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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 



PR\566747SK.doc 3/19 PE 357.758v01-00

External translation

SK

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA...........................................................................................................14

PRÍLOHA.................................................................................................................................18



PR\566747SK.doc 4/19 PE 357.758v01-00

External translation

SK



PR\566747SK.doc 5/19 PE 357.758v01-00

External translation

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnom postoji Rady k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady 
pozmeňujúcej po dvadsiaty druhý krát smernicu Rady 76/769/EHS o aproximácii 
zákonov, nariadení a správnych ustanovení členských štátov týkajúcich sa obmedzenia 
marketingu a používania určitých nebezpečných látok a prípravkov (ftalátov v hračkách 
a detských výrobkoch)
(5467/1/2005 – C6-0092/2005 – 1999/0238(COD))

(spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (5467/1/2005 – C6-0092/2005),

– so zreteľom na vlastnú pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Parlament a Radu 
(KOM(1999)0577)2,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 Zmluvy o ES

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2005),

1. schvaľuje spoločnú pozíciu v pozmenenom znení;

2. poveruje predsedu Parlamentu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
NÁZOV

pozmeňujúcej po dvadsiaty druhý krát 
smernicu Rady 76/769/EHS o aproximácii 
zákonov, nariadení a správnych ustanovení 
členských štátov týkajúcich sa obmedzenia 
marketingu a používania určitých 
nebezpečných látok a prípravkov (ftalátov 
v hračkách a detských výrobkoch)

pozmeňujúcej po dvadsiaty druhý krát 
smernicu Rady 76/769/EHS o aproximácii 
zákonov, nariadení a správnych ustanovení 
členských štátov týkajúcich sa obmedzenia 
marketingu a používania určitých 
nebezpečných látok a prípravkov (ftalátov) 
a pozmeňujúcej smernicu Rady 
88/379/EHS o aproximácii zákonov 

  
1 Ú. v. C 121 zo dňa 24.4.2001, str. 176.
2 Ú. v. C 116 zo dňa 26.4.2000, str. 14 E.



PR\566747SK.doc 6/19 PE 357.758v01-00

External translation

SK

členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti 
hračiek 

Odôvodnenie

Opätovné dosadenie nadpisu pôvodného návrhu predloženého Komisiou s cieľom zahrnutia 
ustanovení týkajúcich sa bezpečnosti hračiek (smernica 88/378/EHS), ktoré boli odstránené 
Radou v spoločnom postoji. Za účelom zaistenia vysokej úrovne ochrany zdravia detí je 
nevyhnutné uvádzať príslušné varovania alebo označenia ako preventívne opatrenia pri 
používaní hračiek alebo detských produktov vyrobených z plastifikovaných materiálov 
obsahujúcich určité ftaláty, ktoré sú určené pre malé deti a ktoré by si deti do troch rokov 
mohli vložiť do úst aj napriek tomu, že nie sú na tento účel určené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 3

(3) Používanie určitých ftalátov v hračkách 
a detských výrobkoch vyrobených 
z plastifikovaných materiálov alebo 
obsahujúcich časti vyrobené 
z plastifikovaných materiálov by malo byť 
zakázané, keďže prítomnosť určitých 
ftalátov predstavuje alebo by potenciálne 
mohla predstavovať ohrozenie zdravia detí. 

(3) Používanie určitých ftalátov v hračkách 
a detských výrobkoch vyrobených 
z plastifikovaných materiálov alebo 
obsahujúcich časti vyrobené 
z plastifikovaných materiálov by malo byť 
zakázané, keďže prítomnosť určitých 
ftalátov predstavuje alebo by potenciálne 
mohla predstavovať ohrozenie zdravia detí. 
Hračky a detské produkty, najmä tie, 
ktoré sú určené pre deti do troch rokov, 
ktoré by si ich mohli vložiť do úst aj 
napriek tomu, že nie sú na tento účel 
určené, môžu za istých okolností 
predstavovať ohrozenie zdravia malých 
detí ak sú vyrobené z plastifikovaných 
materiálov alebo ak obsahujú časti 
vyrobené z plastifikovaných materiálov 
obsahujúcich určité ftaláty. 

Odôvodnenie

Napriek tomu, že Rada navrhla zákaz používania ftalátov DEHP, DBP a BBP 
v koncentráciách vyšších ako 0,1% vo všetkých hračkách a detských výrobkoch, pretože sú na 
základe klasifikácie zaradené do kategórie karcinogénov, mutagénov a látok škodlivých pre 
reprodukciu, oslobodila látky DINP, DIDP a DNOP v hračkách a detských výrobkoch 
určených pre deti nad tri roky (klasifikácia nebola dokončená napriek skutočnosti, že existujú 
indikácie škodlivých účinkov na pečeňové a štítne bunky u pokusných zvierat). Deti do troch 
rokov by si mohli vložiť hračky a detské produkty do úst aj napriek tomu, že nie sú na tento 
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účel určené, a to predstavuje potenciálne ohrozenie detí. Pozri Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1 z prvého čítania Parlamentu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 3a (nové)

3α. Existuje veľké riziko, že si dieťa vloží 
do úst hračky a detské výrobky vyrobené 
z plastifikovaných materiálov alebo 
obsahujúce časti vyrobené 
z plastifikovaných materiálov, do ktorých 
boli pridané arómy aj napriek tomu, že 
takéto hračky a detské výrobky nie sú na 
tento účel určené. 

Odôvodnenie

Hračky a detské výrobky vyrobené z plastifikovaných materiálov alebo obsahujúce časti 
vyrobené z plastifikovaných materiálov, do ktorých boli pridané arómy zvyšujú tendenciu 
malých detí vkladať si ich do úst. Opätovné dosadenie pozmeňovacieho návrhu 2 z prvého 
čítania Parlamentu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 12a (nové)

12α Je nevyhnutné zabezpečiť adekvátne 
označenie detských produktov vyrobených 
z plastifikovaných materiálov alebo 
obsahujúcich časti vyrobené 
z plastifikovaných materiálov určených 
pre deti od troch do šiestich rokov, ktoré 
by si deti do troch rokov mohli vložiť do 
úst aj napriek tomu, že nie sú na tento 
účel určené. Takéto označenie musí byť 
tiež ustanovené v smernici Rady 
88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii 
zákonov členských štátov týkajúcich sa 
bezpečnosti hračiek pre tie hračky, ktoré 
spadajú do rozsahu danej smernice;  
ÚV L 187, 16.7.1988, s. 1. Smernica 
naposledy pozmenená smernicou Rady 
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93∕68∕ΕHS, ÚV L 220, 30.8.1993, s. 1. 

Odôvodnenie

Napriek zákazu používania rôznych chemických látok v hračkách nespomína smernica 
88/378/EHS ftaláty. Rada uznáva, že vystavovanie detí všetkým zdrojom emisií príslušných 
látok, ktorým sa prakticky možno vyhnúť, by malo byť obmedzené, najmä čo sa týka 
predmetov, ktoré prichádzajú do kontaktu s ústami detí. Aj keď navrhla zákaz používania 
DEHP, DBP a BBP vo všetkých hračkách a detských výrobkoch, obmedzila zákaz používania 
DINP, DIDP a DNOP iba na hračky a detské výrobky určené pre deti do troch rokov, ktoré by 
mohli prísť do kontaktu s ústami. Vzhľadom na to, že deti do troch rokov by si mohli vložiť do 
úst hračky a detské výrobky obsahujúce DINP, DIDP a DNOP, ktoré sú určené pre deti od 
troch do šiestich rokov, považuje sa za nevyhnutné prijať predpisy týkajúce sa označovania. 
Pozri Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 z prvého čítania Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 17

(17) Komisia posúdi používanie ftalátov 
vymenovaných v prílohe I 
smernice 76/769/EHS v ostatných 
produktoch, keď bude ukončené 
vyhodnotenie rizika podľa nariadenia Rady 
(EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o 
vyhodnocovaní a kontrole rizík 
vyplývajúcich z existujúcich látok. 

(17) Komisia posúdi ustanovenia tejto 
smernice do troch rokov po prijatí 
v súlade s ďalšími vedeckými poznatkami 
a vyhodnotením rizika podľa nariadenia 
Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o 
vyhodnocovaní a kontrole rizík 
vyplývajúcich z existujúcich látok. Pri 
posudzovaní zohľadní aj vystavovanie detí 
ftalátom zo zdrojov iných ako sú hračky 
(najmä z podlahových krytín a 
potravinových obalov vyrobených 
z plastifikovaných materiálov alebo 
obsahujúcich časti vyrobené 
z plastifikovaných materiálov a 
z okolitého vzduchu) a v príslušných 
prípadoch objedná výskum na zistenie 
príslušných hodnôt 

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňovacieho návrhu, ktorý mení štyri roky navrhované Radou v spoločnom 
postoji a dva roky navrhované EP na tri roky, je urýchliť zhromažďovanie údajov a zaistiť 
dostatočný čas na vyhodnotenie rizika vyplývajúceho najmä z látok, u ktorých sú pochybnosti, 
tj. DINP, DIDP a DNOP. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa tiež snaží priblížiť postoje 
oboch inštitúcií za účelom uverejnenia smernice. Pozri tiež Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 
z prvého čítania Parlamentu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 17a (nové)

(17a)  Ak bude vyvinutá metóda merania 
migrácie ftalátov a tento postup bude 
schválený Vedeckým výborom pre 
praktické použitie, poskytne to Komisii 
pevné základy pre posúdenie ustanovení 
tejto smernice na základe vyhodnotenia 
rizika a vyjadrenia kompetentného 
vedeckého výboru.

Odôvodnenie

Táto téma zostáva otvorená do vyvinutia spoľahlivej metódy na určenie migrácie ftalátov a do 
vyhodnotenia rizika na základe nových vedeckých údajov a vyjadrenia kompetentného 
vedeckého výboru. Opätovné dosadenie pozmeňovacích návrhov 11 a 24 z prvého čítania 
Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1a (nový)

Príloha IV smernice 88/378/EHS

(1a) V prílohe IV smernice 88/378/EHS je 
pridaný nasledujúci odsek:

“7. Hračky vyrobené z plastifikovaných 
materiálov alebo obsahujúce časti 
vyrobené z plastifikovaných materiálov
obsahujúcich ftaláty vymenované v bode 
[XXa] prílohy k smernici 76/769/EHS, 
ktoré sú určené pre deti od troch do 
šiestich rokov a ktoré by si deti do troch 
rokov mohli vložiť do úst aj napriek tomu, 
že nie sú na tento účel určené. 

Nasledujúce varovanie sa objaví v ľahko 
čitateľnej a neodstrániteľnej forme na 
obale hračky:

“Varovanie – Nedávajte deťom do troch 
rokov. Nebezpečenstvo uvoľnenia ftalátov 
ohrozujúcich zdravie dieťaťa”.

Nasledujúce kratšie varovanie sa objaví 
v ľahko čitateľnej a neodstrániteľnej 
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forme na hračke:

“Nevkladať do úst”.”

Odôvodnenie

Napriek zákazu používania DEHP, DBP a BBP zavedenom Radou zostáva otázka ochrany 
zdravia detí uplatňovaním preventívneho princípu v prípade DINP, DIDP a DNOP 
v plastifikovaných materiáloch používaných na hračky určené pre malé deti, ktoré by si deti 
do troch rokov mohli vložiť do úst aj napriek tomu, že nie sú na tento účel určené. Vzhľadom 
na pochybnosti týkajúce sa vyhodnotenia rizika je nevyhnutné poskytnúť možnosť informovať 
vo forme označenia. Opätovné dosadenie pozmeňovacieho návrhu 6 z prvého čítania 
Parlamentu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 2

Komisia najneskôr do … * opätovne 
posúdi opatrenia uvedené v smernici 
76/769/EHS pozmenenej touto smernicou 
v súlade s novými vedeckými 
informáciami o látkach opísaných v prílohe 
k tejto smernici a ich náhradách a v prípade 
odôvodnenia budú tieto opatrenia 
zodpovedajúcim spôsobom upravené.

Komisia najneskôr do … * opätovne 
posúdi opatrenia uvedené v tejto smernici 
v súlade s novými vedeckými 
informáciami o látkach opísaných v prílohe 
k tejto smernici a ich náhradách a v prípade 
odôvodnenia budú tieto opatrenia 
zodpovedajúcim spôsobom upravené.

*Štyri roky po vstupe tejto smernice do 
platnosti.

*Tri roky po vstupe tejto smernice do 
platnosti.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňovacieho návrhu, ktorý mení štyri roky navrhované Radou v spoločnom 
postoji a dva roky navrhované EP na tri roky, je urýchliť zhromažďovanie údajov a zaistiť 
dostatočný čas na vyhodnotenie rizika vyplývajúceho najmä z látok, u ktorých sú pochybnosti, 
tj. DINP, DIDP a DNOP. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa tiež snaží priblížiť postoje 
oboch inštitúcií za účelom uverejnenia smernice. Pozri tiež Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 
z prvého čítania Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
PRÍLOHA

Príloha I [XX] a [XXa], zoznam (smernica 76/769/EHS)

Spoločný postoj Rady
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[XX.] Nasledujúce ftaláty (alebo iné CAS- a 
EINECS čísla označujúce látku):

bis (2-etylhexyl) ftalát (DEHP)
CAS č. 117-81-7
EINECS č. 204-211-0

dibutyl ftalát (DBP)
CAS č. 84-74-2
EINECS č. 201-557-4

benzyl butyl ftalát (BBP)
CAS č. 85-68-7
EINECS č. 201-622-7

Nebudú používané ako látky alebo súčasti 
prípravkov v koncentráciách vyšších ako 
0,1% v hračkách a detských výrobkoch 
z plastifikovaných materiálov. 
Takéto hračky a detské výrobky obsahujúce 
tieto ftaláty v koncentrácii vyššej ako hore 
uvedený limit nebudú umiestnené na trh. 

[XXa.] Nasledujúce ftaláty (alebo iné CAS- a 
EINECS čísla označujúce látku):

di-"izononyl" ftalát (DINP)
CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9

di-"izodecyl" ftalát (DIDP)
CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-1
EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4

di-n-octyl ftalát (DNOP)
CAS č. 117-84-0
EINECS č. 204-214-7

Nebudú používané ako látky alebo súčasti 
prípravkov v koncentráciách vyšších ako 
0,1% v hračkách a detských výrobkoch 
z plastifikovaných materiálov určených pre 
deti do troch rokov, ktoré by si ich mohli 
vložiť do úst. 

Takéto hračky a detské výrobky obsahujúce
tieto ftaláty v koncentrácii vyššej ako hore 
uvedený limit nebudú umiestnené na trh. 

Pozmeňovacie návrhy, ktoré predkladá Parlament
[XX.] Nasledujúce ftaláty (alebo iné CAS- a 
EINECS čísla označujúce látku):

bis (2-etylhexyl) ftalát (DEHP)
CAS č. 117-81-7
EINECS č. 204-211-0

dibutyl ftalát (DBP)
CAS č. 84-74-2
EINECS č. 201-557-4

benzyl butyl ftalát (BBP)
CAS č. 85-68-7
EINECS č. 201-622-7

(1a) Ftaláty vymenované v bode XX 
nebudú používané ako látky alebo súčasti 
prípravkov v koncentráciách vyšších ako 
0,05% v hračkách a detských výrobkoch 
z plastifikovaných materiálov. 
(1b) Takéto hračky a detské výrobky 
obsahujúce tieto ftaláty v koncentrácii 
vyššej ako limit uvedený v odseku 1a 
nebudú umiestnené na trh.

[XXa.] Nasledujúce ftaláty (alebo iné CAS- a 
EINECS čísla označujúce látku):

di-"izononyl" ftalát (DINP)
CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0
EINECS č. 249-079-5 a 271-090-9

(1c) Ftaláty vymenované v bode XXa 
nebudú používané ako látky alebo súčasti 
prípravkov v koncentráciách vyšších ako 
0,05% v hračkách a detských výrobkoch 
z plastifikovaných materiálov určených pre 
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di-"izodecyl" ftalát (DIDP)
CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-1
EINECS č. 247-977-1 a 271-091-4

di-n-octyl ftalát (DNOP)
CAS č. 117-84-0
EINECS č. 204-214-7

deti do troch rokov, ktoré by si ich mohli 
vložiť do úst.. 

(1d) Takéto hračky a detské výrobky 
obsahujúce tieto ftaláty v koncentrácii 
vyššej ako limit uvedený v odseku 1c 
nebudú umiestnené na trh.
(1e) Detské výrobky vyrobené alebo 
obsahujúce časti vyrobené 
z plastifikovaných materiálov 
obsahujúcich ftaláty vymenované v bode 
XXa, ktoré sú určené pre deti od troch do 
šiestich rokov a ktoré by si deti do troch 
rokov mohli vložiť do úst aj napriek tomu, 
že nie sú na tento účel určené, budú niesť 
nasledujúce varovanie v ľahko čitateľnej
a neodstrániteľnej forme: 
“Varovanie – Nedávajte deťom do troch 
rokov. Nebezpečenstvo uvoľnenia ftalátov 
ohrozujúcich zdravie dieťaťa”.

Nasledujúce kratšie varovanie sa objaví 
v ľahko čitateľnej a neodstrániteľnej 
forme na hračke:

“Nevkladať do úst”.”

Odôvodnenie

Rada navrhla zákaz používania ftalátov DEHP, DBP a BBP, ako aj ftalátov DINP, DIDP a 
DNOP v koncentráciách vyšších ako 0,1% v plastifikovaných materiáloch, ale to druhé sa 
týka iba hračiek a detských produktov, ktoré sú určené pre deti do troch rokov a ktoré by 
mohli prísť do kontaktu s ústami. Avšak keďže deti do troch rokov by si mohli vložiť do úst 
hračky a detské produkty, ktoré na tento účel nie sú určené a ktoré obsahujú nezakázané 
ftaláty DINP, DIDP a DNOP, musia byť urobené ustanovenia na základe preventívneho 
princípu pre možnosť informovať prostredníctvom označenia rodičov a dospelých, ktorí 
prichádzajú do styku s deťmi, o prítomnosti týchto látok. Percentuálna koncentrácia je 
stanovená na 0,05%. Opätovné dosadenie pozmeňovacieho návrhu 8 z prvého čítania 
Parlamentu a časti pôvodných ustanovení o označovaní, navrhovaných Komisiou v jej návrhu 
pre túto smernicu, ktoré boli odstránené Radou v jej spoločnom postoji.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
PRÍLOHA

Príloha I [XXa], zoznam (smernica 76/769/EHS), nové body (f) a (g)
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(1f) Arómy nesmú byť pridané do hračiek 
alebo detských produktov vyrobených 
z plastifikovaných materiálov alebo 
obsahujúcich časti vyrobené 
z plastifikovaných materiálov 
obsahujúcich jeden alebo viac ftalátov 
vymenovaných v bode XXa 
v koncentráciách vyšších ako 0,05%, ak 
by si ich deti mohli vložiť do úst. 
(1g) Nie je povolené umiestniť na trh 
hračky a detské výrobky obsahujúce 
arómy a ftaláty vymenované v XXa 
v koncentráciách vyšších ako je uvedené 
v odseku 1f. 

Odôvodnenie

Opätovné dosadenie pozmeňovacieho návrhu 9 z prvého čítania Parlamentu. Aromatické 
hračky a detské výrobky vyrobené z plastifikovaných materiálov alebo obsahujúce časti 
vyrobené z plastifikovaných materiálov zvyšujú tendenciu malých detí vkladať si ich do úst, a 
preto predstavujú potenciálne riziko.
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EXPLANATORY STATEMENT

1. Background and remarks on procedure

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

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

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

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

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

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

2. Assessment of the Council's common position

The common position of the Council makes significant changes to the Commission's proposal 
and to Parliament's first reading. In principle, the six phthalates referred to in Annex I to the 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
1 P6_TA-PROV(2005)0045 on the European Environment and Health Action Plan 2004-2010 (2004/2132(INI)), 
report by F. Ries A6-0008/2005.
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such a restriction would have a negative impact on medical treatment.

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

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

OPINIONS OF 
THE SCIENTIFIC COMMITTEE ON TOXICITY, 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

  
1 . see http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_opinions_en.htm
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9. Opinion on Chapters 6 and 8 (on risk issues) of the RPA ETD/99/502498 Final Report 
– July 2000 - The Availability of Substitutes for Soft PVC Containing Phthalates in 
Certain Toys and Childcare Articles. Opinion expressed at the 22nd CSTEE plenary 
meeting, Brussels, 6/7 March 2001 

10. Opinion on validation of test methods for phthalate migration - Opinion expressed at 
the 17th CSTEE plenary meeting, Brussels, 5 September 2000

11. Opinion on the toxicological characteristics and risks of certain citrates and adipates
used as a substitute for phthalates as plasticisers in certain soft PVC products. 
(adopted at the 11th CSTEE plenary meeting on the 28th of September 1999) 

12. Opinion on Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles - Data 
made available since the 16th of June 1998, opinion expressed at the 6th CSTEE 
plenary meeting, Brussels, 26/27 November 1998

13. Opinion on Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles (to answer 
four new questions put to the Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the 
Environment (CSTEE) on the subject), opinion expressed at the 4th CSTEE plenary 
meeting, Brussels, 16 June 1998 

14. Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles (opinion expressed at 
the CSTEE third plenary meeting - Brussels, 24 April 1998) 

15. Opinion on Phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles (opinion 
expressed on 9 February 1998).
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