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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação da directiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera, pela vigésima-segunda vez, a 
Directiva 76/769/CEE do Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à limitação da 
colocação no mercado e da utilização de determinadas substâncias e preparações 
perigosas (ftalatos nos brinquedos e artigos de puericultura)
(5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (5467/1/2005 – C6-0092/2005),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(1999)0577)2,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2005),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
TÍTULO

que altera, pela vigésima-segunda vez, a 
Directiva 76/769/CEE  o Conselho relativa 
à aproximação  as  disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas  dos 
Estados-Membros respeitantes à limitação  
da colocação no mercado e  da utilização  
de  determinadas substâncias e preparações 
perigosas (ftalatos nos brinquedos e 
artigos de puericultura).

que altera, pela vigésima-segunda vez, a 
Directiva 76/769/CEE  o Conselho relativa 
à aproximação  as  disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas  dos 
Estados-Membros respeitantes à limitação  
da colocação no mercado e  a utilização  de  
determinadas substâncias e preparações 
perigosas (ftalatos) e altera a Directiva 
88/378/CEE do Conselho relativa à 

  
1 JO C 121 de 24.4.2001, p.176.
2 JO C 116 de 26.4.2000, p. 14 E.
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aproximação da legislação dos 
Estados-Membros respeitante à segurança 
dos brinquedos.

Justificação

Reposição do título da proposta inicial apresentada pela Comissão com vista a incluir as 
disposições relativas à segurança dos brinquedos (Directiva 88/378/CEE) suprimidas pelo 
Conselho na posição comum. A fim de assegurar um elevado nível de protecção da saúde das 
crianças, é indispensável a inscrição no rótulo de uma indicação sobre os cuidados a tomar 
ou as medidas de prevenção na utilização de brinquedos ou produtos de puericultura 
contendo certos ftalatos no material plastificado, destinados a crianças com menos de três 
anos que poderiam entrar em contacto com a boca, mesmo que tal não seja o seu fim.

Alteração 2
Considerando 3

(3) Deverá proibir-se a utilização  de  
determinados ftalatos em brinquedos e 
artigos  de puericultura em material 
plastificado ou incluindo componentes  de 
material plastificado,  dado que a sua 
presença apresenta ou pode eventualmente 
apresentar riscos para a saúde  das 
crianças.

(3) Deverá proibir-se a utilização  de  
determinados ftalatos em brinquedos e 
artigos de puericultura em material 
plastificado ou incluindo componentes  de 
material plastificado,  dado que a sua 
presença apresenta ou pode eventualmente 
apresentar riscos para a saúde  das 
crianças. os brinquedos e artigos de 
puericultura, especialmente os destinados 
às crianças de menos de três anos, que 
possam entrar em contacto com a boca, 
mesmo se não for essa a sua finalidade, 
podem, em determinadas circunstâncias, 
implicar riscos para a saúde das crianças 
jovens se forem fabricados em PVC 
maleável ou incluírem peças em PVC 
maleável que contenha certos ftalatos.

Justificação

Apesar de o Conselho ter proposto a proibição dos ftalatos DEHP, DBP e BBP em 
concentrações superiores a 0,1%  em todos os brinquedos e artigos de puericultura por as 
avaliações os classificarem de substâncias cancerígenas, mutagénicas e tóxicas para a 
reprodução, excluiu os ftalatos DINP, DIDP e DNOP para os brinquedos e artigos de 
puericultura destinados a crianças de mais de três anos de idade (a avaliação não foi 
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conclusiva apesar de haver indícios de efeitos prejudiciais sobre as células hepáticas e a 
tiróide de cobaias). As crianças de menos de três anos de idade, no entanto, podem por na 
boca brinquedos e artigos de puericultura que não se destinam a elas o que representa uma 
ameaça potencial para a saúde dessas crianças. Ver alteração 1 do PE em primeira leitura.

Alteração 3
Considerando 3 bis (novo)

3 bis. Os brinquedos e artigos de 
puericultura que contêm PVC maleável 
ou componentes em PVC maleável aos 
quais tenham sido adicionadas 
substâncias aromáticas têm um risco 
acrescido de que as crianças os ponham 
na boca, embora não sejam destinados a 
esse fim.

Justificação

Os brinquedos e artigos de puericultura que contêm PVC maleável ou componentes em PVC 
maleável aos quais tenham sido adicionadas substâncias aromáticas aumentam a tendência 
das crianças para os levar à boca. Reposição da alteração 2 de PE em primeira leitura.

Alteração 4
Considerando 12 bis (novo)

12 bis. É necessário prever a rotulagem 
adequada dos artigos de puericultura de 
PVC maleável ou que contêm 
componentes de PVC maleável destinados 
a crianças de três a seis anos que possam 
ser postos em contacto com a boca por 
crianças com menos de três anos, embora 
não sejam destinados a esse fim. As 
disposições de rotulagem em causa devem 
também ser incluídas na Directiva 
88/378/CEE do Conselho, de 3 de Maio de 
1988, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à segurança dos brinquedos, 
em cujo âmbito se inserem.
JO L 187 de 16.7.1988, p.1, com a última 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
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93/68/CE do Conselho, JO L 220 de 
30.8.1993, p.1.

Justificação

Se bem que a Directiva 88/378/CEE proíba diversas substâncias químicas nos brinquedos, 
não refere, no entanto, os ftalatos. O Conselho reconhece que, na medida do possível,  há que 
reduzir ao máximo a exposição das crianças a todas as fontes de emissão dessas substâncias, 
em particular em objectos que entram e contacto com a boca das crianças. Apesar de propor 
a proibição dos DINP, DODP e DNOP apenas nos brinquedos e artigos de puericultura 
destinados a crianças com menos de três anos que possam entrar em contacto com a boca. 
Dado que as crianças com menos de três anos podem por na boca brinquedos e artigos de 
puericultura que contêm DINP, DIDP e DNOP destinados a crianças dos três aos seis anos, 
considera-se necessária a adopção de disposições de rotulagem. Ver Alteração 4 do PE em 
primeira leitura.

Alteração 5
Considerando 17

(17) Comissão vai rever a utilização 
noutros produtos  dos ftalatos 
enumerados no  Anexo I à Directiva 
76/769/CEE, quando estiver concluída a 
avaliação  do risco no âmbito do 
Regulamento (CEE) n.º 793/93  do 
Conselho,  de 23  e Março  de 1993, 
relativo à avaliação e controlo  dos riscos 
ambientais associados às substâncias 
existentes.

(17) No prazo de três anos após a adopção 
da presente directiva, a Comissão 
reanalisará as disposições da mesma à luz 
dos novos conhecimentos científicos e do 
Regulamento (CEE) n.º 793/93  do 
Conselho,  de 23  e Março  de 1993, 
relativo à avaliação e controlo  dos riscos 
ambientais associados às substâncias 
existentes. Neste contexto, terá também 
em conta a exposição das crianças a 
ftalatos de fontes que não os brinquedos 
(em particular, os revestimentos de 
pavimento e as embalagens de alimentos 
feitas de PVC maleável ou que contêm 
partes feitas de PVC maleável, bem como 
o ar ambiente) e, se necessário, 
encomendará a realização de estudos para 
medir os respectivos valores.

Justificação

A alteração para três anos, dos quatro que o Conselho propõe na posição comum e dos dois 
que o Parlamento tinha proposto, visa uma mais rápida recolha de dados e assegurar um 
período satisfatório para a avaliação do risco, em particular das substâncias em relação às 
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quais há incertezas, isto é, DINP, DIDP e DNOP. Visa-se igualmente a aproximação das 
posições das duas instituições com vista à publicação da directiva. Ver igualmente a 
alteração 8 do PE em primeira leitura.

Alteração 6
Considerando 17 bis (novo)

17 bis. Caso seja desenvolvido um método 
de medição da migração dos ftalatos e tal 
técnica seja aceite pelo Comité Científico 
para utilização na prática, a Comissão 
terá razões de peso para empreender uma 
revisão das disposições da presente 
directiva com base na avaliação do risco e 
no parecer do comité científico 
competente.

Justificação

Continua em aberto a questão do desenvolvimento de um método fiável de determinação da 
migração dos ftalatos e de avaliação dos seus efeitos em termos de risco com base nos novos 
dados científicos e no parecer do comité científico competente. Reposição das alterações 11 e 
24 do PE em primeira leitura.

Alteração 7
Artigo 1 bis (novo)

Anexo IV da Directiva 88/378/CEE

1 bis. É aditado o seguinte ao anexo IV da 
Directiva 88/378/CEE:
"7. Brinquedos de PVC maleável ou que 
incluam componentes de PVC maleável 
que contenham os plastificantes referidos 
no ponto XX do anexo da Directiva 
76/769/CEE, destinados a crianças de três 
a seis anos e que possam ser postos em 
contacto com a boca, embora não sejam 
concebidos para esse fim, por crianças 
com menos de três anos".
Na embalagem dos brinquedos, deve 
figurar, de forma bem legível e indelével, 
a seguinte advertência:
"Cuidado – não dar a crianças com 
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menos de três anos. Pode libertar ftalatos 
nocivos à saúde das crianças".
No brinquedo, deve figurar, de forma bem 
legível e indelével, a seguinte advertência 
mais concisa:
"Evitar o contacto com a boca".

Justificação

Apesar da proibição introduzida pelo Conselho aos ftalatos DEHP, DBP e BBP, continua em 
aberto a protecção da saúde das crianças, com base na aplicação do princípio de precaução, 
contra os ftalatos DINP, DIDP e DNOP no material plastificado de brinquedos destinados a 
crianças pequenas e que podem entrar em contacto com a boca de crianças com menos de 
três anos, embora não sejam concebidos para esse fim. Devido à incerteza relativamente à 
avaliação do risco, é necessário prever a possibilidade de informar, através da rotulagem. 
Reposição da alteração 6 do PE em primeira leitura.

Alteração 8
Artigo 2

A Comissão, até ...* , reavalia as medidas 
previstas na Directiva 76/769/CEE com a 
redacção que lhe é  dada pela presente  
directiva à luz  das novas informações 
científicas relativas às substâncias descritas 
no  Anexo à presente  directiva e seus 
substitutos  e, se se justificar, essas 
medidas serão alteradas nesse sentido.

A Comissão, até ...* , reavalia as medidas 
previstas na presente  directiva à luz  das 
novas informações científicas relativas às 
substâncias descritas no  Anexo à presente  
directiva e seus substitutos  e, se se 
justificar, essas medidas serão alteradas 
nesse sentido.

* Quatro anos após a entrada em vigor da 
presente directiva.

* Três anos após a entrada em vigor da 
presente directiva.

Justificação

A Alteração para três anos, dos quatro que o Conselho propõe na posição comum e dos dois 
que o Parlamento tinha proposto, visa uma mais rápida recolha de dados e assegurar um 
período satisfatório para a avaliação do risco, em particular das substâncias em relação às 
quais há incertezas, isto é, DINP, DIDP e DNOP. Visa-se igualmente a aproximação das 
posições das duas instituições com vista à publicação da directiva. Ver igualmente a 
alteração 4 do PE em primeira leitura.
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Alteração 9
ANEXO

Anexo I à Directiva 76/769/CEE pontos [XX] e [XXa]

Posição comum do Conselho

[XX.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS 
e EINECS que incluam a substância): 
i(2-etil-hexilo) ftalato (DEHP) 

N.º CAS 117-81-7 
N.º EINECS 204-211-0 
ftalato  de  dibutilo (DBP) 
N.º CAS 84-74-2 
N.º EINECS 201-557-4 
ftalato  de benzilbutilo (BBP) 

N.º CAS 85-68-7 
N.º EINECS 201-622-7

Não podem ser utilizados, como 
substâncias ou componentes  e preparações
em concentrações superiores a 0,1% em 
massa  e material plastificado, em 
brinquedos e  artigos  de puericultura. 
Os brinquedos e artigos  de puericultura 
que contenham estes ftalatos numa 
concentração superior ao limite acima 
referido não podem ser colocados no 
mercado.

[XXa.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
C S 
e EINECS que incluem a substância): 
ftalato  de  i-isononilo (DINP) 
N.º C S 28553-12-0 e 68515-48-0 
N.º EINECS 249-079-5 e 271-090-9 
ftalato  de  i-iso ecilo (DIDP) 

N.º CAS 26761-40-0 e 68515-49-1 
N.º EINECS 247-977-1 e 271-091-4 
ftalato  de   i-n-octilo (DNOP) 

N.º CAS 117-84-0 
N.º EINECS 204-214-7 

Não podem ser utilizados, como 
substâncias ou componentes  e preparações 
em concentrações superiores a 0,1% em 
massa  e material  plastificado, em 
brinquedos e  artigos  de puericultura  
destinados a crianças com menos  de três 
anos e que estas possam pôr na boca.

Os brinquedos e artigos  de puericultura 
que contenham estes ftalatos numa 
concentração superior ao limite atrás 
referido não podem ser colocados no 
mercado. 

Alterações do Parlamento

[XX.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
CAS 
e EINECS que incluam a substância): 
i(2-etil-hexilo) ftalato (DEHP) 

N.º CAS 117-81-7 

(1a) Os ftalatos que figuram no ponto 
[XX] não podem ser utilizados, como 
substâncias ou componentes  e preparações 
em concentrações superiores a 0,05% em 
massa  e material plastificado, em 
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N.º EINECS 204-211-0 
ftalato  de  dibutilo (DBP) 
N.º CAS 84-74-2 
N.º EINECS 201-557-4 
ftalato  de benzilbutilo (BBP) 

N.º CAS 85-68-7 
N.º EINECS 201-622-7

brinquedos e  artigos de puericultura.
(1b) Os brinquedos e artigos de 
puericultura que contenham estes ftalatos 
numa concentração superior ao limite 
fixado no número 1a não podem ser 
colocados no mercado. 

[XXa.] Os seguintes ftalatos (ou outros n.ºs 
C S  
e EINECS que incluem a substância): 
ftalato  de  i-isononilo (DINP) 
N.º C S 28553-12-0 e 68515-48-0 
N.º EINECS 249-079-5 e 271-090-9 
ftalato  de  i-iso ecilo (DIDP) 

N.º CAS 26761-40-0 e 68515-49-1 
N.º EINECS 247-977-1 e 271-091-4 
ftalato  de   i-n-octilo (DNOP) 

N.º CAS 117-84-0 
N.º EINECS 204-214-7 

(1c) Os ftalatos que figuram no ponto 
[XXa] não podem ser utilizados, como 
substâncias ou componentes  e preparações 
em concentrações superiores a 0,05% em 
massa  e material  plastificado, em 
brinquedos e  artigos de puericultura  
destinados a crianças com menos  de 
três anos e que estas possam pôr na boca. 

(1d) Os brinquedos e artigos  de 
puericultura que contenham estes ftalatos 
numa concentração superior ao limite 
fixado no número 1c não podem ser 
colocados no mercado. 
(1e) Nos artigos de puericultura de PVC 
maleável ou que contêm componentes de 
PVC maleável que contenham os ftalatos 
referidos no ponto XXa, destinados a 
crianças de três a seis anos que possam 
ser postos em contacto com a boca por 
crianças com menos de três anos deve 
figurar, de forma bem legível e indelével, 
a seguinte advertência:
"Cuidado: não dar a crianças com menos 
de três anos. Pode libertar ftalatos nocivos 
à saúde das crianças".
Nos artigos de puericultura, deve figurar, 
de forma bem legível e indelével, a 
seguinte advertência mais concisa:
"Evitar o contacto com a boca".

Justificação

O Conselho propôs a proibição dos ftalatos DEHP, DBP e BBP bem como dos DINP, DIDP e 
DNOP em concentrações superiores a 0,1% da massa e material plastificado mas o último 
grupo diz apenas respeito aos brinquedos e artigos de puericultura destinados a crianças 
com menos de três anos que possam ser postos em contacto com a boca. Dado, no entanto, 
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que os brinquedos e artigos de puericultura que não se destinam a estas crianças contêm os 
ftalatos não proibidos DINP, DIDP e DNOP, é necessário prever, com base no princípio da 
precaução, a possibilidade de informar os pais bem como todos quantos contactam com as 
crianças sobre a presença destas substâncias através da rotulagem. As concentrações são 
fixadas em 0,05%. Reposição da alteração 8 do PE em primeira leitura bem como de parte 
do texto inicial da advertência proposto pela Comissão na presente proposta de directiva que 
foi rejeitado pelo Conselho na sua posição comum.

Alteração 10
ANEXO

Anexo I à Directiva 76/769/CEE ponto [XXa], números (1f) e (1g) (novo

(1f) É proibida a adição de substâncias 
aromáticas nos brinquedos e artigos de 
puericultura fabricados em PVC 
maleável, ou que incluam peças em PVC 
maleável, e contenham um ou mais 
ftalatos referidos no ponto XXa em 
concentrações superiores a 0,05% da 
massa e material plastificado, se puderem 
ser levadas à boca por crianças.
(1g) Não é autorizada a colocação no 
mercado de brinquedos e artigos de 
puericultura que contêm substâncias 
aromáticas e os ftalatos referidos no 
ponto XXa em concentrações superiores 
às fixadas no número 1f.

Justificação

Reposição da alteração 9 do PE em primeira leitura. Os brinquedos e artigos  de 
puericultura aromatizados fabricados em PVC maleável, ou que incluam peças em PVC 
maleável, aumentam a tendência das crianças pequenas para os levarem à boca aumentando 
assim o risco potencial.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Historial e observações sobre o processo

A 10 de Novembro de 1999 a Comissão submeteu ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta de directiva que altera pela vigésima-segunda vez a Directiva 76/769/CEE do 
Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros respeitantes à limitação da colocação no mercado e da 
utilização de algumas substâncias e preparações perigosas (ftalatos) e que altera a Directiva 
88/378/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à segurança dos brinquedos (COM(1999)577 - C5-0276/1999 -
1999/0238(COD))1.

Com base no parecer do Comité Científico da Toxicidade, da Ecotoxicidade e do Ambiente 
(SCTEE) solicitado pela Comissão e por força do artigo 9º da Directiva 92/59/CEE do 
Conselho sobre a segurança geral dos produtos, a Comissão decidiu, a 7 de Dezembro de 
1999, a proibição da utilização intencional em percentagem superior a 0,1% do peso de 6 
ftalatos DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP e DNO em brinquedos e artigos de puericultura 
destinados a ser postos na boca por crianças com menos de 3 anos2. Desde então a Comissão 
tem renovado regularmente (por trimestre/por semestre) esta proibição.

O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer sobre a proposta da Comissão a 15 de 
Fevereiro de 20003.

O Parlamento Europeu, na sua sessão de 6 de Julho de 2000, aprovou em primeira leitura a 
resolução legislativa4 acompanhada da aprovação de doze alterações à proposta da Comissão.

A 25 de Maio de 2000, o Conselho apreciou o processo mas não pôde chegar a acordo 
relativamente à posição comum. O Conselho adoptou a posição comum5, nos termos do nº 2 
do artigo 251º a 4 de Abril de 2005 depois de alcançar um acordo político na cimeira de 24 de 
Setembro de 2004.

A Comissão, tendo em conta as alterações do Parlamento Europeu em primeira leitura e a 
posição comum do Conselho, emitiu uma comunicação para informar o Parlamento sobre a 
sua posição nos termos da segunda alínea do nº 2 do artigo 251° 6.

  
1 JO C 304E de 26.04.2000, p. 14.
2 JO L 315 de 9.12.1999, p. 46.
3 JO C 117 de 26.4.2000, p. 59.
4 JO C 121 de 24.4.2001, p.410.
5 Documento do Conselho 5467/05/Rev.1.
6 COM(2005) 143 final de 12.4.2005.
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2. Avaliação da posição comum do Conselho

A posição comum do Conselho introduz importantes alterações à proposta da Comissão bem 
como à primeira leitura do Parlamento Europeu. Para começar, os seis ftalatos referidos no 
Anexo I da proposta de directiva deixam de ser encarados como substâncias da mesma 
categoria e do mesmo nível de risco para a saúde das crianças.

Com base nos relatórios científicos e nos pareceres do Comité Científico da Toxicidade, 
Ecotoxicidade e do Ambiente (CCTEA), o Conselho vem reforçar a proposta da Comissão 
bem como do Parlamento impondo para três ftalatos DEHP, DBP e BBP a total proibição de 
utilização e de colocação no mercado em todos os brinquedos e artigos de puericultura em 
concentrações superiores a 0,1% do peso do material plastificado, substâncias essas que, com 
base na avaliação do risco, são classificadas de cancerígenas, mutagénicas e tóxicas para a 
reprodução (categoria 2). Os ftalatos utilizam-se, normalmente em percentagens elevadas, 
para reforçar a flexibilidade dos brinquedos e artigos de puericultura fabricados com material 
plastificado e portanto o limite de 0,1%  visa proteger a saúde, mesmo na eventualidade de 
uma contaminação acidental.

Para os outros três ftalatos DINP, DIDP e DNOP, em consequência das informações 
científicas contraditórias quanto ao seu grau de risco, o Conselho limitou a proibição de 
utilização e colocação no mercado como substância ou componente de preparados em 
concentrações superiores a 0,1% do peso do material plastificado em brinquedos e artigos de 
puericultura destinados a crianças de idade inferior a três anos e que podem entrar em 
contacto com a boca. Assim, a proibição não se aplica aos ftalatos DINP, DIDP e DNOP 
contidos nos brinquedos e artigos de puericultura destinados a crianças com mais de três anos 
de idade. Há que assinalar igualmente que os ftalatos deste tipo (DINP e DIDP são utilizados 
em brinquedos em percentagens de 35% a 45%.

Além do mais, na sua posição comum, o Conselho propõe a supressão de todas as disposições 
da proposta de directiva que se referem à rotulagem e informação do consumidor, pais ou 
pessoa em contacto com as crianças relativamente aos brinquedos e artigos de puericultura 
(ver alteração Directiva 88/378/CEE sobre os brinquedos e disposições do Anexo I relativa 
aos artigos de puericultura). Se bem que a aplicação da rotulagem não tenha tanta importância 
na primeira categoria de ftalatos confirmadamente mais perigosos, o mesmo não acontece 
com a rotulagem para os outros três ftalatos DINP, DIDP e DNO relativamente aos quais a 
avaliação do risco não foi conclusiva apesar de haver indícios de efeitos prejudiciais. As 
crianças com menos de três anos de idade irão provavelmente pôr na boca os brinquedos e 
artigos de puericultura que não se destinam a esse fim e isto sem que os pais ou outras pessoas 
possam intervir por que não dispõem da informação pertinente. Esta situação representa uma 
ameaça potencial para a saúde dessas crianças. 

No que diz respeito ao destino das alterações do Parlamento em primeira leitura, há que 
assinalar que de 12 alterações, o Conselho não inclui na sua posição comum nenhuma 
alteração na sua totalidade ou em parte e apenas 5 foram, em princípio, aceites (1, 3, 4, 6 e 8). 
As alterações do Parlamento que não foram aceites na posição comum do Conselho dizem 
respeito: alteração 18 relativamente à utilização de certos citratos e adipatos como 
plastificantes substitutos de ftalatos, alterações 2 e 9 relativa a adição de substâncias 
aromáticas nos brinquedos e artigos de puericultura, alteração 5 sobre o alargamento da 
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aplicação a outros produtos, alterações 11 e 24 sobre os métodos medição da migração dos 
ftalatos, alteração 7 sobre o alargamento da proibição a todos os ftalatos, alterações 16 e 17 
rev. sobre o limite máximo de 0,05% de concentração de ftalatos no material plastificado.

Apesar de representar um progresso no sentido da proibição geral de certos ftalatos para além 
de uma certa concentração e, portanto, no sentido da protecção da saúde das crianças, a 
posição comum do Conselho não inclui todas as alterações do PE deixando certas questões 
em aberto.

3. Observações e propostas do relator

É evidente que garantir a protecção da saúde das crianças e conquistar a confiança dos 
consumidores obriga a um quadro regulamentar rigoroso para o fabrico e colocação no 
mercado de brinquedos e artigos de puericultura que contêm ftalatos a fim de reduzir,, na 
medida do possível, a exposição das crianças a substâncias que podem manifestamente ou 
potencialmente pôr em risco a sua saúde.

Assim, o quadro regulamentar deve ser simples e completo de modo a permitir controlar com 
transparência a sua aplicação e evitar a fraude e a distorção da concorrência, em particular 
entre os produtos nacionais e importados e incluir o seguinte: a) a proibição da utilização de 
ftalatos perigosos com base na avaliação do risco. b) a adopção de regras de rotulagem com 
base no princípio da precaução, principalmente com o objectivo de sensibilizar e informar os 
pais e, em geral, as pessoas que se encontram em contacto com crianças, quando se trata de 
ftalatos relativamente aos quais há indícios de perigo mas que não foram proibidos.

Dado que as crianças com menos de três anos de idade podem expor-se ao contacto pela boca 
com brinquedos e artigos de puericultura que contêm DINP, DIDP e DNOP que se destinam a 
crianças com a idade compreendida entre os três e os seis anos, considera-se necessária a 
adopção de regras de rotulagem principalmente com o objectivo de informar as pessoas que 
estão em contacto com as crianças. Portanto é indispensável o registo dos respectivos avisos 
ou indicações para a tomada de medidas de prevenção na utilização de brinquedos ou 
produtos de puericultura que contêm ftalatos DINP, DIDP e DNOP no material plastificado 
destinados a crianças com mais de três anos e que possam entrar em contacto com a boca 
embora esse não seja fim a que se destinam.

Repõe-se o limite de concentração de 0,05% para os seis ftalatos do Anexo I da Directiva 
76/769/CEE inicialmente proposto pelo Parlamento bem como a proibição geral de adição de 
substâncias aromáticas nos brinquedos e produtos de puericultura fabricados com material 
plastificado ou que contêm partes fabricadas com material plastificado que contenham um ou 
vários dos seis ftalatos em concentrações superiores a 0,05% do peso do material plastificado 
se as crianças os puderem levar à boca.

Solicita-se o desenvolvimento de um método de medição da migração dos ftalatos, a 
reapreciação da directiva com base na avaliação do risco e no parecer da autoridade científica 
competente. Há igualmente que tomar em consideração a exposição das crianças a riscos 
provenientes de outras fontes para além dos brinquedos e, se necessário, efectuar estudos para 
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confirmar os respectivos valores. Isto vem a par da recente resolução do PE1 que considera 
que, sem prejuízo da legislação comunitária em vigor e após o parecer da Comissão Científica 
sobre os Riscos para a Saúde e o Ambiente, há que examinar urgentemente a possibilidade de 
restringir a comercialização e/ou a utilização no mercado interno de substâncias perigosas às 
quais estão fortemente expostos os recém-nascidos, as crianças, as mulheres grávidas, os 
idosos, os trabalhadores e outros grupos de população de alto risco até que se disponha de 
soluções alternativas mais seguras, de seis produtos da família dos ftalatos (DEHP, DINP, 
DBP, DIDP, DNOP e BBP) em produtos domésticos para utilizações em espaços internos e 
em dispositivos médicos, excepto para os casos em que essa restrição tenha efeitos 
desfavoráveis para os tratamentos médicos.

As minhas propostas, como relator, são construídas com base nas considerações supra que, 
assinale-se, sem imporem ao mercado medidas e proibições excessivas, fornecem uma 
informação digna de crédito ao consumidor. Fornecem além do mais aos consumidores a 
possibilidade de terem a certeza da sua escolha e, por outro lado, dão à indústria um quadro 
jurídico seguro para trabalhar.

Propõe-se por essa razão a reintrodução do título da proposta inicial apresentada pela 
Comissão e de certas alterações do PE com vista a incluir as disposições rejeitadas pelo 
Conselho relativas à rotulagem, à segurança e avaliação dos riscos dos ftalatos nos brinquedos 
e produtos de puericultura (alteração 1, 2, 4, 8, 11, 24, 6 e 9 da primeira leitura do PE).

  
1 P6_TA-PROV(2005)0045, sobre o projecto de acção 2004-2010 para o ambiente e a saúde (2004/2132(INI), 
relatório F.Ries A6-0008/2005.
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ANEXO

OPINIONS OF 
THE SCIENTIFIC COMMITTEE ON TOXICITY, ECOTOXICITY AND

THE ENVIRONMENT (CSTEE)3

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 

  
3 . 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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