
5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

MELLÉKLET

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete a következő pontokkal egészül ki:

[XX.] A következő ftalátok (vagy más, az anyagot jelző CAS-
és EINECS-szám):
– di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP)
– CAS-szám: 117-81-7
– Einecs-szám: 204-211-0
– dibutil-ftalát (DBP)
– CAS-szám: 84-74-2
– Einecs-szám: 201-557-4
– benzil-butil-ftalát (BBP)
– CAS-szám: 85-68-7
– Einecs-szám: 201-622-7

Nem használható anyagként vagy készítmények össze-
tevőjeként, a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékánál
nagyobb koncentrációval játékokban és gyermekápolási
cikkekben.
A fent említett határértéknél magasabb koncentráció-
ban ilyen ftalátokat tartalmazó játékszerek vagy gyer-
mekápolási cikkek nem hozhatók forgalomba.

[XXa.] A következő ftalátok (vagy más, az anyagot jelző
CAS- és EINECS-szám):
– diizononil-ftalát (DINP)
– CAS-szám: 28553-12-0 és 68515-48-0
– Einecs-szám: 249-079-5 és 271-090-9
– diizodecil-ftalát (DIDP)
– CAS-szám: 26761-40-0 és 68515-49-1
– Einecs-szám: 247-977-1 és 271-091-4
– di-n-oktil-ftalát (DNOP)
– CAS-szám: 117-84-0
– Einecs-szám: 204-214-7

Nem használható anyagként vagy készítmények össze-
tevőjeként, a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékánál
nagyobb koncentrációval az olyan játékszerekben és
gyermekápolási cikkekben, amelyeket a gyermekek
szájba vehetik.
A fent említett határértéknél magasabb koncentráció-
ban ilyen ftalátokat tartalmazó játékok vagy gyermek-
ápolási cikkek nem hozhatók forgalomba.
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A villamosenergia-ellátás biztonsága és az infrastrukturális beruházások ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastruk-
turális beruházások védelmét célzó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre

irányuló javaslatról (COM(2003)0740 – C5-0643/2003 – 2003/0301(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2003)0740) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. cikkére, amely alapján
a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C5-0643/2003),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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