacyjnych wykonanych z materiału dodatkiem plastyfikatorów 
lub posiadających części wykonane z materiału dodatkiem plastyfikatorów, zawierającego co 
najmniej jeden z sześciu ftalanów w stężeniu wyższym niż 0,05% w stosunku do masy 
materiału z dodatkiem plastyfikatorów, jeżeli dzieci mogą brać je do ust. 

Istnieją propozycje zlecenia opracowania metody pomiaru migracji ftalanów oraz rewizji 
dyrektywy na podstawie oceny ryzyka i opinii odpowiednich autorytetów naukowych. Należy 
również wziąć pod uwagę narażenie dzieci na niebezpieczeństwo pochodzące ze źródeł 
innych niż zabawki; w razie potrzeby należy zlecić ustalenie odnośnych wartości. Jest to 
również spójne z niedawną rezolucją Parlamentu1, w której uznaje się, że bez uszczerbku dla 
istniejącego prawodawstwa wspólnotowego oraz w związku z opinią Komitetu Naukowego 
ds. Zagrożenia dla Zdrowia i Środowiska należy pilnie rozważyć ograniczenie wprowadzania 
na rynek i/lub stosowania na rynku europejskim niebezpiecznych substancji, na które mogą 

  
1 P6_TA-PROV(2005)0045 w sprawie europejskiego planu działania w zakresie środowiska i zdrowia 
(2004/2132(INI)), sprawozdanie autorstwa F. Ries A6-0008/2005.
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być poważnie narażone noworodki, dzieci, kobiety ciężarne, osoby starsze, pracownicy i inne 
grupy wysokiego ryzyka – z uwagi na istnienie bezpieczniejszych rozwiązań – w produktach 
do użytku we wnętrzach i w urządzeniach medycznych, z wyjątkiem przypadków, gdy takie 
ograniczenia mogłyby mieć negatywny wpływ na leczenie.

Moje propozycje, jako sprawozdawcy, są oparte na powyższych uwagach, które, należy 
zauważyć, zmierzają do zapewnienia konsumentom rzetelnej informacji, bez narzucania 
rynkowi zbędnych środków i zakazów. Ponadto oferują konsumentom pewność wyboru i 
zapewniają stabilne ramy prawne funkcjonowania przemysłu.

Proponuje się zatem przywrócić tytuł oryginalnego projektu przedłożonego przez Komisję 
razem z niektórymi poprawki Parlamentu w celu włączenia postanowień skreślonych przez 
Radę, odnoszących się do etykietowania, bezpieczeństwa i oceny zagrożenia stwarzanego 
przez ftalany w zabawkach i produktach pielęgnacyjnych dla dzieci (poprawki 1, 2, 4, 8, 11 i 
24, 6 i 9 z pierwszego czytania w Parlamencie).
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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 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) 
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