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Módosítás 105
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan 
ebben az irányelvben meghatározott 
általános és speciális követelmények célja 
a gyermekek egészségének védelme a 
játékokban található veszélyes anyagokkal 
szemben, míg a játékokhoz kapcsolódó 
környezetvédelmi aggályokkal a játékokra
is vonatkozó horizontális
környezetvédelmi jogszabályok 
foglalkoznak, különösen a hulladékokról 
szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1,
az egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. 
január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv2, az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv3, a 
csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 4és az elemekről és 
akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és –akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv5.

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan 
ebben az irányelvben meghatározott 
általános és speciális követelmények célja 
a gyermekek egészségének védelme a 
játékokban található veszélyes anyagokkal 
szemben, míg a játékokhoz kapcsolódó 
környezetvédelmi aggályokkal az 
elektromos és elektronikus játékokra 
vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok
foglalkoznak az egyes veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 
2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvben és az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól
szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben. 
Emellett a hulladékkal kapcsolatos 
környezetvédelmi kérdéseket a 
hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 
2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv, a csomagolással kapcsolatosakat 
a csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, valamint az elemekkel és 
akkumulátorokkal kapcsolatosakat a 
hulladékelemekről és –akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szabályozza.

                                               
1 HL L 114., 2006.4.27., 9. o.
2 HL L 37., 2003.2.13., 19. o.
3 HL L 37., 2003.2.13., 24. o.
4 HL L 365., 1994.12.31., 10. o.
5 HL L 266., 2006.9.26., 1. o.
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Or. en

Indokolás

A bizottsági megfogalmazás azt a benyomást kelti, mintha a kötnyezetvédelmi aggályok 
valamennyi játékra vonatkoznának, miközben csak az elektromos és elektronikus játékokat 
érintik.

A horizontális jogszabályok nem vonatkoznak kifejezetten a játékokra, és nem tartoznak egy 
csoportba az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló, valamint az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló irányelvekkel.

Módosítás 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Különösen a Bizottság hatáskörét kell
kibővíteni, hogy néhány jól meghatározott 
esetben összehangolja a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos követelményeket, és bizonyos 
esetekben mentességet biztosítson a CMR-
anyagok betiltása alól, és megváltoztassa 
az egyes játékkategóriákra vonatkozó 
egyedi figyelmezetések szövegét. Mivel az 
említett intézkedések általános hatályúak, 
és céljuk ezen irányelv nem lényegi 
elemeinek módosítása, illetve/vagy ennek 
az irányelvnek a kiegészítése új, nem 
lényegi elemekkel, ezeket az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében említett,
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(32) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy bizonyos kémiai elemek 
esetében csökkentse a maximális 
határértékeket, bizonyos más vegyi
anyagok esetében új korlátozásokat 
fogadjon el, a zajhatárértékeket kiigazítsa,
és bizonyos esetekben mentességet 
biztosítson egyes CMR-anyagok betiltása 
alól, és megváltoztassa az egyes 
játékkategóriákra vonatkozó egyedi
figyelmeztetések szövegét. Mivel a fenti
intézkedések általános hatályúak, és céljuk 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek
többek között új, nem lényegi elemekkel
történő kiegészítéssel való módosítása,
azokat az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság bizonyos kémiai elemek esetében a kioldódási határértékeket csak komitológiai 
eljárással csökkentheti. Emellett hatáskört kell biztosítani a számára, hogy új korlátozásokat 
fogadjon el és kiigazítsa a zajhatárértékeket. A CMR-anyagokra vonatkozó mentesség 
biztosítása csak a 3. kategóriába sorolt CMR-anyagokra vonatkozhat.

Módosítás 107
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Különösen a Bizottság hatáskörét kell 
kibővíteni, hogy néhány jól meghatározott 
esetben összehangolja a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos követelményeket, és bizonyos 
esetekben mentességet biztosítson a CMR-
anyagok betiltása alól, és megváltoztassa 
az egyes játékkategóriákra vonatkozó 
egyedi figyelmezetések szövegét. Mivel az 
említett intézkedések általános hatályúak, 
és céljuk ezen irányelv nem lényegi 
elemeinek módosítása, illetve/vagy ennek 
az irányelvnek a kiegészítése új, nem 
lényegi elemekkel, ezeket az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében említett,
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(32) Különösen a Bizottság hatáskörét kell 
kibővíteni, hogy megváltoztassa az egyes 
játékkategóriákra vonatkozó egyedi
figyelmeztetések szövegét. Mivel a fenti
intézkedések általános hatályúak, és céljuk 
ezen irányelv nem lényegi elemeinek
többek között új, nem lényegi elemekkel
történõ kiegészítéssel való módosítása,
azokat az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A 45. cikk ugyanezen képviselő által javasolt módosításához kapcsolódik.
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Módosítás 108
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) „kifejezetten az x korcsoportba 
tartozó gyermekek számára tervezett vagy 
nekik szánt játékok”: e fogalom jelentése, 
hogy a gyermeknek rendelkeznie kell a 
kérdéses korcsoportnak megfelelő 
készségekkel és szellemi képességekkel.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a gyártó nem tüntet fel fiktív korcsoportot a címkén kötelezettségei 
és/vagy felelőssége elhárítása érdekében.

Módosítás 109
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az V. melléklet B. részében felsorolt 
játékkategóriákat illetően az ott
feltüntetett figyelmeztetéseket kell 
használni.

Az V. melléklet B. részének 1. pontjában
feltüntetett figyelmeztetések nem 
használhatók olyan játékok esetében, 
amelyeket funkciójuk, méretük vagy egyéb 
jellemzőjük miatt 36 hónapnál fiatalabb 
gyermekeknek szánnak.

Or. de

Indokolás

A hatóságok gyakran találkoznak olyan játékokkal, amelyeket 3 évnél fiatalabb gyermekeknek 
szántak, és a „csak három évnél idősebb gyermekek számára, mivel ....” figyelmeztetést 
viselik. Egyes gyártók azért teszik ezt, hogy megkerüljék kötelezettségeiket vagy kibújjanak a 
felelősség alól. Mivel az V. melléklet nem tiltja meg kifejezetten e formula használatát, jogi 
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téren megkönnyítené a piacfelügyelet dolgát, ha a formula szerepelne az irányelvben.

Módosítás 110
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyártónak a játékkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett
címkén, a csomagoláson, szükség esetén 
pedig a játékhoz mellékelt használati 
utasításon láthatóan, jól olvahatóan és 
pontosan fel kell tüntetnie. A csomagolás 
nélkül értékesített játékok esetében a 
megfelelő figyelmeztetéseket a játékokon 
kell elhelyezni.

(2) A játékkal kapcsolatos, a használók 
vagy az őket felügyelő személyek számára 
érthető figyelmeztetéseket a játékon vagy,
ha ez technikailag nem lehetséges, a
játékon vagy a csomagoláson elhelyezett
címkén, szükség esetén pedig a játékhoz 
mellékelt használati utasításon pontosan,
láthatóan, jól és könnyen olvashatóan kell
feltüntetni. A csomagolás nélkül 
értékesített játékok esetében a megfelelő 
figyelmeztetéseket a játékokon kell 
elhelyezni.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Szabványügyi Bizottságnak, amely már kidolgozta a játékokra vonatkozó 
figyelmeztetésekkel kapcsolatos iránymutatásokat, részletesebben meg kell vitatnia a technikai 
változtatásokat.

Módosítás 111
Alessandro Foglietta

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyártónak a játékkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett
címkén, a csomagoláson, szükség esetén 
pedig a játékhoz mellékelt használati 

(2) A játékkal kapcsolatos, a használók 
vagy az őket felügyelő személyek számára 
érthető figyelmeztetéseket a játékon vagy,
ha ez technikailag nem lehetséges, a
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utasításon láthatóan, jól olvahatóan és 
pontosan fel kell tüntetnie. A csomagolás 
nélkül értékesített játékok esetében a 
megfelelő figyelmeztetéseket a játékokon 
kell elhelyezni.

játékon vagy a csomagoláson elhelyezett
címkén, szükség esetén pedig a játékhoz 
mellékelt használati utasításon pontosan,
láthatóan, jól és könnyen olvashatóan kell
feltüntetni. A csomagolás nélkül 
értékesített játékok esetében a megfelelő 
figyelmeztetéseket a játékokon kell 
elhelyezni.

Or. fr

Indokolás

A változtatások túlzottan technikai jellegűek ahhoz, hogy egy irányelv fogalmazza meg őket. 
Az Európai Szabványügyi Bizottságnak, amely már kidolgozta a játékokra vonatkozó 
figyelmeztetésekkel kapcsolatos iránymutatásokat, részletesebben meg kell vitatnia e 
változtatásokat.

Módosítás 112
Miroslav Mikolášik

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyártónak a játékkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett
címkén, a csomagoláson, szükség esetén 
pedig a játékhoz mellékelt használati 
utasításon láthatóan, jól olvahatóan és 
pontosan fel kell tüntetnie. A csomagolás 
nélkül értékesített játékok esetében a 
megfelelő figyelmeztetéseket a játékokon 
kell elhelyezni.

(2) A gyártónak a játékkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket a játékon, a játékon 
elhelyezett címkén vagy a fogyasztói
csomagoláson, szükség esetén pedig a 
játékhoz mellékelt használati utasításon
pontosan, jól láthatóan, könnyen 
olvashatóan és szembetűnő módon kell
feltüntetnie. A csomagolás nélkül 
értékesített játékok esetében a megfelelő 
figyelmeztetéseket a játékokon kell 
elhelyezni.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat indokolásának 3.1.2-es pontja előírja, hogy a Bizottságnak az érdekelt 
felekkel együtt kell iránymutatásokat kidolgoznia a figyelmeztetések feltüntetésére 
vonatkozóan. Ezt a rendelkezést újból be kell építeni a jogi szövegbe, mivel szükség van a 
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figyelmeztetések feltüntetésének, valamint a szöveg méretének és a jelölések érthetőségének 
tisztázására. Ezek az iránymutatások segíthetnek az egyedi címkézési előírások 
meghatározásában. Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni a termékértesítőkről szóló 
11-es CEN Útmutatót, valamint a gyermekápolási cikkekről szóló CEN TR 13387-es számú 
műszaki jelentést.

Módosítás 113
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó figyelmeztetéseket 
az értékesítés helyén minden használó 
számára láthatóan, olvashatóan és 
észrevehetően kell elhelyezni.

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó egyértelmű
figyelmeztetéseket az értékesítés helyén 
minden használó számára láthatóan, jól és 
könnyen olvashatóan és észrevehetően kell 
elhelyezni. A meghatalmazott 
képviselőket, az importőröket és a 
forgalmazókat tájékoztatni kell e 
figyelmeztetésekről annak érdekében, 
hogy a használók legalacsonyabb és 
legmagasabb életkorát meghatározó 
figyelmeztetéseket helyesen tüntethessék 
fel az értékesítési helyen.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Szabványügyi Bizottságnak, amely már kidolgozta a játékokra vonatkozó 
figyelmeztetésekkel kapcsolatos iránymutatásokat, részletesebben meg kell vitatnia a technikai 
változtatásokat.
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Módosítás 114
Alessandro Foglietta

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó figyelmeztetéseket 
az értékesítés helyén minden használó 
számára láthatóan, olvashatóan és 
észrevehetően kell elhelyezni.

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó egyértelmű
figyelmeztetéseket az értékesítés helyén 
minden használó számára láthatóan, jól és 
könnyen olvashatóan és észrevehetően kell 
elhelyezni. A meghatalmazott 
képviselőket, az importőröket és a 
forgalmazókat tájékoztatni kell e 
figyelmeztetésekről annak érdekében, 
hogy a használók legalacsonyabb és 
legmagasabb életkorát meghatározó 
figyelmeztetéseket helyesen tüntethessék 
fel az értékesítési helyen.

Or. fr

Indokolás

A változtatások túlzottan technikai jellegűek ahhoz, hogy egy irányelv fogalmazza meg őket. 
Az Európai Szabványügyi Bizottságnak, amely már kidolgozta a játékokra vonatkozó 
figyelmeztetésekkel kapcsolatos iránymutatásokat, részletesebben meg kell vitatnia e 
változtatásokat.

Módosítás 115
Miroslav Mikolášik

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó figyelmeztetéseket 
az értékesítés helyén minden használó 
számára láthatóan, olvashatóan és 
észrevehetően kell elhelyezni.

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó figyelmeztetéseket a 
játékok csomagolásán és az értékesítés 
helyén minden használó számára láthatóan, 
olvashatóan és észrevehetően kell 
elhelyezni.
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Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat indokolásának 3.1.2-es pontja előírja, hogy a Bizottságnak az érdekelt 
felekkel együtt kell iránymutatásokat kidolgoznia a figyelmeztetések feltüntetésére 
vonatkozóan. Ezt a rendelkezést újból be kell építeni a jogi szövegbe, mivel szükség van a 
figyelmeztetések feltüntetésének, valamint a szöveg méretének és a jelölések érthetőségének 
tisztázására. Ezek az iránymutatások segíthetnek az egyedi címkézési előírások 
meghatározásában. Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni a termékértesítőkről szóló 
11-es CEN Útmutatót, valamint a gyermekápolási cikkekről szóló CEN TR 13387-es számú 
műszaki jelentést.

Módosítás 116
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A figyelmeztetéseknek kialakult rend 
szerint kell egymást követniük. A 
figyelmeztetést a csomagolási egység 
legláthatóbb felületére kell nyomtatni, 
valamint a teljes külső csomagolásra, 
kivéve az átlátszó csomagolást, amelyet az 
érintett játék kiskereskedelmi 
értékesítéséhez használnak.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Szabványügyi Bizottságnak, amely már kidolgozta a játékokra vonatkozó 
figyelmeztetésekkel kapcsolatos iránymutatásokat, részletesebben meg kell vitatnia a technikai 
változtatásokat.
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Módosítás 117
Alessandro Foglietta

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A figyelmeztetéseknek kialakult rend 
szerint kell egymást követniük. A 
figyelmeztetést a csomagolási egység 
legláthatóbb felületére kell nyomtatni, 
valamint a teljes külső csomagolásra, 
kivéve az átlátszó csomagolást, amelyet az 
érintett játék kiskereskedelmi 
értékesítéséhez használnak.

Or. fr

Indokolás

A változtatások túlzottan technikai jellegűek ahhoz, hogy egy irányelv fogalmazza meg őket. 
Az Európai Szabványügyi Bizottságnak, amely már kidolgozta a játékokra vonatkozó 
figyelmeztetésekkel kapcsolatos iránymutatásokat, részletesebben meg kell vitatnia e 
változtatásokat.

Módosítás 118
Miroslav Mikolášik

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki a 
figyelmeztetések feltüntetésének módjaira 
vonatkozóan. Az iránymutatások 
kidolgozásában részt vesznek a különböző 
érdekelt felek és a tagállamok hatóságai, 
figyelembe véve a tudományos és műszaki 
ismeretek fejlődését.

Or. en
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Indokolás

A bizottsági javaslat indokolásának 3.1.2-es pontja előírja, hogy a Bizottságnak az érdekelt 
felekkel együtt kell iránymutatásokat kidolgoznia a figyelmeztetések feltüntetésére 
vonatkozóan. Ezt a rendelkezést újból be kell építeni a jogi szövegbe, mivel szükség van a 
figyelmeztetések feltüntetésének, valamint a szöveg méretének és a jelölések érthetőségének 
tisztázására. Ezek az iránymutatások segíthetnek az egyedi címkézési előírások 
meghatározásában. Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni a termékértesítőkről szóló 
11-es CEN Útmutatót, valamint a gyermekápolási cikkekről szóló CEN TR 13387-es számú 
műszaki jelentést.

Módosítás 119
Marcello Vernola

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a nyelvi követelmények 
függvényében meghatározhatják, hogy 
hova helyezzék az említett felületeken 
feltüntetendő figyelmeztetéseket. 

Or. fr

Indokolás

Az Európai Szabványügyi Bizottságnak, amely már kidolgozta a játékokra vonatkozó 
figyelmeztetésekkel kapcsolatos iránymutatásokat, részletesebben meg kell vitatnia a technikai 
változtatásokat.

Módosítás 120
Alessandro Foglietta

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a nyelvi követelmények 
függvényében meghatározhatják, hogy 
hova helyezzék az említett felületeken 
feltüntetendő figyelmeztetéseket. 
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Or. fr

Indokolás

A változtatások túlzottan technikai jellegűek ahhoz, hogy egy irányelv fogalmazza meg őket. 
Az Európai Szabványügyi Bizottságnak, amely már kidolgozta a játékokra vonatkozó 
figyelmeztetésekkel kapcsolatos iránymutatásokat, részletesebben meg kell vitatnia e 
változtatásokat.

Módosítás 121
Miroslav Mikolášik

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok követelhetik, hogy ha a 
játékokat országuk területén hozzák 
forgalomba, a figyelmeztetéseket és a
biztonsági utasításokat vagy azok 
némelyikét saját hivatalos nyelvükön vagy 
nyelveiken tegyék közzé.

(3) Az e cikkben és az V. mellékletben 
említett figyelmeztetéseket és bármilyen 
biztonsági utasítást azon tagállam 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein teszik 
közzé, ahol a játékot forgalomba hozzák.

Or. en

Indokolás

A figyelmeztetéseket és a használati utasításokat mindig annak a tagállamnak a hivatalos 
nyelvén vagy nyelvein kell feltüntetni, ahol a játékokat forgalomba hozzák. 

Módosítás 122
Miroslav Mikolášik

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A bejelentő hatóságok biztonsági 
értesítési pontokat hoznak létre, ahol a 
gyermekgondozók, valamint a fogyasztók 
bejelenthetik, ha a játék nem felel meg az 
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előírásoknak, illetve ha baleset történt a 
játékok használata során.  

Or. en

Indokolás

A biztonsági értesítési pontok felállítása a tagállamokban lehetőséget biztosít a fogyasztói 
fellépésre és megkönnyíti a gyártókkal való közvetlen kommunikációt olyan esetekben, amikor 
egy adott termékkel kapcsolatban problémák merültek fel. A gyártók így közvetlenebb 
formában reagálhatnak fogyasztóik elvárásaira.

Módosítás 123
Adamos Adamou

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az értékelés során a 
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, 
hogy a játék nem felel meg az ebben az 
irányelvben megállapított 
követelményeknek, akkor felszólítják az 
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő 
korrekciós intézkedések megtételére, hogy 
a játék megfeleljen az említett 
követelményeknek, vagy – az előírásuktól 
függően és a kockázat jellegével arányosan 
– ésszerű határidőn belül visszavonják a 
játékot a piacról vagy visszahívják.

Amennyiben az értékelés során a 
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, 
hogy a játék nem felel meg az ebben az 
irányelvben megállapított 
követelményeknek, akkor értesítik a 
fogyasztókat, és felszólítják az érintett 
gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós 
intézkedések megtételére, hogy a játék 
megfeleljen az említett követelményeknek, 
vagy – az előírásuktól függően és a 
kockázat jellegével arányosan – ésszerű 
határidőn belül visszavonják a játékot a 
piacról vagy visszahívják.

Or. el

Indokolás

A fogyasztók azonnali értesítése elengedhetetlen lépés a kockázatok elkerülése érdekében.
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Amendment 124
Adamos Adamou

Proposal for a directive
Article 41 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

2. Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok 
úgy ítélik meg, hogy a jogsértés nem csak a 
nemzeti felségterületre terjed ki, akkor 
tájékoztatják a Bizottságot és a többi 
tagállamot az értékelés eredményeiről és 
azokról az intézkedésekről, amelyek 
meghozatalára a gazdasági szereplőt 
felszólították.

2. Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok 
úgy ítélik meg, hogy a jogsértés nem csak a 
nemzeti felségterületre terjed ki, akkor 
tájékoztatják a Bizottságot és a többi 
tagállamot az értékelés eredményeiről és 
azokról az intézkedésekről, amelyek 
meghozatalára a gazdasági szereplőt 
felszólították. A piacfelügyeleti hatóságok 
hivatalos értesítést küldenek a 
tagállamoknak és a Bizottságnak a 
gazdasági szereplő válaszáról és abbéli 
szándékáról, hogy eleget tesz a 
felszólításnak vagy sem.

Or. el

Indokolás

A lakosságnak integrált információkkal való ellátását és az átláthatóságot célzó intézkedések 
részeként a gazdasági szereplőnek válaszolnia kell, és a válaszáról értesíteni kell a 
tagállamokat és a Bizottságot.

Módosítás 125
Miroslav Mikolášik

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) I. melléklet;

Or. en
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Indokolás

Lehetővé kell tenni az ellenőrzéssel történő komitológiai eljárás használatát a játéknak nem 
minősülő termékek listájának kiigazításakor. Így biztosítani lehet, hogy az irányelv hatályát 
késlekedés nélkül ki lehessen terjeszteni a piacon újonnan megjelenő játékokra.

Módosítás 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) II. melléklet III. részének 7. és 8. 
pontja;

(a) a II. melléklet III. részének 8. pontja, 
hogy csökkentse a kioldódási 
határértékeket;

Or. en

Indokolás

Részben kapcsolódik az ugyenezen képviselők által a II. melléklet III. részének 7. pontjára 
vonatkozóan benyújtott módosításhoz. Ha a játékok esetében minden illatanyagot betiltanak, 
nem szükséges a II. melléklet III. része 7. pontjának kiigazítása. A Bizottság bizonyos kémiai 
elemek esetében a kioldódási határértékeket csak komitológiai eljárással csökkentheti.

Módosítás 127
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedések elfogadása a 46. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás 
szerint történik.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedések elfogadása a 46. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás 
szerint történik.

Or. en
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Indokolás

Helyesbítés.

Módosítás 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A II. melléklet III. részében 
meghatározott korlátozások sérelme 
nélkül a Bizottság indokolt esetben a 46. 
cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
módosíthatja a II. mellékletet az alábbiak 
szerint: 
– határértékek és egyéb korlátozások 
meghatározása olyan, az egészségre 
veszélyes anyagok vagy készítmények 
tekintetében, amelyek nincsenek 
felsorolva a II. melléklet III. részének 7. 
és 8. pontjában;
– zajhatárértékek meghatározása és 
kiigazítása.

Or. en

Indokolás

Hatáskört kell biztosítani a Bizottság számára, hogy komitológiai eljárással más anyagok 
esetében új korlátozásokat fogadjon el és kiigazítsa a zajhatárértékeket.
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Módosítás 129
Miroslav Mikolášik

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság, amennyiben a 
gyermekek egészsége és biztonsága 
érdekében szükséges, részletesen 
meghatározza a II. mellékletben szereplő 
alapvető biztonsági követelményeket 
(például bizonyos, a II. melléklet III. 
részének 7. és 8. pontjában nem említett 
vegyi anyagok esetében határértékek vagy 
más korlátozások megállapításával, 
zajhatárértékek, sebesség-határértékek 
stb. megszabásával), továbbá összeállítja 
azon játékok listáját, amelyekre 
vonatkozóan az I. melléklet II. részének 
alkalmazásában kötelező az EK-
típusvizsgálat.

Ezeket az előírásokat a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az olyan, kifejezetten politikai súlyú kérdésekre vonatkozó döntéseket, amelyek a gyermekek 
egészségének és biztonságának garantálásához szükségesek, nem kívánatos szabványügyi 
szervezetekre bízni. Az ilyen kérdéseket illetően az együttdöntési eljárásnál gyorsabb 
eljárásra van szükség. Ezért az ellenőrzéssel történő komitológiai eljárással kell 
megállapítani a játékok esetében például a vegyi anyagokra, a zajra vagy a sebességre 
vonatkozó határértékeket. Emellett a komitológiai eljárást lehetne alkalmazni azon játékok 
listájának összeállításához és kiigazításához, amelyeket kötelező EK-típusvizsgálatnak 
alávetni.
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Módosítás 130
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 67/548/EGK rendelet I. 
mellékletében meghatározott 1., 2., és 3. 
kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus anyagok vagy készítmények 
játékokban történő használatáról a 
Bizottság dönthet.

törölve

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
46. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A 67/548/EGK irányelv I. mellékletében foglaltaknak megfelelően CMR-ként osztályozott 
anyagokat nem lenne szabad a CMR-tiltás alól mentesíteni, kivéve, ha azokat a játék 
belsejében, speciális célokra használják (például elektronikus alkatrészként) vagy ha a helyes 
gyártási gyakorlat során használatuk elkerülhetetlen.

Módosítás 131
Miroslav Mikolášik

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését
megelőzően, vagy a hatályba lépést követő 

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatálybalépését megelőzően, 
vagy a hatálybalépést követő legfeljebb 3
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legfeljebb 2 éven belül hoztak forgalomba. éven belül hoztak forgalomba.

Or. en

Módosítás 132
Miroslav Mikolášik

Irányelvre irányuló javaslat
54 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54a. cikk
Felülvizsgálat

A Bizottság az illetékes tudományos 
bizottság értékelései, valamint a szakértői 
csoport véleménye alapján nyolcévenként 
felülvizsgálja ezt az irányelvet.

Or. en

Indokolás

Szükséges az irányelv legalább nyolcévenkénti, vagy ha új eredmények, illetve balesetek 
indokolttá teszik, annál gyakoribb felülvizsgálata annak érdekében, hogy az irányelv 
biztonságra vonatkozó követelményei megfeleljenek például az új játékokból és 
technológiákból adódó, illetve az új tudományos eredményeken alapuló kockázatoknak.

Módosítás 133
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csomagolás, amelyben a játékokat a 
kereskedelmi értékesítés során tárolják, 
nem okozhat a száj és az orr kívülről 
történő elzáródásából fakadó 
fulladásveszélyt.

A csomagolás, amelyben a játékokat a 
kereskedelmi értékesítés során tárolják, 
nem okozhat az alsó légutak belső 
elzáródásából és a száj és az orr kívülről 
történő elzáródásából fakadó 
fulladásveszélyt.
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Or. de

Módosítás 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A hangok kiadására tervezett játékokat 
úgy kell megtervezni és összeszerelni, 
hogy az általuk kibocsátott hang ne 
okozhasson halláskárosodást a 
gyermekeknek.

10. A hangok kiadására tervezett játékokat 
úgy kell megtervezni és összeszerelni, 
hogy az általuk kibocsátott hang ne 
okozhasson halláskárosodást a 
gyermekeknek. Ez minden játékra 
alkalmazandó a megcélzott korcsoporttól 
függetlenül. Az impulzusos zaj fülben 
mért csúcsértéke (Lpc peak) nem lépheti 
túl a 135 dB-t. A folyamatos zaj 
határértékeinek megállapítására a 36 
hónapnál fiatalabb gyermekek 
hallásérzékenysége alapján kerül sor. 

Or. en

Indokolás

A zajhatárétékek jelenlegi szabványai nem kezelik megfelelően a gyermekek lehetséges 
halláskárosodásának problémáját. Egyrészt nem vonatkoznak valamennyi játékra (például „a 
fül közelében használt játékok” szabvány csak a 10 hónapnál fiatalabb gyermekekre 
érvényes).  Másrészt az impulzusos zajra alacsonyabb határértéket kell megállapítani. A 
családokban a különböző korú gyermekek valós élethelyzeteire való tekintettel a 
zajhatárértékeket a legsebezhetőbb, 36 hónapnál fiatalabb gyermekek érzékenysége alapján
kell megállapítani.

Módosítás 135
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. pont első mondatában 3. A 2. pont első mondatában 
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meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az 
anyagok a játékok gyermekek számára 
fizikailag hozzáférhetetlen összetevőiben 
vagy mikrostrukturálisan különálló 
részeiben találhatók.

meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok), illetve az endokrin 
zavarokat okozóként osztályozott és a 
perzisztensként, biológiai felhalmozódásra 
hajlamosként és toxikusként (PBT) vagy 
nagyon perzisztensként és 
felhalmozódásra nagyon hajlamosként 
(vPvB) osztályozott anyagok játékokban 
történő felhasználása tilos.

A fenti anyagok nyomokban való jelenléte 
engedélyezett, amennyiben a helyes 
gyártási gyakorlat során ez technikailag 
elkerülhetetlen. 

Or. en

Indokolás

Tilos a CMR-anyagok, illetve a többi, különös aggodalomra okot adóként azonosított anyagok 
(például az endokrin zavarokat okozók) használata a játékok esetében. A gyermekek fizikai 
fejlődésük fontos szakaszában vannak, ezért nagyon érzékenyek olyan anyagokra, amelyek 
hatást gyakorolhatnak a szervezetük különböző folyamataira. Ezenfelül a termékek és 
különösen a játékok biztonságosságáról szóló szeptember 26-i állásfoglalásában az Európai 
Parlament az összes (1., 2., és 3. kategóriájú) CMR-anyag és a hasonló aggodalomra okot 
adó anyag, mint például az endokrin zavarokat okozó, a túlérzékenységet kiváltó anyagok és 
az illatanyagok feltétel nélküli betiltását követelte.

Módosítás 136
Miroslav Mikolášik

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
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67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag 
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben 
találhatók.

67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott 1. és 2. 
kategóriájú anyagok (CMR-anyagok) 
játékokban történő felhasználása tilos, ha 
egyenkénti koncentrációjuk az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintjét eléri vagy 
meghaladja, kivéve ha az anyagok a 
játékok gyermekek számára fizikailag 
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben 
találhatók.

A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott 3. 
kategóriájú anyagok (CMR-anyagok) 
játékokban történő felhasználása tilos, ha 
egyenkénti koncentrációjuk eléri vagy 
meghaladja a 0,1%-ot. Amint lehetséges, 
ezt a határértéket felül kell vizsgálni az 
illetékes tudományos bizottság véleménye 
és a 45. cikk (2) bekezdésében említett 
határozat alapján.

Or. en

Indokolás

A jelzett értékhatáron túllépő CMR-ként osztályozott anyagok használatát meg kell tiltani 
annak érdekében, hogy megvalósítsák a gyermekek egészsége védelmének magas szintjére 
vonatkozó célkitűzést.  Ezt az értékhatárt komitológiai eljárás keretében a lehető 
leghamarabb, az új adatok alapján csökkenteni kell.

Módosítás 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. pont első mondatában 3. A 2. pont első mondatában 
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meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag 
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben 
találhatók.

meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha koncentrációjuk
eléri vagy meghaladja a 0,1%-ot a játék 
homogén részeiben, kivéve, ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag –
többek között belélegzés által –
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben 
találhatók, kizárva így a kitettség 
lehetőségét.

Or. en

Indokolás

A játékok előállítói és a hatóságok számára jóval könnyebb, ha a CMR-anyagok betiltása 
kapcsán szabványos adminisztratív küszöbértéket használnak, ahelyett hogy osztályozás 
alapján döntenének, ugyanis ez változó eredményekkel járhat. Fontos megjegyezni, hogy a 
küszöbérték a játék homogén részeire érvényes, ezzel ugyanis elkerülhető annak veszélye, 
hogy a játék teljes tömegét viszonyításként használva a játék egy részének (például a 
festéknek) a 0,1%-on felüli CMR-anyag koncentrációját a valósnál kisebbnek lehessen 
feltüntetni. A mentesség csak azon esetekre alkalmazandó, amelyek kizárják a kitettség 
bármilyen lehetőségét.

Módosítás 138
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek 
teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

törölve

4.1. az illetékes tudományos bizottság 
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megvizsgálta és biztonságosnak találta az 
anyagot, különösen az annak való 
kitettség tekintetében, és meghozták a 45. 
cikk (2) bekezdésében említett határozatot,
4.2. az alternatív anyagokról készült 
elemzés alapján nem állnak rendelkezésre 
más, megfelelő alternatív anyagok,
4.3. fogyasztói cikkekben való 
használatukat az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) nem tiltja.
A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra az ezekkel az anyagokkal vagy 
készítményekkel kapcsolatos 
vizsgálatokat, illetve erre legkésőbb a 45. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
megszületett határozat meghozatalának 
időpontja után 5 évvel, majd azt követően 
minden harmadik évben kerüljön sor.

Or. en

Indokolás

A gyermekek egészségének magas szintű védelme érdekében CMR-anyagokat nem lehet 
felhasználni játékok esetében. Ezenfelül a termékek és különösen a játékok biztonságosságáról 
szóló szeptember 26-i állásfoglalásában az Európai Parlament az összes (1., 2., és 3. 
kategóriájú) CMR-anyag és a hasonló aggodalomra okot adó anyag, mint például az 
endokrin zavarokat okozó, a túlérzékenységet kiváltó anyagok és az illatanyagok feltétel 
nélküli betiltását követelte. 

Módosítás 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban
az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek 

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban
a 3. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek 
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teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

Or. en

Indokolás

A 3. bekezdésben említett (a kitettség lehetőségéről szóló) mentességen kívül nem lehetnek 
más mentességek az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagok kapcsán. Kizárólag a 3. kategóriájú 
CMR-anyagoknak minősülő anyagok esetében lehet mentességeket engedélyezni.

Módosítás 140
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 
szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja.

törölve

Or. en

Indokolás

A gyermekek egészségének magas szintű védelme érdekében CMR-anyagokat nem lehet 
felhasználni játékok esetében. Ezenfelül a termékek és különösen a játékok biztonságosságáról 
szóló szeptember 26-i állásfoglalásában az Európai Parlament az összes (1., 2., és 3. 
kategóriájú) CMR-anyag és a hasonló aggodalomra okot adó anyag, mint például az 
endokrin zavarokat okozó, a túlérzékenységet kiváltó anyagok és az illatanyagok feltétel 
nélküli betiltását követelte.



PE409.734v01-00 28/49 AM\736063HU.doc

HU

Módosítás 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 
szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás ugyanezen képviselők által a II. melléklet III. részének 4. pontjához fűzött 
módosításához kapcsolódik, szigorúbb rendelkezéseket alkalmazva a 3. kategóriába sorolt 
CMR-anyagokra vonatkozó mentességek biztosításának esetében.

Módosítás 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság létrehoz egy olyan 
programot, amely a játékokban található 
veszélyes anyagok módszeres és 
rendszeres vizsgálatát célozza. A 
programnak figyelemmel kell lennie a 
piacfelügyeleti szervek jelentéseire és a 
tagállamok, illetve az érdekelt felek által 
kinyilvánított aggodalmakra. Szükség 
esetén az illetékes tudományos bizottság 
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véleményének kikérése után a Bizottság 
úgy dönt, hogy megteszi a megfelelő 
korlátozó intézkedéseket. Ezeket az 
intézkedéseket, amelyek ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, a 46. cikk (2) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. 

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok játékokban való felhasználása alatt nemcsak a CMR-anyagok, 
illatanyagok és bizonyos kémiai elemeket tartalmazó anyagok használatát kell érteni. Minden 
veszélyes anyagnak a Bizottság rendszeres értékelésének tárgyát kell képeznie. Amennyiben az 
értékelés elfogadhatatlan kockázatot tár fel, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy megfelelő 
komitológiai intézkedéseket tegyen.

Módosítás 143
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A szájba vehető játékoknak vagy 
részeiknek, függetlenül attól, hogy a 
játékot mely korcsoportnak szánják, meg 
kell felelniük az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagokról és tárgyakról szóló, 2004. 
október 27-i 1935/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt, 
az élelmiszer-csomagolóanyagokat érintő 
kioldódási határértékekre vonatkozó 
követelményeknek.

Or. de
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Indokolás

Helyénvaló, hogy az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és 
tárgyakra vonatkozó jelenlegi szabályok legyenek érvényesek a szájba vehető játékokra vagy 
részeikre is.

Módosítás 144
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A játékok nem tartalmazhatják az 
alábbi allergén illatanyagokat: 

7. A játékok nem tartalmazhatnak allergén 
illatanyagokat.

(1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol
(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol
(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények
(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
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(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin

(25) 4-metoxifenol

(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoxi-4-metilkumarin
(34) hexahidrokumarin
(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) verbana olaj (Lippia citriodora 
Kunth)
A fenti az anyagok nyomokban való 
jelenléte engedélyezett, amennyiben a 
helyes gyártási gyakorlat során ez 
technikailag elkerülhetetlen.
Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a 
játékok az alábbi allergén illatanyagokat a 
tömegük 0,01 %-át meghaladó 
koncentrációban tartalmazzák:
(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol
(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
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(6) benzil-cinnamát
(7) benzil-szalicilát
(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
(10) citrál
(11) citronellol
(12) kumarin

(13) eugenol

(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17) hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(19) izoeugenol
(20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid
(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25) tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

Or. en

Indokolás

Az illatanyagok nagy részéről kimutatták, hogy allergének. Ugyanakkor a legtöbb 
illatanyagot nem allergén tulajdonságai alapján vizsgálják. Jelenleg nem létezik egy olyan 
tudományos alapon létrehozott teljes lista, amely megmutatná, melyik illatanyag allergén, és 
melyik nem. Az allergén illatanyagok egy részének betiltása olyan helyzetet eredményezhet, 
amelyben sok más illatanyagként használt anyag engedélyezve marad. A közelgő anyagok és 
keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó rendelet értékelései 
várhatóan több információval szolgálnak majd arról, hogy milyen anyagokat vizsgálnak, 
illetve, hogy milyen anyagokról derült ki, hogy nem allergének.
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Módosítás 145
JMargrete Auken, Hiltrud Breyer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A játékok nem tartalmazhatják az 
alábbi allergén illatanyagokat:

7. A játékok nem tartalmazhatnak 
semmilyen illatanyagokat.

(1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol
(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol
(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények
(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol
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(24) 7-metoxikumarin

(25) 4-metoxifenol

(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoxi-4-metilkumarin
(34) hexahidrokumarin
(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) verbana olaj (Lippia citriodora 
Kunth)
A fenti az anyagok nyomokban való 
jelenléte engedélyezett, amennyiben a 
helyes gyártási gyakorlat során ez 
technikailag elkerülhetetlen.
Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a 
játékok az alábbi allergén illatanyagokat a 
tömegük 0,01 %-át meghaladó
koncentrációban tartalmazzák:
(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol
(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
(6) benzil-cinnamát
(7) benzil-szalicilát
(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
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(10) citrál
(11) citronellol
(12) kumarin

(13) eugenol

(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17) hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(19) izoeugenol
(20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid
(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25) tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

Or. en

Indokolás

Sok illatanyagról megállapították, hogy allergiát okoznak a gyermekeknél. Az illatanyagoknak 
a játékokhoz való felhasználása nem indokolt. Mivel a listán található illatanyagokon kívül 
más illatanyagokról is kiderülhet, hogy allergének, az illatanyagoknak a játékokhoz való 
felhasználását be kell tiltani.
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Módosítás 146
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi 
allergén illatanyagokat:

7. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi 
allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula helenium) (1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) Allil-izotiocianát (2) Allil-izotiocianát

(3) benzil-cianid (3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol (4) 4 terc-butilfenol

(5) mirhafűolaj (5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol (6) ciklámen-alkohol

(7) dietil-maleát (7) dietil-maleát

(8) dihidrokumarin (8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid (9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin (11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát (12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on (13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) difenil-amin (15) difenil-amin

(16) etil-akrilát (16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények

(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények

(18) transz-2-heptenal (18) transz-2-heptenal

(19) transz-2-hexenal dietil-acetál (19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál (20) transz-2-hexenal dimetil-acetál

(21) hidroabietil-alkohol (21) hidroabietil-alkohol

(22) 4-etoxi-fenol (22) 4-etoxi-fenol

(23) 6-izopropil-2-
dekahidronaptalenol

(23) 6-izopropil-2-
dekahidronaptalenol

(24) 7-metoxikumarin (24) 7-metoxikumarin
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(25) 4-metoxifenol (25) 4-metoxifenol

(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on (26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on

(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-
on

(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-3-
on

(28) metil-transz-2-butenoát (28) metil-transz-2-butenoát

(29) 6-metilkumarin (29) 6-metilkumarin

(30) 7-metilkumarin (30) 7-metilkumarin

(31) 5-metil-2,3-hexanedion (31) 5-metil-2,3-hexanedion

(32) costusgyökér (Saussurea lappa 
Clarke)

(32) costusgyökér (Saussurea lappa 
Clarke)

(33) 7-etoxi-4-metilkumarin (33) 7-etoxi-4-metilkumarin

(34) hexahidrokumarin (34) hexahidrokumarin

(35) perui balzsam
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(35) perui balzsam
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-pentilidén-ciklohexanon (36) 2-pentilidén-ciklohexanon

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-
undekatrien-2-on

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-
undekatrien-2-on

(38) verbana olaj (Lippia citriodora Kunth) (38) verbana olaj (Lippia citriodora Kunth)

(39) amil cinnamal
(40) amilcinnamil-alkohol

(41) anizil-alkohol
(42) benzil-alkohol
(43) benzil-benzoát
(44) benzil-cinnamát
(45) benzil-szalicilát
(46) cinnamál
(47) cinnamil-alkohol
(48) citrál
(49) citronellol
(50) kumarin
(51) eugenol
(52) farnezol
(53) geraniol
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(54) hexil-cinnamaldehid
55)hidroxi-citronellál
(56) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(57) izoeugenol
(58) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid)
(59)d-Limonén
(60) linalool
(61) metil-heptin-karbonát
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(63) tölgyfamoha kivonatok
(64) famoha kivonatok
A fenti anyagok nyomokban való jelenléte 
engedélyezett, amennyiben a helyes 
gyártási gyakorlat során ez technikailag 
elkerülhetetlen.

Or. de

Indokolás

Nem kívánatos olyan illatanyagok használata játékokban, amelyek gyermekeknél allergiát 
válthatnak ki.

Módosítás 147
Miroslav Mikolášik

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi 
allergén illatanyagokat:

7. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi 
allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula helenium) (1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) allil-izocianát (2) allil-izocianát
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(3) benzil-cianid (3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol (4) 4 terc-butilfenol

(5) mirhafűolaj (5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol (6) ciklámen-alkohol

(7) dietil-maleát (7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin (8) dihidrokumarin

(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid (9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin (11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát (12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on (13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) difenil-amin (15) difenil-amin

(16) etil-akrilát (16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények

(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények

(18) transz-2-heptenal (18) transz-2-heptenal

(19) transz-2-hexenal dietil-acetál (19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál (20) transz-2-hexenal dimetil-acetál

(21) hidroabietil-alkohol (21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol (22) 4-etoxi-fenol

(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol (23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin (24) 7-metoxikumarin

(25) 4-metoxifenol (25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on (26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on

(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on (27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-3-on
(28) metil-transz-2-butenoát (28) metil-transz-2-butenoát

(29) 6-metilkumarin (29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin (30) 7-metilkumarin

(31) 5-metil-2,3-hexanedion (31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea lappa Clarke) (32) costusgyökér (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-etoxi-4-metilkumarin (33) 7-etoxi-4-metilkumarin
(34) hexahidrokumarin (34) hexahidrokumarin
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(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-pentilidén-ciklohexanon (36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on

(38) verbana olaj (Lippia citriodora Kunth) (38) verbana olaj (Lippia citriodora Kunth)

(39) amil cinnamal
(40) amilcinnamil-alkohol
(41) anizil-alkohol
(42) benzil-alkohol
(43) benzil-benzoát
(44) benzil-cinnamát
(45) benzil-szalicilát
(46) cinnamál
(47) cinnamil-alkohol
(48) citrál
(49) citronellol
(50) kumarin
(51) eugenol
(52) farnezol
(53) geraniol
(54) hexil-cinnamaldehid
(55) hidroxi-citronellál
(56) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(57) izoeugenol
(58) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid)
(59) d-Limonén
(60) linalool
(61) metil-heptin-karbonát
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(63) tölgyfamoha kivonatok
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(64) famoha kivonatok

Or. en

Indokolás

Az illatanyagok elismerten az allergiák egyik fő oka. Bár az allergiák bármilyen életkorban 
kialakulhatnak, az emberek többségénél az első tünetek 10 éves kor előtt jelennek meg, ezért 
az illatanyagoknak a játékokhoz való felhasználását be kell tiltani. 

Módosítás 148
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 8 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti az anyagok nyomokban való 
jelenléte engedélyezett, amennyiben a 
helyes gyártási gyakorlat során ez 
technikailag elkerülhetetlen.

törölve

Or. de

Indokolás

Nem kívánatos olyan illatanyagok használata játékokban, amelyek gyermekeknél allergiát 
válthatnak ki.

Módosítás 149
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a 
játékok az alábbi allergén illatanyagokat a 
tömegük 0,01 %-át meghaladó 

törölve
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koncentrációban tartalmazzák:
(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol

(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
(6). benzil-cinnamát
(7). benzil-szalicilát
(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
(10) citrál
(11) citronellol
(12). kumarin
(13) eugenol
(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17)hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(19) izoeugenol
(20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid)
(21)d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25). tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

Or. de
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Indokolás

Nem kívánatos olyan illatanyagok használata játékokban, amelyek gyermekeknél allergiát 
válthatnak ki.

Módosítás 150
Miroslav Mikolášik

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a 
játékok az alábbi allergén illatanyagokat a 
tömegük 0,01 %-át meghaladó 
koncentrációban tartalmazzák:

törölve

(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol
(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
(6) benzil-cinnamát
(7) benzil-szalicilát
(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
(10) citrál
(11) citronellol
(12) kumarin
(13) eugenol
(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17) hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(19) izoeugenol
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(20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid
(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25) tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

Or. en

Indokolás

Az illatanyagok elismerten az allergiák egyik fő oka. Bár az allergiák bármilyen életkorban 
kialakulhatnak, az emberek többségénél az első tünetek 10 éves kor előtt jelennek meg, ezért 
az illatanyagoknak a játékokhoz való felhasználását be kell tiltani.

Módosítás 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 8 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Elemek mg/kg száraz, 
törékeny, porszerű 

vagy hajlékony 
játékanyagokban

mg/kg
folyékony vagy 

ragadós 
játékanyagokban

Alumínium 5625 1406
Antimon 45 11.3
Arzén 7.5 1.9
Bárium 4500 1125
Bór 1200 300
Kadmium 3.8 0.9
Króm (III) 37.5 9.4
Króm (VI) 0.04 0.01
Kobalt 10.5 2.6
Vörösréz 622.5 156
Ólom 27 6.8
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Mangán 1200 300
Higany 15 3.8
Nikkel 75 18.8
Szelén 37.5 9.4
Stroncium 4500 1125
Ón 15000 3750
Szerves ón 1.9 0.5
Cink 3750 938

A Parlament módosítása

Elemek mg/kg szilárd, 
száraz, törékeny, 

porszerű vagy 
hajlékony 

játékanyagokban

mg/kg
folyékony vagy 

ragadós 
játékanyagokban

Alumínium 5625 1406
Antimon 45 11.3
törölve törölve törölve
Bárium 4500 1125
Bór 1200 300
törölve törölve törölve
Króm (III) 37.5 9.4
törölve törölve törölve
Kobalt 10.5 2.6
Vörösréz 622.5 156
törölve törölve törölve
Mangán 1200 300
törölve törölve törölve
Nikkel 75 18.8
Szelén 37.5 9.4
Stroncium 4500 1125
Ón 15000 3750
törölve törölve törölve
Cink 3750 938

Or. en

Indokolás

Az arzén, a kadmium, az ólom, a króm (VI), a higany és a szerves ón nagyon mérgezőek. A 
kadmiumnak, az ólomnak, a krómnak (VI) és a higanynak az autókban, valamint az 
elektromos és elektronikus eszközökben történő felhasználása már most tilos. A cementben 
található krómot (VI) vas-szulfát hozzáadásával ártalmatlanná kell tenni. Az arzén használata 
tilos a festékek és a faanyagok kezelésének esetében, míg a szerves ón biocidként lett betiltva.
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Az ezeken az elemeken alapuló anyagok nyilvánvalóan nem használhatóak fel a játékok 
esetében.

Módosítás 152
Jens Holm

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 8 pont – táblázat és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Elemek mg/kg száraz, törékeny, 
porszerű vagy hajlékony 

játékanyagokban

mg/kg folyékony vagy 
ragadós játékanyagokban

Alumínium  5625 1406

Antimon 45 11.3
Arzén 7.5 1.9

Bárium  4500 1125

Bór 1200  300

Kadmium  3.8 0.9

Króm (III) 37.5 9.4

Króm (VI) 0.04 0.01

Kobalt 10.5 2.6

Vörösréz 622.5 156

Ólom  27 6.8

Mangán  1200 300

Higany 15   3.8

Nikkel 75 18.8

Szelén  37.5 9.4

Stroncium  4500 1125

Ón 15000  3750
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Szerves ón 1.9 0.5

Cink  3750 938
Ezek a határértékek nem vonatkoznak azokra a játékokra, amelyek hozzáférhetőségük, 
funkciójuk, térfogatuk vagy tömegük miatt egyértelműen kizárnak minden olyan veszélyt, 
amely a játék beszippantásából, nyalásából, lenyeléséből vagy a bőrrel való hosszabb 
érintkezésből fakad, ha a 9. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározottak 
szerint használják.

Módosítás

Elemek mg/kg száraz, törékeny, 
porszerű vagy hajlékony 

játékanyagokban

mg/kg folyékony vagy 
ragadós játékanyagokban

Alumínium  5625 1406

Antimon 45 11.3
törölve törölve törölve
Bárium  4500 1125

Bór 1200  300

törölve törölve törölve
Króm (III) 37.5 9.4

törölve törölve törölve
Kobalt 10.5 2.6

Vörösréz 622.5 156

törölve törölve törölve
Mangán  1200 300

törölve törölve törölve
Nikkel 75 18.8

Szelén  37.5 9.4

Stroncium  4500 1125

Ón 15000  3750

Szerves ón 1.9 0.5
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Cink  3750 938

Or. en

Indokolás

Ezen anyagok közül néhány CMR-anyagnak számít, és ezért, a II. melléklet III. rész 3–5. 
pontjának ugyanezen képviselő által javasolt módosításának megfelelően, a játékokban 
történő felhasználásukat be kell tiltani. A kadmium, a króm (VI) és az ólom elismerten súlyos 
egészségkárosító hatással bírnak, és a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó (VAAK), 
valamint az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv tiltja használatukat. 

Az utolsó bekezdés törlendő, ugyanis túlságosan megkönnyíti a CMR-tilalom alóli 
mentességet.

Módosítás 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 8 pont – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A következő kémiai elemeket tartalmazó 
anyagokat vagy készítményeket tilos 
játékok és részeik gyártásához 
felhasználni:
(1) Arzén
(2) Kadmium
(3) Króm (IV)
(4) Ólom
(5) Higany
(6) Szerves ón

Or. en

Indokolás

Az arzén, a kadmium, az ólom, a króm (VI), a higany és a szerves ón nagyon mérgezőek. A 
kadmiumnak, az ólomnak, a krómnak (VI) és a higanynak az autókban, valamint az 
elektromos és elektronikus eszközökben történő felhasználása már most tilos. A cementben 
található krómot (VI) vas-szulfát hozzáadásával ártalmatlanná kell tenni. Az arzén használata 
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tilos a festékek és a faanyagok kezelésének esetében, míg a szerves ón biocidként lett betiltva.
Az ezeken az elemeken alapuló vagy a belőlük készült anyagok nyilvánvalóan nem 
használhatóak fel a játékok esetében.

Módosítás 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a tervezés és gyártás részletes leírása, 
beleértve a játékokban használt 
alkatrészeket és anyagokat, valamint a 
vegyi anyagok szállítóitól kapott, vegyi 
anyagokról szóló biztonsági adatlapot,

(a) a tervezés és gyártás részletes leírása, 
beleértve a játékokban használt 
alkatrészeket, anyagokat és
nyersanyagokat, valamint a játékokban és 
az alkotórészeikben használt vegyi
anyagokra és mennyiségükre vonatkozó 
részletes tájékoztatást;

Or. en

Indokolás

Ez az indokolás az előadó által javasolt 100-as módosítás kiegészítése, amely a 
nyersanyagokról is tartalmaz adatokat. A különböző nyersanyagok használata miatt a vegyi 
anyagok vizsgálatának eredményei típusokként jelentős eltéréseket mutatnak. Ezért fontos 
adatokat szolgáltatni a nyersanyagokról is.
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