
Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Do załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG dodaje się następujące punkty:

[XX.] Następujące ftalany (lub inne numery CAS i EINECS
odpowiadające 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 pre-
paratów w stężeniu większym niż 0,1% w stosunku do
masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabaw-
kach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci.
Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci zawierające
te ftalany w stężeniu przekraczającym powyższy limit
nie będą wprowadzane do obrotu.

[XXa.] Następujące ftalany (lub inne numery CAS i EINECS
odpowiadające 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 pre-
paratów w stężeniu większym niż 0,1% w stosunku do
masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabaw-
kach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, które
mogą być przez nie brane do ust.
Takie zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci zawie-
rające te ftalany w stężeniu przekraczającym powyższy
limit nie będą wprowadzane do obrotu.
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Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elek-
trycznej i inwestycji infrastrukturalnych (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)
0740) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 95 Traktatu WE, na mocy których Komisja przedłożyła projekt
Parlamentowi (C5-0643/2003),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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