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RÖVID INDOKOLÁS

A játékok biztonságára egy 1988-ban elfogadott és 1993-ban módosított irányelv vonatkozik.
Ez a jogszabály lehetővé tette a tagállamokban meglévő szabályok harmonizálását és a 
gyermekek védelmének javítását.

Az irányelvet azonban ahhoz a gazdasági környezethez kell igazítani, amelyben élünk, 
azokhoz az új tudományos ismeretekhez, amelyekkel rendelkezünk, miközben beleillesztjük a 
kockázatokhoz és az új társadalmi követelményekhez kapcsolódó statisztikai adatokat.

Figyelembe veendő új adatok

Gazdasági környezet

A kereskedelem növekedése hozzájárult ahhoz, hogy jelentősen megváltozzon a játékok 
gazdasági ágazata.

Ez EU-ban kereskedelmi forgalomba hozott játékok körülbelül 80%-át importálják, és 
emlékeztetni kell arra, hogy 2007 folyamán több millió Kínában gyártott játékot hívtak vissza 
az európai előírásoknak való meg nem felelés miatt. Az áruk mozgása megköveteli, hogy 
átvizsgálják a forgalomba hozatalra és az előírások betartásának ellenőrzésére vonatkozó 
szabályokat.

Új tudományos ismeretek

A játékok egyre több vegyi anyagot tartalmaznak, ami azzal jár, hogy a jogszabályokat az e 
termékek jelenlétéhez és a gyermekek sajátos játékhasználatához (szopás, dobás stb.) 
kapcsolódó kockázatokhoz kell igazítani.

Statisztikai adatok és kockázatkezelés

A játékokkal kapcsolatos balesetekről szóló értesítések lényegében súlyos balesetekre 
vonatkoznak. Ennek a helyzetnek minden balesetet figyelembe kell vennie annak érdekében, 
hogy jobban tudatosuljanak a játékok használatához kapcsolódó veszélyek és kockázatok.

A játékok használatához kapcsolódó balesetek jobb megelőzése érdekében a tudományos 
értékelésekre és a rendelkezésre álló kockázatértékelésekre kell támaszkodnunk.

Az elővigyázatosság elvére nem egy külön termékkategóriát illetően kell utalni, az 
alkalmazásának általánosnak kell lennie.

Új társadalmi követelmények

Társadalmunk tükörképeként egyre több és változatosabb játék van. A játékok kísérik a 
gyermeket az érzelmi és értelmi fejlődésében, és mind az otthoni, mind az oktatási világának 
részei.

A végső felhasználók elvárhatják és megkövetelhetik, hogy az általuk vásárolt játékok jó 
minőségűek legyenek, és ne veszélyeztethessék a gyermekek vagy a felügyelet alatt állók 
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egészségét.

Mivel a fogyasztók fogékonnyá váltak a környezetvédelmi kérdésekre, környezetbarát 
termékeket is igényelnek. Ez az igény vonatkozik a termék életciklusára, csomagolására,
valamint a játékok tartósságára. Tanulmányok igazolják, hogy számos forgalomba hozott 
játék nem elég ellenálló, és hamar hulladékká válik.

A Bizottság javaslata előrelépéseket tartalmaz, de pontosításokat kell tenni. A módosító 
indítványokat ebben az értelemben fogalmazták meg, különösen a következőkre 
vonatkozóan:

A figyelmeztetés és a terméket kísérő szabályozási dokumentumok fontossága

Az alkalmazott kifejezésekre olyan fogalom-meghatározásoknak kell vonatkozniuk, 
amelyeket mindenki ért, és amelyek az EU nómenklatúrájára utalnak, például a fulladásra 
vonatkozóan.

Ezenkívül, a dokumentumoknak könnyen olvashatónak kell lenniük. Az is alapvető
fontosságú, hogy azoknak a tagállamoknak a hivatalos nyelvén vagy nyelvein fogalmazzák 
meg azokat, ahol a termékeket kereskedelmi forgalomba hozzák.

Pontosan meg kell határozni a kérelmekre adandó válaszokat és a figyelmeztetéseket illető 
határidőkre vonatkozó rendelkezéseket. Ugyanez igaz a nem megfelelő játékok korrekciós, 
visszavonási és visszahívási intézkedéseire vonatkozó rendelkezésekre.

A termékek minősége és a vegyi anyagok jelenlétéhez kapcsolódó kockázatok

A játékokat jellemző módon gyermekeknek szánják: figyelembe kell venni, hogy nagyobb a 
környezet iránti érzékenységük, mint a felnőtteké.

A szerveik ugyanis csak egy meghatározott életkorban érik el érettségüket, és a CMR-
anyagoknak való kitettség is kockázatot jelent a gyermekek fejlődésére és hosszú távon az 
egészségükre. Ki kell tehát szélesíteni az olyan más jogszabályokra (élelmiszerek 
csomagolása, kozmetikai termékek stb.) való utalást, amelyekben szerepelnek az anyagok 
jelenlétére vagy a vegyi anyagok kioldódására vonatkozó értékhatárok arra a használatra 
tekintettel, amelyet a gyermek végezhet a termékkel (szopás, érintkezés a bőrrel stb.).

Az előadó úgy véli, hogy a vegyi anyagokra vonatkozó rendelkezéseket ki kell terjeszteni a 
PBT stb. anyagokra.

A javaslat a játékok biztonságával szemben előnyben részesíti a szabad mozgást. Ennek 
keretében a REACH mintájára meg kell fordítani a bizonyítási terhet. A gazdasági 
szereplőknek pedig igazolniuk kell, hogy a játékaik biztonságosak, és tiszteletben tartják a 
gyermekek egészségét.

Számos kiszervezést követően a az Unióban forgalomba hozott játékok 80%-át importálják, 
főleg Kínából, ahol gyengék a munkafeltételek és a környezetvédelmi előírások.

A játékok biztonsága terén tehát sokféle felelősség van. A játékpiacot még uraló nagy 
márkáknak és a nyugati utasításadóknak, valamint az importőröknek és a forgalmazóknak 
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azonban be kell tartatniuk a gyermekeink egészsége magas szintű védelméről szóló közösségi 
jogszabályokat tükröző előírásokat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja 
bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az elővigyázatosság elve 1992 óta 
kifejezetten szerepel a Szerződésben; az 
Európai Közösségek Bírósága számos 
alkalommal határozta meg e közösségi 
jogi elv tartalmát és hatáskörét úgy, mint 
a környezet- és egészségvédelem terén a 
Közösség által folytatott politika egyik 
alapját1.
A C-192/01 sz. ügyben 2003. szeptember 23-án 
hozott ítélet, Bizottság/Dánia, EBHT 2003, I-9693. 
o. a Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee és Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels C-127/02. számú ügyben 
2004. szeptember 7-én hozott ítélet, EBHT 2004, I-
7405. o.

Or. fr

Indokolás

A cause du manque de données sur les dangers et les risques que peuvent représenter les 
jouets pour la sécurité et la santé des enfants et étant donné que les enfants appartiennent aux 
catégories de population très vulnérables ou vulnérables en fonction de l’âge, le principe de 
précaution doit être intégré dans la législation relative à la sécurité des jouets afin de 
permettre tant aux autorités compétentes des Etats membres qu’aux opérateurs économiques 
de prendre des mesures visant à empêcher la mise sur le marché de certains jouets. Sa portée 
doit être générale.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ellátási és értékesítési láncba 
bekapcsolódó valamennyi gazdasági 
szereplőnek meg kell hoznia a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy csak olyan játékokat 
tegyen hozzáférhetővé a piacon, amelyek 
megfelelnek az alkalmazandó 
jogszabálynak. Ez az irányelv 
egyértelműen és arányosan osztja meg a 
kötelezettségeket, amelyek 
hozzárendelhetők a szállítási és 
forgalmazási folyamatban részt vevő 
minden egyes gazdasági szereplő 
megfelelő szerepéhez.

(8) Az ellátási és értékesítési láncba 
bekapcsolódó valamennyi gazdasági 
szereplőnek teljes felelősséggel és a 
megkívánt éberséggel kell eljárnia annak 
biztosítása érdekében, hogy a rendes és 
ésszerűen előrelátható használati 
körülmények között az általuk piacra 
bocsátott játékok ne legyenek veszélyesek 
a gyermekek biztonságára és egészségére. 
Valamennyi gazdasági szereplőnek meg 
kell hoznia a megfelelő intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy csak 
olyan játékokat tegyen hozzáférhetővé a 
piacon, amelyek megfelelnek az 
alkalmazandó jogszabálynak. Ez az 
irányelv egyértelműen és arányosan osztja 
meg a kötelezettségeket, amelyek 
hozzárendelhetők a szállítási és 
forgalmazási folyamatban részt vevő 
minden egyes gazdasági szereplő 
megfelelő szerepéhez.

Or. fr

Indokolás

Il n’est pas suffisant de rappeler aux opérateurs économiques de prendre les mesures 
appropriées, il est utile aussi de rappeler que leur responsabilité est engagée. Leur vigilance 
est donc nécessaire pour garantir la sécurité et la santé des enfants différents usages des 
jouets doivent être pris en compte.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy a gyermekek 
a nemrég felfedezett kockázatoktól védve 

(16) A gyermekek biztonsága és egészsége, 
valamint a környezet védelme magas 
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legyenek, szükség van új alapvető 
biztonsági követelmények elfogadására is. 
Különösen a játékokban felhasznált vegyi 
anyagokra vonatkozó rendelkezések 
kiegészítése és újrafogalmazása szükséges. 
Ezek a rendelkezések meghatározzák, hogy 
a játékoknak meg kell felelniük a vegyi 
anyagokról szóló általános 
jogszabályokban foglaltaknak, különösen a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai 
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 
1999/45/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. 
december 18-i 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek. Ezeket a 
rendelkezéseket azonban hozzá kell 
igazítani a gyermekek különleges 
igényeihez, akik kiszolgáltatott fogyasztói 
csoportot alkotnak. Ezért a veszélyes 
anyagok osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 
67/548/EGK irányelv szerint a játékokban 
található rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus (CMR) anyagokat az alapján 
kell közzétenni, hogy ezek az anyagok 
milyen veszélyt jelentenek az emberi 
egészségre. Bizonyos anyagokra 
vonatkozóan a 88/378/EGK irányelvben 
megállapított egyedi szintértékeket a 
tudomány fejlődését figyelembe véve meg 
kell változtatni.

szintjének biztosításához a különféle
kockázatokkal szemben, a veszélyes és 
nagyon veszélyes anyagokra különös 
figyelmet kellene fordítani. Szükség van új 
alapvető biztonsági követelmények 
elfogadására is. Különösen a játékokban 
felhasznált vegyi anyagokra vonatkozó 
rendelkezések kiegészítése és 
újrafogalmazása szükséges. Ezek a 
rendelkezések meghatározzák, hogy a 
játékoknak meg kell felelniük a vegyi 
anyagokról szóló általános 
jogszabályokban foglaltaknak, különösen a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai 
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 
1999/45/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. 
december 18-i 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek. Ezeket a 
rendelkezéseket azonban hozzá kell 
igazítani a gyermekek különleges 
igényeihez, akik kiszolgáltatott fogyasztói 
csoportot alkotnak. Ezért a veszélyes 
anyagok osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 
67/548/EGK irányelv szerint a játékokban 
található rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus (CMR) anyagokat az alapján 
kell közzétenni, hogy ezek az anyagok 
milyen veszélyt jelentenek az emberi 
egészségre. Bizonyos anyagokra 
vonatkozóan a 88/378/EGK irányelvben 
megállapított egyedi szintértékeket a 
tudomány fejlődését figyelembe véve meg 
kell változtatni.

Or. fr
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Indokolás

Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l’objectif d’un 
niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l’environnement, il doit 
en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets. Ce considérant 
traitant des substances chimiques, il est donc impératif de faire référence aux substances 
dangereuses et très dangereuses.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16 a) Ha a gazdasági szereplők 
mentességet kérnek ahhoz, hogy a 
játékokban nagyon veszélyes anyagokat 
használhassanak, bizonyítaniuk kell, hogy 
nem létezik semmilyen biztonságosabb 
megoldás.

Or. fr

Indokolás

L’utilisation des substances très dangereuses doit être évitée de manière générale, en raison 
des effets potentiels à plus ou moins long terme sur la santé des enfants. Toutefois, leur 
utilisation peut être envisagée mais à la condition que les fabricants justifient de l’inexistence 
de substances de substitution, donc plus sûres. Cet amendement renvoie aussi au « principe » 
de renversement de la charge de la preuve introduit dans la législation REACH, où il revient 
au producteur de démontrer qu’il n’a pas d’autres alternatives à l’utilisation d’une substance 
très dangereuse.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A játékokban rejlő kockázatok, 
különösen a vegyi anyagok játékokban 
való felhasználásáhozkapcsolódó 
kockázatok kezelése terén a felelősséget 
azokra a természetes vagy jogi 
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személyekre kell terhelni, akik, illetve 
amelyek a játékokat gyártják, behozzák és 
forgalmazzák.

Or. fr

Indokolás

Les opérateurs économiques du secteur des jouets doivent également être pleinement 
conscients des effets potentiellement dangereux pour la santé des enfants de l’utilisation de 
certaines substances ou préparations chimiques. Par conséquent ils doivent intégrer dans la 
gestion des risques liés à l’utilisation des jouets la problématique des substances chimiques.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az élelmiszerekben található 
játékokkal kapcsolatos veszélyforrásokra 
vonatkozó speciális biztonsági 
követelmények meghatározása is 
helyénvaló az elővigyázatosság elvének 
megfelelően, mivel a játék és az élelmiszer 
összekapcsolása olyan fulladásveszélyt 
jelenthet, amellyel semmilyen közösségi 
szintű speciális intézkedés nem 
foglalkozik, mivel eltér azoktól a 
veszélyektől, amelyeket a játék önmagában 
okozhat.

(18) Az élelmiszerekben található 
játékokkal kapcsolatos veszélyforrásokra 
vonatkozó speciális biztonsági 
követelmények meghatározása is 
helyénvaló, mivel a játék és az élelmiszer 
összekapcsolása olyan fulladásveszélyt 
jelenthet, amellyel semmilyen közösségi 
szintű speciális intézkedés nem 
foglalkozik, mivel eltér azoktól a 
veszélyektől, amelyeket a játék önmagában 
okozhat.

Or. fr

Indokolás

Le  principe de précaution doit être appliqué de manière générale dans le cadre de cette 
directive révisée. Cet amendement est aussi en lien avec l’amendement 1  au considérant 
3.bis.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Mivel létezhetnek olyan játékok, vagy 
kifejleszthetnek olyan játékokat, amelyek 
olyan veszélyt jelenthetnek, amellyel nem 
foglalkoznak az ebben az irányelvben 
található adott biztonsági követelmények, 
az ilyen játékok elleni fellépés jogi 
alapjának megteremtése érdekében 
általános biztonsági követelmények 
meghatározására van szükség. Erre 
vonatkozóan a játékok biztonságát a 
termék rendeltetésére vonatkozóan kell 
meghatározni, figyelembe véve 
előrelátható felhasználását és a gyermekek 
viselkedését, akik nem olyan körültekintők, 
mint az átlagos felnőtt felhasználó.

(19) Mivel létezhetnek olyan játékok, vagy 
kifejleszthetnek olyan játékokat, amelyek 
olyan veszélyt jelenthetnek, amellyel nem 
foglalkoznak az ebben az irányelvben 
található adott biztonsági követelmények, 
az ilyen játékok elleni fellépés jogi 
alapjának megteremtése érdekében 
általános biztonsági követelmények 
meghatározására van szükség. Erre 
vonatkozóan a játékok biztonságát a 
termék rendeltetésére vonatkozóan kell 
meghatározni, figyelembe véve ésszerűen
előrelátható felhasználását és a gyermekek 
viselkedését, akik nem olyan körültekintők, 
mint az átlagos felnőtt felhasználó.

Or. fr

Indokolás

Il faut préciser les différents caractères prévisibles des usages à évaluer. Il est nécessaire d’y 
réfléchir pour procéder à l’évaluation du jouet afin de prendre en compte des usages que 
l’enfant peut faire d’un jouet, tout en excluant des événements qu’un enfant d’un certain âge 
ne pourrait pas réaliser en raison de son stade de développement, physique, intellectuel, etc.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A játék megfelelőségét megtestesítő
CE-jelölés a szélesebb értelemben vett 
megfelelőségértékelésből álló eljárás 
egészének eredménye. Ezért a CE-jelölés 
használatára és játékokon való 
feltüntetésére vonatkozó általános elveket 
ebben az irányelvben meg kell határozni.

(21) A játék megfelelőségét jelző CE-
jelölés a szélesebb értelemben vett 
megfelelőségértékelésből álló eljárás 
egészének eredménye. Ezért a CE-jelölés 
használatára és játékokon való 
feltüntetésére vonatkozó általános elveket 
ebben az irányelvben meg kell határozni.
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Or. fr

Indokolás

Le nombre considérable de rappels de jouets intervenus en 2007 portant le marquage « CE » 
a rappelé aux consommateurs européens que le respect de la conformité n’était pas synonyme 
d’un niveau élevé de sécurité de jouets. Aussi il est inapproprié de mentionner que le 
marquage « CE » rend effectif la conformité, laissant sous-entendre la sécurité.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Alapvető fontosságú világossá tenni a 
gyártók és a felhasználók számára, hogy a 
CE-jelölés játékon való elhelyezésével a 
gyártó kijelenti, hogy a játék megfelel az 
összes alkalmazandó követelménynek, és 
ezért a gyártó teljes felelősséget vállal.

(22) Alapvető fontosságú világossá tenni a 
gyártók számára, hogy a CE-jelölés játékon 
való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy 
a játék megfelel az összes alkalmazandó 
követelménynek, és ezért a gyártó teljes 
felelősséget vállal.

Or. fr

Indokolás

Seul le fabricant peut apposer le marquage « CE ». Il doit être conscient que l’utilisation du 
marquage « CE » impliquant respect de conditions strictes, il engage sa responsabilité et que 
tout abus peut être sanctionné. En lien avec l’amendement 8.

Módosítás 10

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 

(32) Különösen a Bizottság hatáskörét kell 
kibővíteni, hogy néhány jól meghatározott 
esetben összehangolja a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos követelményeket, és bizonyos 
esetekben mentességet biztosítson a 
nagyon veszélyes anyagok és a CMR-
anyagok betiltása alól, és megváltoztassa 
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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.

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.

Or. fr

Indokolás

Amendement en lien avec les amendements au considérant 16, à l’article 47 et à l’annexe II, 
partie III.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Mivel a tervezett intézkedés céljait, 
nevezetesen a játékok magas szintű 
biztonságának biztosítását és a belső piac 
működésének a játékokra vonatkozó 
harmonizált biztonsági követelményekkel 
és a piacfelügyeletre vonatkozó minimális 
követelményekkel történő garantálását a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért az intézkedés 
terjedelme és hatása miatt közösségi 
szinten jobban megvalósíthatóak, a 
Közösség a Szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket hozhat. Az e 
cikkben meghatározott arányosság elvével 
összhangben ez az irányelv nem lépi túl az 
e célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket,

(34) (34) Mivel a tervezett intézkedés 
céljait, nevezetesen a játékok magas szintű 
biztonságának biztosítását a gyermekek
biztonságának és egészségének biztosítása 
érdekében és a belső piac működésének a 
játékokra vonatkozó harmonizált 
biztonsági követelményekkel és a 
piacfelügyeletre vonatkozó minimális 
követelményekkel történő garantálását a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért az intézkedés 
terjedelme és hatása miatt közösségi 
szinten jobban megvalósíthatóak, a 
Közösség a Szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket hozhat. Az e 
cikkben meghatározott arányosság elvével 
összhangben ez az irányelv nem lépi túl az 
e célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket,
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Or. fr

Indokolás

L’objectif premier de cette directive doit être rappelé.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ez az irányelv azon az elven alapul, 
hogy a gyártók, az importőrök és az egyéb 
gazdasági szereplők gondoskodnak arról, 
hogy a játékok – különösen az általuk 
tartalmazott vegyi anyagok – gyártásának 
és forgalomba hozatalának nincsenek 
káros vagy mérgező hatásai a gyermekek 
egészségére és a környezetre. Ezek az 
intézkedések az elővigyázatosság elvén 
alapulnak.

Or. fr

Indokolás

Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l’objectif d’un 
niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l’environnement, il doit 
en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets, y compris les 
substances chimiques utilisées pour leur fabrication. Il est nécessaire ce faisant de rappeler 
ici que le principe de précaution doit être intégré à la législation relative à la sécurité des 
jouets.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „gyártó”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki saját nevében vagy védjegye 
alatt játékot tervez és gyárt, illetve ilyen 

(3) „gyártó”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki saját nevében vagy védjegye 
alatt játékot tervez és gyárt, illetve ilyen 
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játékot terveztet vagy gyárttat, játékot terveztet vagy gyárttat;

Or. fr

Indokolás

Amendement linguistique.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8 a)  „figyelmeztetés”: külön 
megjegyzés(ek), amely(ek) egy játék 
használati vagy összeszerelési feltételeivel 
kapcsolatban felhívja (felhívják) a végső 
felhasználó vagy a gyermekre felügyelő 
figyelmét és elővigyázatosságra 
készteti(k);

Or. fr

Indokolás

Il est nécessaire de définir le terme « avertissement » pour éviter toute confusion avec 
l’étiquetage.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „visszavonás”: olyan intézkedés, amely 
arra irányul, hogy az ellátási láncban 
megakadályozzák egy adott játék 
hozzáférhetővé tételét a piacon,

(9)  „visszavonás”: olyan intézkedés, 
amely arra irányul, hogy az ellátási láncban 
megakadályozzák egy adott játék 
hozzáférhetővé tételét, forgalmazását, 
kínálatát vagy rendelkezésre bocsátását a 
piacon;
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Or. fr

Indokolás

Il est impératif de préciser quelles opérations le retrait couvre exactement.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„fulladás”: az alapvető vagy 
életfontosságú szervek működésének 
oxigénhiány következtében történő 
leblokkolása, amelyet a következő öt 
különböző ok eredményezhet: egy tárgy 
félrenyelése, vízbefúlás, fojtás, légutak 
elzáródása vagy összezúzás;

Or. fr

Indokolás

Le terme asphyxie doit être défini car il englobe différents phénomènes de manque d’oxygène.
L’asphyxie est la conséquence d’un des cinq événements provoquant le manque d’oxygène et 
présentant un risque grave ou vital pour la santé des enfants.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) „lenyelhető alakú vagy méretű”: 
minden olyan tárgy, amely a mérete vagy 
alakja miatt – a tárgy saját súlyát 
leszámítva más erő alkalmazása nélkül –
teljesen beleillik az EN 71-1:2005 
szabványban meghatározott kis 
alkatrészek vizsgálóhengerébe;
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Or. fr

Indokolás

Ce phénomène doit être défini car l’ingestion de certains jouets peut entraîner l’asphyxie ou 
engendrer des problèmes gastriques ou intestinaux. L’ingestion de certains jouets n’est 
possible que parce qu’ils sont de taille inférieure au cylindre de test mentionné ci-dessus.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 12 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) „a légutak elzáródását okozhatja”: 
minden olyan tárgy, amelynek mérete, 
alakja vagy súlya lehetővé teszi, hogy – a 
tárgy saját súlyát leszámítva más erő 
alkalmazása nélkül – teljesen befedje a 
szájat, az orrot vagy a belső légutakat;

Or. fr

Indokolás

Idem que l’amendement au point 12 bis.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „sérülés”: fizikai sérülés vagy 
egészségkárosodás,

(13) „sérülés”: fizikai sérülés vagy bármely 
más egészségkárosodás, ideértve a tartósat 
is;

Or. fr

Indokolás

Il convient de préciser cette définition, en y incluant des effets autres que physiques qu’un 



PA\736395HU.doc 17/72 PE409.407v02-00

HU

jouet non conforme peut engendrer, ainsi que les effets à long terme liés à l’utilisation de 
certaines substances.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) „veszély”: potenciális sérülésforrás, (14) „veszély”: minden személy 
egészségének vagy sérthetetlenségének
potenciális sérülésforrása;

Or. fr

Indokolás

Il est nécessaire de préciser ce qui peut être endommagé.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gyártók biztosítják, hogy a 
sorozatgyártás megfelelőségének
fenntartásának biztosítása érdekében 
eljárásokat működtetnek. A termék 
tervezésének és jellemzőinek változásait, 
valamint azon harmonizált szabványok 
változásait, amelyek alapján a játék 
megfelelőségét megállapították, 
kellőképpen figyelembe kell venni .

(4) A gyártók biztosítják, hogy a 
sorozatgyártás modellnek vagy a játék 
vagy a részei prototípusának – amelyek az 
adott játék különböző értékelési és 
megfelelőségi eljárásaira szolgálnak –, 
valamint a 9. cikkel és a II. melléklettel 
meghatározott lényeges követelményeknek
való megfelelősége fenntartásának 
biztosítása érdekében eljárásokat 
működtetnek. A termék tervezésének és 
jellemzőinek változásait, valamint azon 
harmonizált szabványok változásait, 
amelyek alapján a játék megfelelőségét 
megállapították, a gyártók kellőképpen
figyelembe veszik.

A gyártók adott esetben elvégzik a 
forgalmazott játékok mintavizsgálatát, 
amelynek keretében kivizsgálják a 

A gyártók elvégzik a gyártott és a 
forgalmazott játékok – ideértve a játékok 
részeit is – mintavizsgálatát. E 
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panaszokat, szükség esetén nyilvántartást 
vezetnek róluk, és erről az ellenőrzésről 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazót.

vizsgálatokat legalább évente egyszer 
végzik a 38. cikk sérelme nélkül. A 
gyártók legfeljebb két héten belül 
kivizsgálják a külömböző gazdasági 
szereplőktől és végfelhasználóktól kapott 
reklamációkat és panaszokat és 
válaszolnak azokra, valamint
nyilvántartást vezetnek róluk a 7a. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően, és 
folyamatosan tájékoztatják a hozzájuk 
forduló gazdasági szereplőket és 
végfelhasználókat az ellenőrzésről.

Or. fr

Indokolás

L’objectif de cette directive est de renforcer les dispositions en matière de sécurité des jouets 
et de santé des enfants. Aussi les fabricants doivent pourvoir garantir qu’ils ont mis en place 
différentes procédures. Les tests par sondage doivent donc être réguliers et doivent porter 
aussi sur les objets sortant de la chaîne de fabrication, ainsi que sur les parties les 
composant. Enfin, les réclamations et plaintes doivent être traitées dans un délai raisonnable, 
qu’elles proviennent des autres opérateurs économiques ou des utilisateurs finals.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott játék nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi 
jogszabálynak, meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a játék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, 
vagy visszavonják a piacról, és adott 
esetben visszahívják a végfelhasználóktól. 
Erről azonnal tájékoztatják annak a 
tagállamnak a nemzeti hatóságait, 
amelynek piacán hozzáférhetővé tették a 
játékot, és megadják különösen az 
előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

(7) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott játék nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi 
jogszabálynak, a 10a. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően meghozzák 
a szükséges korrekciós intézkedéseket a 
játék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, vagy a 10b. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően 
visszavonják a piacról, és a 10c. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően visszahívják 
a végfelhasználóktól. Erről azonnal 
tájékoztatják annak a tagállamnak a 
nemzeti hatóságait, amelynek piacán 
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hozzáférhetővé tették a játékot, és 
pontosan leírják különösen az előírások 
megsértésének részleteire vonatkozó 
problémát és a meghozott korrekciós, 
visszavonási vagy visszahívási
intézkedéseket.

Or. fr

Indokolás

Il est nécessaire de préciser les différentes mesures à prendre en cas de non-conformité, en 
fonction du problème de conformité et de sécurité constaté, tel que précisé dans  les 
amendements aux articles 10 bis à quater. Idem pour l’information des autorités compétentes.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gyártók az illetékes hatóságok 
kérésére átadják a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok 
kérésére együttműködnek velük az általuk 
forgalomba hozott játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

8. A gyártók az illetékes hatóságok 
kérésére 7 napon belül átadják a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok 
kérésére együttműködnek velük az általuk 
forgalomba hozott játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

Or. fr

Indokolás

Les délais de communication de tout document ou informations doivent être précisés. Une 
telle précision est un élément visant à renforcer l’application des mesures de sécurité 
permettant de garantir la santé des enfants.
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Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A gyártók legkésőbb a kijelölés 
időpontját követő négy héten belül 
tájékoztatják a megbízott kijelöléséről 
azokat az illetékes nemzeti hatóságokat, 
amelyek területén a játékaikat 
rendelkezésre bocsátják.

Or. fr

Indokolás

Cette information des autorités nationales compétentes est nécessaire. Elle doit se faire dans 
un délai imparti.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A kijelölt megbízottról szóló 
értesítésnek legalább a megbízott adatait 
(név, postacím, telefonszám, e-mail cím, 
honlap), azokat a játékokat, amelyekre 
vonatkozóan a megbízott a (3) 
bekezdésben említett kötelezettségeket 
viseli, és az említett játékok egyedi 
azonosítószámát kell tartalmaznia.

Or. fr

Indokolás

Les informations minimales que le fabricant doit communiquer aux autorités nationales 
compétentes à l’issue de la désignation d’un mandataire, doivent être précisées, pour 
permettre de réaliser les objectifs de la révision de cette directive.
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kérésre átadja az illetékes hatóságoknak 
a játék megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt,

(b) kérésre 7 napon belül átadja az 
illetékes hatóságoknak a játék 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt;

Or. fr

Indokolás

Les délais de communication de tout document ou informations doivent être précisés. Une 
telle précision est un élément visant à renforcer l’application des mesures de sécurité 
permettant de garantir la santé des enfants. La 2° partie de l’amendement est linguistique.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A termék forgalomba hozatalakor az 
importőrök kellő gondossággal járnak el 
az alkalmazandó követelményekkel 
kapcsolatban.

(1) A termék forgalomba hozatalakor az 
importőrök gondoskodnak arról, hogy 
azok a játékok, amelyeket az Unió piacán 
forgalomba hoznak, betartsák ezen 
irányelv rendelkezéseit, és biztonságosak 
legyenek.

Or. fr

Indokolás

Il est impératif de préciser que les importateurs ont également une part de responsabilité 
dans l’application et le respect des objectifs de la révision de cette directive. Le dernier 
amendement est un amendement linguistique.
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Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A játék forgalomba hozatala előtt az 
importőrök ellenőrzik, hogy a gyártó 
elvégezte-e a szükséges 
megfelelőségértékelési eljárást.

(2) A játék forgalomba hozatala előtt az 
importőrök ellenőrzik, hogy a gyártó a 18. 
és a 19. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően elvégezte-e a szükséges 
megfelelőségértékelési eljárást.

Ellenőrzik, hogy a gyártó elkészítette-e a 
műszaki dokumentációt, a játékon 
elhelyezték-e a szükséges megfelelőségi 
jelölést, mellékelték-e hozzá a szükséges 
dokumentációt, valamint betartották-e a 3. 
cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott 
követelményeket.

Ellenőrzik, hogy a gyártó elkészítette-e a 
műszaki dokumentációt a 20. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően, a játékon 
elhelyezték-e a szükséges megfelelőségi 
jelölést, mellékelték-e hozzá a szükséges 
dokumentációt, valamint betartották-e a 3. 
cikk (5) és (6) bekezdésében, a 9. cikkben 
és a II. mellékletben meghatározott 
követelményeket.

Ha az importőr észreveszi, hogy a játék 
nem felel meg a 9. cikkben és a II.
mellékletben meghatározott alapvető 
biztonsági követelményeknek, a játékot 
csak akkor hozhatja forgalomba, ha már 
megfelel az említett a követelményeknek.

Ha az importőr észreveszi, hogy a játék 
nem felel meg a 9. cikkben és a II. 
mellékletben meghatározott alapvető 
biztonsági követelményeknek, a játékot 
csak akkor hozhatja forgalomba, ha már 
megfelel az említett a követelményeknek.

Or. fr

Indokolás

Il est nécessaire de rappeler les dispositions pertinentes de la présente directive auxquelles 
ces différents points se rapportent. L’amendement à l’alinéa 3 est linguistique.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőrök megadják a játékon 
nevüket és azt a címet, amelyen
kapcsolatba lehet velük lépni, illetve ha a 
játék mérete vagy jellege nem teszi 

(3) Az importőrök láthatóan és jól 
olvashatóan megadják a játékon nevüket 
és azt a címet, azokat a telefonszámokat és 
e-mail címeket, amelyeken kapcsolatba 
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lehetővé ezt, az információt a játék 
csomagolásán vagy a játék kísérő 
dokumentációján kell megadni.

lehet velük lépni, illetve ha a játék mérete 
vagy jellege nem teszi lehetővé ezt, az 
információt a játék csomagolásán vagy a 
játék kísérő dokumentációján kell megadni 
láthatóan és a játék leírásától elkülönítve.

Or. fr

Indokolás

Les informations initialement proposées doivent être complétées et elles doivent être 
accessibles facilement et rapidement.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az importőrök biztosítják, hogy amíg
ők felelnek egy játékért, a tárolási vagy 
szállítási feltételek nem veszélyeztethetik a 
játéknak a 9. cikkben és a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelőségét.

(4) Az importőrök biztosítják, hogy amíg 
ők felelnek egy játékért, a tárolási vagy 
szállítási feltételek nem veszélyeztethetik a 
játék épségét és a 9. cikkben és a II. 
mellékletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelőségét.

Or. fr

Indokolás

Le respect des exigences de sécurité ne concerne pas seulement le respect de la conformité, 
mais doit garantir aussi l’intégrité du jouet.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott játék nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi 

(5) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott játék nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi 
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jogszabálynak, meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket e játék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, 
vagy visszavonják a piacról, és adott 
esetben visszahívják a végfelhasználóktól.
Erről azonnal tájékoztatják annak a 
tagállamnak a nemzeti hatóságait, 
amelynek piacán hozzáférhetővé tették a 
játékot, és megadják különösen az 
előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

jogszabálynak, a 10a. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően meghozzák 
a szükséges korrekciós intézkedéseket a 
játék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, vagy a 10b. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően 
visszavonják a piacról, és a 10c. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően visszahívják 
a végfelhasználóktól. Erről azonnal 
tájékoztatják a többi érintett gazdasági 
szereplőt és annak a tagállamnak a nemzeti 
hatóságait, amelynek piacán 
hozzáférhetővé tették a játékot, és 
pontosan leírják különösen az előírások 
megsértésének problémáját és a meghozott 
korrekciós, visszavonási és visszahívási
intézkedéseket.

Or. fr

Indokolás

Idem amendement 22.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az importőrök az illetékes hatóságok 
kérésére átadják a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok 
kérésére együttműködnek velük az általuk 
forgalomba hozott játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

(7) Az importőrök az illetékes hatóságok 
kérésére 7 napon belül átadják a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok 
kérésére együttműködnek velük az általuk 
forgalomba hozott játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

Or. fr
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Indokolás

Idem amendement 26.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A játék piaci hozzáférhetőségének 
biztosításakor a forgalmazók kellő 
gondossággal járnak el az alkalmazandó 
követelményekkel kapcsolatban.

(1) A játék piaci hozzáférhetőségének 
biztosításakor a forgalmazók 
gondoskodnak arról, hogy azok a játékok, 
amelyeket az Unió piacán forgalomba 
hoznak, megfeleljenek az irányelv 
rendelkezéseinek, és biztonságosak 
legyenek.

Or. fr

Indokolás

Idem amendement 27.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A forgalmazó biztosítja, hogy amíg ő 
felel egy játékért, a tárolási vagy szállítási 
feltételek nem veszélyeztethetik a játéknak 
a 9. cikkben és a II. mellékletben 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelőségét.

(3) A forgalmazó biztosítja, hogy amíg ő 
felel egy játékért, a tárolási vagy szállítási 
feltételek nem veszélyeztethetik a játék 
épségét és a 9. cikkben és a II. 
mellékletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelőségét.

Or. fr

Indokolás

Idem amendement 30.
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy 
az a játék, amelynek piaci 
hozzáférhetőségét biztosították, nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi 
jogszabálynak, meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a játék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, 
vagy visszavonják a piacról, és adott 
esetben visszahívják a végfelhasználóktól.
Erről azonnal tájékoztatják annak a 
tagállamnak a nemzeti hatóságait, 
amelynek piacán hozzáférhetővé tették a 
játékot, és megadják különösen az 
előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy 
az általuk forgalomba hozott játék nem 
felel meg az alkalmazandó közösségi 
jogszabálynak, a 10a. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően meghozzák 
a szükséges korrekciós intézkedéseket a 
játék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, vagy a 10b. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően 
visszavonják a piacról, és a 10c. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően visszahívják 
a végfelhasználóktól. Erről azonnal 
tájékoztatják a többi illetékes gazdasági 
szereplőt és annak a tagállamnak a nemzeti 
hatóságait, amelynek piacán 
hozzáférhetővé tették a játékot, és 
pontosan leírják különösen az előírások 
megsértésének problémáját és a meghozott 
korrekciós, visszavonási vagy visszahívási
intézkedéseket.

Or. fr

Indokolás

Idem amendement 22.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A forgalmazók az illetékes hatóságok 
kérésére átadják a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok 

(5) Az importőrök az illetékes hatóságok 
kérésére 7 napon belül átadják a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok 
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kérésére együttműködnek velük a piacon 
hozzáférhetővé tett játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

kérésére együttműködnek velük az általuk 
forgalomba hozott játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

Or. fr

Indokolás

Idem amendement 26.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Nyilvántartás

A játékágazat 1. cikkben meghatározott 
gazdasági szereplői nyilvántartást 
vezetnek a korrekciós intézkedésekről, a 
visszavonásokról, a visszahívásokról, a 
más gazdasági szereplőktől és a 
végfelhasználóktól kapott reklamációkról 
és panaszokról, valamint a fent említett 
intézkedések nyomon követéséről.
A nyilvántartásban világosan meg kell 
jelennie minden fent említett intézkedés 
okának, az érintett játék egyedi 
azonosítószámának és a játék nyomon 
követhetőségét lehetővé tevő 
azonosítónak, valamint a reklamáció, 
vagy a panasz kézhezvétele időpontjának 
és a reklamációra, vagy a panaszra adott 
válasz elküldési időpontjának.
A nyilvántartást tíz évig meg kell őrizni. A 
szereplők az illetékes nemzeti hatóságok 
kérésére rendelkezésre bocsátják a 
nyilvántartásokat.

Or. fr
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Indokolás

L’article 3, paragraphe 4 fait référence à la tenue d’un registre par les fabricants. Il est donc 
nécessaire de préciser les modalités applicables à la tenue dudit registre dans la présente 
directive.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő rendszereket és eljárásokat kell 
fenntartaniuk, amelyek lehetővé teszik, 
hogy ezeket az információkat 10 évig a 
nemzeti piacfelügyeleti hatóságok kérésére 
rendelkezésére bocsássák.

Megfelelő rendszereket és eljárásokat kell 
fenntartaniuk, amelyek lehetővé teszik, 
hogy ezeket az információkat 10 évig a 
nemzeti piacfelügyeleti hatóságok kérésére 
7 napon belül rendelkezésére bocsássák.

Or. fr

Indokolás

Idem amendement 23.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Emlékeztetni kell arra, hogy a 
gyermekek a legsebezhetőbb személyek 
csoportjába tartoznak, mivel az 
egészségük sérülékenyebb, és biológiailag 
fokozottabban reagál egyes anyagok 
jelenlétére. Ezen kívül esetükben nagyobb 
a vegyi anyagoknak való kitettséghez 
kapcsolódó kockázat, mint felnőtteknél, 
mivel még nem fejeződött be a fejlődésük.

Or. fr
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Indokolás

Dans cet article disposant des exigences essentielles de sécurité, il est impératif de rappeler 
que les enfants appartiennent à la population des personnes très vulnérables ou vulnérables, 
en fonction de leur âge. Et qu’il est nécessaire qu’il en soit tenu compte en matière 
d’exigences de sécurité et de garantie de la santé des enfants utilisant des jouets, notamment 
pour ce qui est des substances chimiques.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az elővigyázatosság elvére 
alapoznak.

Or. fr

Indokolás

Idem amendement 1.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A játékok nem veszélyeztethetik a 
használók vagy harmadik személyek 
biztonságát vagy egészségét, ha a játékot a 
gyermekek viselkedését szem előtt tartva 
rendeltetésszerűen vagy előre látható 
módon használják.

(2) A játékok nem veszélyeztethetik a 
használók vagy harmadik személyek 
biztonságát vagy egészségét, ha a játékot a 
gyermekek viselkedését szem előtt tartva 
rendeltetésszerűen és ésszerűen előre 
látható módon használják.

Különösen olyan játékok esetében, 
amelyeket funkciójuk, kiterjedésük és 
tulajdonságaik alapján 3 év alatti 
gyermekeknek terveztek, a játékhasználók 
és adott esetben a felügyelő személyek
képességét is figyelembe kell venni.

Különösen olyan játékok esetében, 
amelyeket funkciójuk, kiterjedésük és 
tulajdonságaik alapján 3 év alatti 
gyermekeknek terveztek, a játékhasználók 
képességét is figyelembe kell venni.

A játékon vagy a csomagoláson található 
feliratoknak és a mellékelt használati 

A játékon vagy a csomagoláson található 
feliratoknak és a mellékelt használati 
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utasításnak fel kell hívnia a használók vagy 
a felügyelő személyek figyelmét a játékok 
használata során esetlegesen felmerülő 
veszélyekre, a sérülések kockázatára és 
ezek elkerülésének módjaira.

utasításnak fel kell hívnia a használók vagy 
a felügyelő személyek figyelmét a játékok 
használata során esetlegesen felmerülő 
veszélyekre, a sérülések kockázatára és 
ezek elkerülésének módjaira.

Or. fr

Indokolás

Idem amendement 7 pour la 1° partie de l’amendement. Pour l’évaluation des exigences 
essentielles de sécurité, la présence d’un surveillant ne peut pas être prise en compte, car il 
convient d’évaluer la sécurité intrinsèque des jouets. La surveillance doit avoir lieu, mais elle 
ne peut pas être continue, car l’enfant doit pouvoir et a besoin de jouer seul pour se 
développer et acquérir son autonomie.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A forgalomba hozott játékoknak az 
előre látható és szokásos használati idejük 
alatt meg kell felelniük az alapvető 
biztonsági követelményeknek.

(3) A forgalomba hozott játékoknak az 
ésszerűen előre látható és szokásos 
használati idejük alatt meg kell felelniük az 
alapvető biztonsági követelményeknek.

Or. fr

Indokolás

Idem amendement 2.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az V. melléklet B. részének 1. pontjában 
említett figyelmeztetéseket nem lehet 
alkalmazni azokra a játékokra, amelyeket 
funkcióiknál, méretüknél vagy a súlyuktól 
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eltérő egyéb jellemzőiknél fogva 
harminchat hónaposnál fiatalabb 
gyermekeknek szánnak.

Or. fr

Indokolás

Des jouets destinés à des enfants de moins de trois ans portent souvent l'indication "non 
destiné à des enfants de moins de trois ans", alors qu’ils sont destinés à cette catégorie d’âge.
Certains fabricants essaient ainsi de se soustraire à leurs responsabilités ou de se couvrir.
L'annexe V n'interdisant pas explicitement que cette formule soit apposée, il est beaucoup 
plus simple en matière de surveillance du marché de faire respecter la législation en faisant 
figurer cette disposition dans la directive.

Módosítás 44

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 2–5. 
pontjában felsorolt játékkategóriákat 
illetően az ott feltüntetett 
figyelmeztetéseket használják a 
feltüntetett szöveg megfogalmazásában.

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec l’amendement 102. Il convient aussi de préciser la portée de 
cette disposition.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A játékkal kapcsolatos, a használók 
vagy az őket felügyelő személyek számára 
érthető figyelmeztetéseket a játékon vagy, 
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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.

ha ez technikailag nem lehetséges, a 
játékon vagy a csomagoláson elhelyezett 
címkén pontosan, láthatóan, jól és könnyen
olvashatóan kell feltüntetni. A 
figyelmeztetéseket a játékhoz mellékelt 
használati utasítás is tartalmazza. A 
csomagolás nélkül értékesített játékok 
esetében a megfelelő figyelmeztetéseket a 
játékokon kell elhelyezni.

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 megbízottakat, az 
importőröket és a forgalmazókat 
tájékoztatni kell e figyelmeztetésekről 
annak érdekében, hogy a felhasználók 
legalacsonyabb és legmagasabb életkorát 
meghatározó figyelmeztetéseket helyesen 
tüntethessék fel az értékesítési helyen.
A figyelmeztetéseknek úgy kell 
váltakozniuk, hogy rendszeresen 
feltűnjenek. 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. A tagállamok a nyelvi 
követelmények függvényében 
meghatározhatják, hogy hova helyezzék az 
említett felületeken feltüntetendő 
figyelmeztetéseket. Az e cikkben előírt 
figyelmeztetéseket és károsanyag-
tartalomra vonatkozó jelzéseket:
a) fekete színű félkövér Helvetica 
betűtípussal fehér alapra kell nyomtatni. 
A nyelvi követelmények teljesítése 
érdekében a tagállamok 
meghatározhatják a betű nagyságát, 
feltéve, hogy a jogszabályaikban előírt 
betűnagyság lehetővé teszi a 
figyelmeztetés könnyű és világos 
olvasását;
b) annak a tagállamnak a hivatalos 
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nyelvén vagy nyelvein kell feltüntetni, 
amelyben a terméket forgalomba hozzák.

Or. fr

Indokolás

Les dispositions en matière d’avertissement doivent être précisées sur de nombreux points, 
d’où cet amendement qui pour les modalités citées aux alinéas 3 et 4 de cet amendement 
s’inspirent de certaines dispositions arrêtées dans le cadre de la législation sur les produits 
du tabac. Concernant les dispositions d’avertissement au point de vente, il est régulièrement 
constaté que les vendeurs ne sont pas informés que certains jouets ne sont pas destinés aux 
enfants de moins de 3 ans, ce qui minore l’objectif de renforcer la sécurité des enfants.

Módosítás 46

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) Ha a játékokat a tagállam területén 
hozzák forgalomba, az e cikkben és az V. 
mellékletben említett figyelmeztetéseket és 
a biztonsági utasításokat a tagállam
hivatalos nyelvén vagy nyelvein teszik
közzé.

Or. fr

Indokolás

La rédaction des avertissements et des instructions de sécurité dans la ou les langues 
officielles de l’Etat membre où les jouets sont mis sur le marché est un élément essentiel de la 
sécurité et de la santé des enfants.
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Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
A játékok meg nem felelése vagy a játékok 

megfelelésére vonatkozó kétely esetén 
teendő intézkedéseket illetően a gazdasági 

szereplőkre vonatkozó általános 
rendelkezések

(1) A 3., 5. és 6. cikknek megfelelően a 
címkézésre vonatkozó rendelkezéseknek 
való megfelelést illető problémában vagy 
kételyben érintett gazdasági szereplők a 
9a. cikknek megfelelően, vagy a 
figyelmeztetésekkel kapcsolatban érintett 
gazdasági szereplők a 10. cikknek 
megfelelően megteszik a korrekciós 
intézkedéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a meg nem felelő 
játékokat megfelelővé tegyék.
(2) A korrekciós intézkedések csak a 
címkék vagy a figyelmeztetések 
megfelelővé tételére vonatkoznak a 9a. és 
10. cikkben foglaltaknak megfelelően.
(3) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezéseknek való megfelelést illető 
problémában vagy kételyben érintett 
gazdasági szereplők a 9a. cikknek 
megfelelően, vagy a figyelmeztetéssel 
kapcsolatban érintett gazdasági szereplők 
a 10. cikknek megfelelően haladéktalanul 
tájékoztatják erről a többi érintett 
gazdasági szereplőt, a fogyasztóvédelmi 
szervezeteket és azon tagállamok nemzeti 
hatóságait, amelyek területén 
rendelkezésre bocsátották a játékot, 
pontosan leírva különösen a meg nem 
felelési problémát és az elfogadott 
korrekciós intézkedéseket.
(4) A korrekciós intézkedéseket 
haladéktalanul végrehajtják, és a lehető 
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leggyorsabban megvalósítják, legkésőbb a 
megfelelési probléma megállapítását 
követő két héten belül.
Ha nem lehet betartani a fent említett 
határidőt, a meg nem felelési 
problémában érintett gazdasági szereplők 
haladéktalanul tájékoztatják a többi 
érintett gazdasági szereplőt és az illetékes 
nemzeti hatóságokat, valamint igazolják, 
hogy a megfelelővé tételhez szükség van 
egy kiegészítő időszakra. Az illetékes 
nemzeti hatóságok a lehető leggyorsabban 
határozatot hoznak, és haladéktalanul 
tájékoztatják a határozat által érintett 
gazdasági szereplőket, különösen a 
kérdéses játékok megfelelővé tételére 
vonatkozó határidőről.
(5) Mindaddig felfüggesztik a játékoknak 
a végső felhasználók számára történő 
rendelkezésre bocsátását, amíg a játékok 
meg nem felenek az ezen irányelvben 
foglalt rendelkezéseknek.

Or. fr

Indokolás

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures correctives, mentionnées 
aux articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
10 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. cikk
A gazdasági szereplőkre vonatkozó 

általános rendelkezések a meg nem felelő 
játékokat, illetve az olyan játékokat érintő 

visszavonási intézkedéseket illetően, 
amelyek megfelelése kétséges
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(1) A 3., 5. és 6. cikkben foglaltaknak 
megfelelően, a játékok biztonságára 
vonatkozó rendelkezéseknek való 
megfelelést illető problémában vagy 
kételyben érintett gazdasági szereplők 
haladéktalanul megteszik a játékok 
visszavonására vonatkozó intézkedéseket.
(2) A játékok biztonságára vonatkozó 
rendelkezéseknek való megfelelést illető 
problémában vagy kételyben érintett 
gazdasági szereplők haladéktalanul 
tájékoztatják erről a többi érintett 
gazdasági szereplőt, a fogyasztóvédelmi 
szervezeteket és azon tagállamok nemzeti 
hatóságait, amelyek területén 
rendelkezésre bocsátották a játékot, 
pontosan leírva különösen a meg nem 
felelési problémát és az elfogadott 
visszavonási intézkedéseket.
(3) A visszavonási intézkedéseket 
haladéktalanul végrehajtják, és a lehető 
leggyorsabban megvalósítják, legkésőbb a 
megfelelési probléma megállapítását 
követő két héten belül.
Ha nem lehet betartani a fent említett 
határidőt, a meg nem felelési 
problémában érintett gazdasági szereplők 
haladéktalanul tájékoztatják a többi 
érintett gazdasági szereplőt és az illetékes 
nemzeti hatóságokat, valamint igazolják, 
hogy a megfelelővé tételhez szükség van 
egy kiegészítő időszakra. Az illetékes 
nemzeti hatóságok a lehető leggyorsabban 
határoznak, és haladéktalanul 
tájékoztatják a határozattal érintett 
gazdasági szereplőket, különösen a 
kérdéses játékok megfelelővé tételéhez 
esetleg szükséges időszakról.
(4) A játékoknak a végső felhasználók 
számára történő rendelkezésre bocsátását 
korlátlanul felfüggesztik.
A visszavonási eljáráson átesett játékok 
megfelelővé tételét követően az említett 
játékokat új játéknak kell tekinteni, és 
valahányszor a végső felhasználók 
rendelkezésére bocsátják őket, meg kell 
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felelniük ezen irányelv minden 
rendelkezésének.

Or. fr

Indokolás

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures de retrait, mentionnées aux 
articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants. Les modalités 
en matière de retrait doivent être plus fortes que les mesures correctives car la sécurité des 
jouets et la santé des enfants peuvent être plus sérieusement affectées

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
10 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10c. cikk
A gazdasági szereplőkre vonatkozó 

általános rendelkezések a meg nem felelő 
játékokat, illetve az olyan játékokat érintő 

visszahívási intézkedéseket illetően, 
amelyek megfelelése kétsége

(1) A 3., 5. és 6. cikkben foglaltaknak 
megfelelően, a játékok biztonságára 
vonatkozó rendelkezéseknek való 
megfelelést illető problémában vagy 
kételyben érintett gazdasági szereplők 
haladéktalanul megteszik a játékok 
visszahívására vonatkozó intézkedéseket.
(2) Azokat a végső felhasználókat, akik 
nem megfelelő játékokat szereztek be, 
haladéktalanul tájékoztatják az azon 
tagállamok területén létező valamennyi 
információs csatornán keresztül, ahol az 
érintett gazdasági szereplő rendelkezésre 
bocsátotta a játékot. A tájékoztatás 
különösen meghatározza a játék meg nem 
felelésének okát, a játék veszélyeit és az 
esetleges kockázatokat, valamint minden 
intézkedést, amely elővigyázatosságot 
követel vagy a nem megfelelő játék 
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elkülönítését kívánja, és azt a helyet, 
ahová a nem megfelelő játékot vissza kell 
küldeni.
(3) A játékok biztonságára vonatkozó 
rendelkezéseknek való megfelelést illető 
problémában vagy kételyben érintett 
gazdasági szereplők haladéktalanul 
tájékoztatják erről a többi érintett 
gazdasági szereplőt, a fogyasztóvédelmi 
szervezeteket és azon tagállamok nemzeti 
hatóságait, amelyek területén 
rendelkezésre bocsátották a játékot, 
pontosan leírva különösen a meg nem 
felelési problémát és az elfogadott 
visszahívási intézkedéseket.
A visszahívási intézkedésben érintett 
gazdasági szereplők a visszahívási 
kampány teljes időtartamára a nap 24 
órájában elérhető ingyenes telefonvonalat 
bocsátanak azon felhasználók 
rendelkezésére, akik a nem megfelelő 
játékokat megvásárolták.
Az érintett gazdasági szereplők 
együttműködnek a fogyasztóvédelmi 
szervezetekkel és azon tagállamok nemzeti 
hatóságaival, amelyekben rendelkezésre 
bocsátották a játékot. A fent említett 
különböző szereplők a számukra 
legmegfelelőbbnek tűnő eszközök révén 
összehangolják intézkedéseiket és 
fellépéseiket.
A végső felhasználók tájékoztatásához 
kapcsolódó esetleges költségek az érintett 
gazdasági szereplőket terhelik.
(4) A visszahívási intézkedéseket 
haladéktalanul végrehajtják, és a lehető 
leggyorsabban megvalósítják legkésőbb a 
megfelelési probléma megállapítását 
követő két héten belül.
Ha nem lehet betartani a fent említett 
határidőt, a meg nem felelési 
problémában érintett gazdasági szereplők 
haladéktalanul tájékoztatják a többi 
érintett gazdasági szereplőt és az illetékes 
nemzeti hatóságokat, valamint igazolják, 
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hogy a megfelelővé tételhez szükség van 
egy kiegészítő időszakra. Az illetékes 
nemzeti hatóságok a lehető 
leggyorsabban, legfeljebb 7 napon belül 
határoznak a kiegészítő időszak iránti 
kérelemről, és a lehető leggyorsabban, 
legfeljebb 7 napon belül tájékoztatják a 
határozat által érintett gazdasági 
szereplőket, különösen a kérdéses játékok 
megfelelővé tételének határidejéről.
(5) A piacon még rendelkezésre álló 
játékoknak a végső felhasználók számára 
történő rendelkezésre bocsátását 
korlátlanul felfüggesztik.
(6) A visszahívási eljáráson átesett játékok 
megfelelővé tételét követően az említett 
játékokat új játéknak kell tekinteni, és 
valahányszor a végső felhasználók 
rendelkezésére bocsátják őket, meg kell 
felelniük ezen irányelv minden 
rendelkezésének.

Or. fr

Indokolás

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures de retrait, mentionnées aux 
articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants. Les modalités 
en matière de rappel doivent être plus fortes que les mesures de retrait car elles concernent 
des jouets détenus par des consommateurs,  la sécurité des jouets et la santé des enfants 
peuvent donc être plus gravement affectées, faute de mesures de rappel adéquates.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztonsági felmérés Biztonsági felmérés

Or. fr



PA\736395HU.doc 40/72 PE409.407v02-00

HU

Indokolás

Amendement linguistique

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A játékok biztonsági értékelése figyelembe 
vesz minden vonatkozó szempontot, 
különösen a gyermekek kategóriáit és a 
nagyon vagy rendkívül sérülékeny 
gyermekek, például a különleges 
szükségletű gyermekek csoportjait.

Or. fr

Indokolás

Outre qu’il s’agit de rappeler l’objet essentiel de l’évaluation, il est nécessaire aussi de 
préciser des aspects complémentaires de celle-ci, notamment de prendre aussi en 
considération les  groupes d’enfants handicapés.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A súlyos balesetek hiányát vagy nagyon 
alacsony számát nem lehet 
rendszerszerűen alacsony kockázati 
vélelemként értékelni.

Or. fr

Indokolás

Cet amendement vise à ce que les accidents moyennement graves, mais surtout bénins, soient 
mieux pris en compte, pour avoir une représentation plus juste de l’accidentologie liée aux 
jouets.
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Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor a 21. cikk alapján bejelentett 
megfelelőségértékelési szervezet (a 
továbbiakban: bejelentett szervezet) 
elvégzi az EK-típusvizsgálatot, szükség 
esetén a gyártóval együtt értékelnie kell a 
játékkal járó veszélyekről szóló jelentést is, 
amelyet a gyártó a 17. cikknek megfelelően 
készített el.

(3) Amikor a 21. cikk alapján bejelentett 
megfelelőségértékelési szervezet (a 
továbbiakban: bejelentett szervezet) 
elvégzi az EK-típusvizsgálatot, a gyártóval 
együtt értékelnie kell a játékkal járó 
veszélyekről szóló jelentést is, amelyet a 
gyártó a 17. cikknek megfelelően készített 
el.

Or. fr

Indokolás

Cette évaluation ne peut pas être facultative, eu égard à l’objet de renforcer la sécurité des 
jouets.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bizonyítványt ötévente felülvizsgálják, 
azonban szükség esetén, különösen a 
gyártási folyamatok módosítása, illetve a 
játék nyersanyagainak vagy összetevőinek 
megváltozása esetén erre bármikor sor 
kerülhet.

A bizonyítványt háromévente
felülvizsgálják, azonban szükség esetén, 
különösen a gyártási folyamatok 
módosítása, illetve a játék nyersanyagainak 
vagy összetevőinek megváltozása esetén 
erre bármikor sor kerülhet.

Or. fr

Indokolás

Le délai doit être raccourcie, eu égard à l’objet de renforcer la sécurité des jouets.
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Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A gyártó az illetékes nemzeti 
hatóságok kérelmére rendelkezésre 
bocsátja a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett műszaki dokumentációt a 
területükön elvégzendő valamennyi 
vizsgálathoz és ellenőrzéshez, a 38. cikk 
(3a) bekezdésének megfelelően.

Or. fr

Indokolás

Il convient de préciser dans cet article  que la documentation technique doit être disponible 
pour toute inspection ou contrôle chez le fabricant de jouets.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki dokumentáció vagy annak egy 
részének gyártótól történő kérelmezésekor 
a piacfelügyeleti hatóság 30 napos 
határidőt szabhat meg, hacsak valamilyen 
komoly és közvetlen kockázat miatt nem 
indokolt a rövidebb határidő.

Az illetékes nemzeti hatóságok kérelmére 
a gyártó vagy a megbízottja átadja a 
műszaki dokumentációt vagy a 
dokumentáció egy részének fordítását 
legfeljebb tizennégy napos határidőn 
belül, hacsak valamilyen komoly és 
közvetlen kockázat miatt nem indokolt a 
rövidebb határidő.

Or. fr

Indokolás

Il est nécessaire d’être plus précis et de fixer d’emblée le délai de transmission de la 
documentation. Cela renforce la sécurité des jouets et permet de mieux garantir la sécurité et 
la santé des enfants qui font l’objet de cette révision.
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Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a gyártó nem tartja be az (1), (2) és 
(3) bekezdésben előírt kötelezettségeket, a 
piacfelügyeleti hatóság kötelezheti arra, 
hogy meghatározott időn belül a 
harmonizált szabványok és az alapvető 
biztonsági követelmények betartásának
ellenőrzése érdekében saját költségen 
vizsgálatot végeztessen a bejelentett 
szervezettel.

(4) Ha a gyártó nem tartja be a (-1), (1), (2) 
és (3) bekezdésben előírt kötelezettségeket, 
a piacfelügyeleti hatóság kötelezi arra, 
hogy legfeljebb tizennégy napos határidőn
belül egy harmadik tanúsított szervezetnél
a harmonizált szabványok és az alapvető 
biztonsági követelmények betartásának 
ellenőrzése érdekében saját költségen 
vizsgálatot végeztessen.

Or. fr

Indokolás

Idem amendement 57.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a gyártó nem tartja be a (4) 
bekezdésben előírt kötelezettségeket, a 
felügyelő hatóság meghozza az általa 
szükségesnek tartott intézkedéseket ahhoz, 
hogy az adott játékokat ne bocsássák 
rendelkezésre az általa felügyelt piacon és 
az általa felügyelt terület forgalmazási 
láncaiban.

Or. fr

Indokolás

Le présent article est incomplet. Si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui 
incombent, les autorités nationales compétentes doivent pouvoir prendre les mesures 
permettant de garantir la sécurité et la santé des enfants.
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Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) alapos műszaki és szakmai képzettség, 
amely kiterjed az összes olyan hatályú 
megfelelőségértékelési tevékenységre, 
amelyekre a szervezetet kijelölték,

a) különösen oklevelekkel vagy szakmai 
életúttal és tanúsítványokkal igazolt
alapos műszaki és szakmai képzettség, 
amely kiterjed az összes olyan hatályú 
megfelelőségértékelési tevékenységre, 
amelyekre a szervezetet kijelölték;

Or. fr

Indokolás

Il est nécessaire d’attester de la formation technique et professionnelle des personnels des 
organismes notifiés.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A megfelelőségértékelési 
szervezetnek törekednie kell arra, hogy az 
ISO 9001:2000-es szabvány szerint 
hitelesítsék.

Or. fr

Indokolás

Cette certification est une garantie supplémentaire de la qualité de l’évaluation et du respect 
des normes dans la conduite de celle-ci.
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Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A leányvállalatok és alvállalkozók az
ISO 9001:2000-es szabvány szerinti 
hitelesítéssel rendelkeznek.

Or. fr

Indokolás

Cette certification est une garantie supplémentaire de la qualité des processus de production 
et de l’évaluation régulière et des contrôles de ceux-ci.

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 37. cikk alapján forgalomba hozott 
játékok felügyelete céljából a 
piacfelügyeleti hatóságok vagy az általuk 
megbízott valamennyi tanúsított szervezet 
végezhet váratlan ellenőrzéseket a 
gazdasági szereplők létesítményeiben, 
lehetőleg évente, de legalább kétévente.

Or. fr

Indokolás

Les contrôles dans les locaux des opérateurs économiques ne peuvent pas avoir lieu 
uniquement quand cela s’avère nécessaire, mais ils doivent pouvoir avoir lieu de manière 
inopinée, bien entendu sans notification préalable, et le plus régulièrement possible, 2 ans 
étant un délai raisonnable.
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Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az egyik tagállam 
piacfelügyeleti hatóságai a 2001/95/EK 
irányelv 12. cikke alapján intézkedést 
hoztak, illetve ha elégséges indokuk van 
azt feltételezni, hogy az ebben az 
irányelvben szabályozott játék kockázatot 
jelent az emberek egészségére vagy 
biztonságára, akkor a megfelelő gazdasági 
szereplőkkel együtt elvégzik az érintett 
játék értékelését, amely az ebben az 
irányelvben meghatározott összes 
követelményre kiterjed.

(1) Amennyiben az egyik tagállam 
piacfelügyeleti hatóságai a 2001/95/EK 
irányelv 12. cikke alapján intézkedést 
hoztak, illetve ha azt gyanítják, hogy az 
ebben az irányelvben szabályozott játék 
kockázatot jelent az emberek egészségére 
vagy biztonságára, akkor haladéktalanul
elvégzik az érintett játék szükséges 
értékeléseit, amelyek az ebben az 
irányelvben meghatározott összes 
követelményre kiterjednek. A gazdasági 
szereplők 7 napon belül rendelkezésre 
bocsátják a hatóságok által kért 
valamennyi információt vagy tényezőt.

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 felszólítják az 
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő 
korrekciós intézkedések megtételére, hogy 
a játék megfeleljen az említett 
követelményeknek, vagy a jelen irányelv 
10a-10c. cikkében előírt határidőkön belül 
visszavonják a játékot a piacról vagy 
visszahívják.

Or. fr

Indokolás

Tout problème de conformité doit être évalué immédiatement. La participation des opérateurs 
économiques concernés doit se limiter à la fourniture des informations pour l’évaluation de 
du jouet en cause. Si la conformité n’est pas respectée, les mesures correctives appropriées 
au problème constaté doivent être mises en œuvre dans les délais impartis.
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Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gazdasági szereplők biztosítják, hogy 
az esetleges korrekciós intézkedéseket az 
összes olyan érintett játék tekintetében 
meghozzák, amelyeket a közösségi piacon 
hozzáférhetővé tettek.

(3) A gazdasági szereplők vagy az érintett 
gazdasági szereplők biztosítják, hogy az 
esetleges korrekciós, visszavonási vagy 
visszahívási intézkedéseket az összes olyan 
érintett játék tekintetében meghozzák, 
amelyeket a közösségi piacon 
hozzáférhetővé tettek.

Or. fr

Indokolás

Il convient d’être précis et donc d’inclure tous les opérateurs économiques et toutes les 
opérations concernés par les mesures à prendre en cas de non-conformité.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintett gazdasági 
szereplő az (1) bekezdés második 
albekezdésében említett időszakon belül 
nem teszi meg a megfelelő korrekciós 
intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóságok 
meghozzák az összes megfelelő átmeneti 
intézkedést a játék nemzeti piaci 
hozzáférhetőségének megtiltása vagy 
korlátozása, illetve a forgalomból való 
kivonása vagy visszahívása érdekében.

(4) Amennyiben az érintett gazdasági 
szereplő az (1) bekezdés második 
albekezdésében említett időszakon belül 
nem teszi meg a megfelelő korrekciós, 
visszavonási vagy visszahívási
intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóságok 
meghozzák az összes megfelelő átmeneti 
intézkedést a játék nemzeti piaci 
hozzáférhetőségének megtiltása vagy 
korlátozása, illetve a forgalomból való 
kivonása vagy visszahívása érdekében.

Or. fr

Indokolás

Idem amendement 64.
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Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben a (4) bekezdésben említett 
tájékoztatás kézhezvételétől számított 
három hónapon belül egyik tagállam és a 
Bizottság sem emelt kifogást az egyik 
tagállam által az érintett játékkal 
kapcsolatban hozott átmeneti intézkedéssel 
szemben, az intézkedés megalapozottnak 
tekinthető.

(7) Amennyiben a (4) bekezdésben említett 
tájékoztatás kézhezvételétől számított négy 
héten belül egyik tagállam és a Bizottság 
sem emelt kifogást az egyik tagállam által 
az érintett játékkal kapcsolatban hozott 
átmeneti intézkedéssel szemben, az 
intézkedés megalapozottnak tekinthető.

Or. fr

Indokolás

Les mesures proposées par les autorités nationales compétentes doivent être examinées par 
les pairs dans un délai raisonnable, afin de statuer sur les mesures relatives à la non-
conformité demandées par une autorité nationale compétente aux opérateurs économiques 
concernés par le jouet en cause.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a nemzeti intézkedést 
indokoltnak ítélik meg, valamennyi 
tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a nem megfelelő játékot 
kivonják piacaikról. A tagállamok 
tájékoztatják erről a Bizottságot.

(2) Amennyiben a nemzeti intézkedést 
indokoltnak ítélik meg, valamennyi 
tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a nem megfelelő játékot 
kivonják vagy visszahívják piacaikról. A 
tagállamok tájékoztatják erről a 
Bizottságot.

Or. fr
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Indokolás

Idem amendement 64

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a nemzeti intézkedést 
megalapozottnak ítélik, és a játék 
megfelelőségének hiánya a 41. cikk (5) 
bekezdésének b) pontjában említett 
harmonizált szabványok hiányosságainak 
tudható be, akkor a Bizottság vagy a 
tagállam a 98/34/EK irányelv 5. cikke 
alapján létrehozott állandó bizottság elé 
terjeszti az ügyet.

(3) Amennyiben a nemzeti intézkedést 
megalapozottnak ítélik, és a játék 
megfelelőségének hiánya a 41. cikk (5) 
bekezdésének b) pontjában említett 
harmonizált szabványok hiányosságainak 
tudható be, akkor a Bizottság vagy a 
tagállam hét napon belül a 98/34/EK 
irányelv 5. cikke alapján létrehozott 
állandó bizottság elé terjeszti az ügyet.

Or. fr

Indokolás

Toute la célérité doit être apportée pour corriger dans les meilleurs délais des lacunes en 
matière de norme harmonisée relative à la conformité et à la sécurité des jouets.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 41. cikk sérelme nélkül ha egy 
tagállam a következő megállapítások 
egyikére jut, akkor felszólítja az érintett 
gazdasági szereplőt, hogy vessen véget az 
előírások említett megsértésének:

(1) A 41. cikk sérelme nélkül ha egy 
tagállam a következő megállapítások 
egyikére jut, akkor felszólítja az érintett 
gazdasági szereplőt, hogy vessen véget az 
előírások említett megsértésének:

Or. fr
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Indokolás

Il convient d’être plus précis. Toute la célérité doit être apportée pour garantir la sécurité des 
jouets et la santé des enfants.

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett módon továbbra is megsértik az 
előírásokat, a tagállam minden megfelelő 
intézkedést megtesz a játék piaci 
hozzáférhetőségének korlátozása vagy 
megtiltása, illetve annak érdekében, hogy 
visszahívják vagy visszavonják a piacról.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben
említett módon továbbra is megsértik az 
előírásokat, a tagállam haladéktalanul 
minden megfelelő intézkedést megtesz a 
játék piaci hozzáférhetőségének 
korlátozása vagy megtiltása, illetve annak 
érdekében, hogy visszahívják vagy 
visszavonják a piacról.

Or. fr

Indokolás

Il convient d’être plus précis. Toute la célérité doit être apportée pour garantir la sécurité des 
jouets et la santé des enfants.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az alábbi részeket 
megváltoztathatja annak érdekében, hogy a 
technikai és tudományos fejlődéshez 
igazítsa őket:

(1) A Bizottság az alábbi részeket 
megváltoztatja annak érdekében, hogy a 
technikai és tudományos fejlődéshez 
igazítsa őket, amint tudomást szerez új 
adatokról:

-a) I. melléklet;
a) II. melléklet III. részének 7. és 8. pontja, a) II. melléklet, III. rész, az 1. és 2. pont 

kivételével;
b) V. melléklet. b) V. melléklet.
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Or. fr

Indokolás

La procédure de comitologie retenue ne peut pas s’appliquer qu’à ces quelques points. Elle 
doit être étendue à d’autres questions, la procédure de normalisation ou d’harmonisation 
étant trop longue pour répondre à des modifications urgentes, comme le montrent les dangers 
et les risques que représentent pour la santé des enfants les aimants.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Három évvel az irányelv alkalmazását 
követően, majd azután ötévente az 53. cikk 
(2) bekezdésében említett módon a 
tagállamok jelentést küldenek a 
Bizottságnak az irányelv alkalmazásáról.

Három évvel az irányelv alkalmazását 
követően, majd azután háromévente az 53. 
cikk (2) bekezdésében említett módon a 
tagállamok jelentést küldenek a 
Bizottságnak az irányelv alkalmazásáról. 

A jelentésnek tartalmaznia kell a játékok 
biztonságával kapcsolatos helyzet 
értékelését, az ennek az irányelvnek a 
hatékonyságáról készített értékelést, 
valamint a tagállamok által végzett 
piacfelügyeleti tevékenységek bemutatását.

A jelentés tartalmazza a játékok 
biztonságával kapcsolatos helyzet 
értékelését, az ennek az irányelvnek a 
hatékonyságáról készített értékelést, 
valamint a tagállamok által végzett 
piacfelügyeleti tevékenységek bemutatását. 

A Bizottság ezekről a nemzeti 
jelentésekről összefoglalót készít és ezt 
közzéteszi.

A Bizottság a lehető legrövidebb időn 
belül jelentést készít és tesz közzé, amely 
adott esetben tartalmaz az irányelv 
módosítására, vagy felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslatokat. A Bizottság e 
jelentést az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak nyújtja be. A honlapján 
haladéktalanul közzéteszi legalább a 
jelentés összefoglalását és következtetéseit 
az Unió valamennyi hivatalos nyelvén.

Or. fr

Indokolás

La Commission doit rédiger un rapport sur les rapports d’évaluation de la l’application de la 
présente directive dans les Etats membres. Elle doit le communiquer aux co-législateurs et le 
publier intégralement, sinon au moins le résumé et les conclusions, sur son site internet, sans 
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délai. Cet amendement demande donc les mesures de transparence minimale soient 
appliquées.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókat, amelyek súlyos 
jogsértés esetén büntetőjogi szankciókat is 
maguk után vonhatnak, és megteszik a 
végrehajtásukhoz szükséges 
intézkedéseket. A megállapított 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük.

A tagállamok megállapítják és 
alkalmazzák az ezen irányelv alapján 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókat, amelyek súlyos jogsértés 
esetén büntetőjogi szankciókat is maguk 
után vonhatnak, és megteszik a 
végrehajtásukhoz szükséges 
intézkedéseket. A megállapított 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. 

Or. fr

Indokolás

Il est nécessaire mais insuffisant que les Etats membres déterminent des sanctions en réponse 
aux violations des dispositions de la présente directive. En effet, ils doivent aussi pouvoir les 
appliquer pour matérialiser ces sanctions.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I fejezet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A játékok hozzáférhető éleit, kiálló 
részeit, zsinórjait, vezetékeit és 
rögzítőszerkezeteit úgy kell megtervezni és 
kivitelezni, hogy a velük való érintkezésből 
származó fizikai sérülés veszélye a lehető
legkisebb legyen.

(2) A játékok hozzáférhető éleit, kiálló 
részeit, zsinórjait, vezetékeit és 
rögzítőszerkezeteit úgy kell megtervezni és 
kivitelezni, hogy a velük való érintkezésből 
származó fizikai sérülés veszélye a 
legkisebb legyen.

Or. fr
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Indokolás

Il est impératif de réduire les risques concernés ici au niveau le plus bas possible pour 
améliorer la sécurité des jouets et garantir l’intégrité et la santé des enfants.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I fejezet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A játékokat úgy kell megtervezni és 
kivitelezni, hogy a részeik mozgatásából 
származó fizikai sérülés veszélye a lehető 
legkisebb legyen.

(3) A játékokat úgy kell megtervezni és 
kivitelezni, hogy a részeik mozgatásából 
származó fizikai sérülés veszélye a 
legkisebb legyen.

Or. fr

Indokolás

Idem amendement 74

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I fejezet – 4 bekezdés – 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 a száj és az orr kívülről 
történő elzáródásából és a belső légutak 
elzáródásából fakadó fulladásveszélyt. E 
csomagoláson nyílás található azért, hogy 
eltömődés esetén lehetővé tegyék a 
légáramlást és a lélegzést.

Or. fr

Indokolás

L’obstruction interne doit également être prise en compte. Et afin d’améliorer la sécurité de 
l’objet concerné ici, un orifice permettant l’oxygénation de l’enfant par l’objet en cause doit 
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avoir été effectué sur l’objet, comme cela existe pour d’autres objets ayant causé par le 
passé des obstructions et des asphyxies.

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I fejezet – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azokat a játékokat, amelyek sekély 
vízben használatosak, és alkalmasak arra, 
hogy egy gyereket elbírjanak vagy 
fenntartsanak a víz felszínén, úgy kell 
megtervezni és kivitelezni, hogy a lehető
legkisebb legyen annak a veszélye, hogy a 
játék javasolt használatát figyelembe véve 
a játék elveszíti lebegési képességét, illetve 
nem tudja fenntartani a gyermeket a vízen.

(5) Azokat a játékokat, amelyek sekély 
vízben használatosak, és alkalmasak arra, 
hogy egy gyereket elbírjanak vagy 
fenntartsanak a víz felszínén, úgy kell 
megtervezni és kivitelezni, hogy a 
legkisebb legyen annak a veszélye, hogy a 
játék javasolt és ésszerűen előrelátható
használatát figyelembe véve a játék 
elveszíti lebegési képességét, illetve nem 
tudja fenntartani a gyermeket a vízen.

Or. fr

Indokolás

Idem respectivement amendement 74 et 2.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I fejezet – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A közlekedésre használt játékoknak, 
amennyire lehetséges, olyan 
fékrendszerrel kell rendelkezniük, amely a 
játék típusának megfelelő, és arányban áll 
az általa kifejtett kinetikus energiával.
Ennek a rendszernek a használó számára 
könnyen kezelhetőnek kell lennie a kiesés, 
illetve a használók vagy harmadik 
személyek fizikai sérülésének veszélye 
nélkül.

(7) A közlekedésre használt játékoknak 
olyan fékrendszerrel kell rendelkezniük, 
amely a játék típusának megfelelő, és 
arányban áll az általa kifejtett kinetikus 
energiával. Ennek a rendszernek a használó 
számára könnyen kezelhetőnek kell lennie 
a kiesés, illetve a használók vagy harmadik 
személyek fizikai sérülésének veszélye 
nélkül.
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Or. fr

Indokolás

L’absence de système de freinage ou l’existence  d’un système de freinage inadapté 
concernent une part importante des jouets roulants. Aussi il convient d’être plus strict pour 
améliorer la sécurité de ce type de jouets et celle des enfants.

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I fejezet – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A játékeszközöket úgy kell 
összeállítani, hogy amennyire csak lehet, 
csökkentsék a testrészek törésének és 
becsípődésének veszélyét, a ruházat 
beakadásának, valamint az esések és a 
külső behatások veszélyét.

(11) A játékeszközöket úgy kell 
összeállítani, hogy a legnagyobb 
mértékben csökkentsék a testrészek 
törésének és becsípődésének veszélyét, a 
ruházat beakadásának, valamint az esések 
és a külső behatások veszélyét.

Or. fr

Indokolás

Idem amendement 74.

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A játékokat úgy kell megtervezni és 
összeállítani, hogy ha a játékot a 9. cikk (2) 
bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott módon használják, az őket 
alkotó vagy bennük megtalálható vegyi 
anyagoknak vagy készítményeknek való 
kitettségnek ne legyen káros hatása az 
emberi egészségre.

(1) A játékokat úgy kell megtervezni és 
összeállítani, hogy ha a játékot a 9. cikk (2) 
bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott módon használják, az őket 
alkotó vagy bennük megtalálható vegyi 
anyagoknak vagy készítményeknek való 
kitettségnek ne legyen káros hatása az 
emberi egészségre vagy a környezetre.

Or. fr
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Indokolás

Idem amendement 3.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2. pont első mondatában 
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.

(3) A 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban rákkeltőként, mutagénként 
vagy reprotoxikusként meghatározott 
anyagok (CMR-anyagok) játékokban 
történő felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább 0,01 %-os 
értékhatárú. Amint lehetséges, 
alacsonyabb értékhatárt fogadnak el a 
CMR-anyagokra vonatkozóan az illetékes 
tudományos bizottság véleménye és a 45. 
cikk (2) bekezdésében említett határozat 
meghozatala alapján.

Or. fr

Indokolás

Les substances classées comme CMR doivent être interdites, au-delà du seuil indiqué, afin de 
réaliser l’objectif d’un niveau élevé de la protection de la santé des enfants. Ce seuil doit 
pouvoir être abaissé dans le cadre de la procédure de comitologie, dès que possible sur la 
base de nouvelles données.

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

összhangban az 1., 2. és 3. kategóriájú 
CMR-anyagként meghatározott anyagokat 
vagy készítményeket az alábbi feltételek 
betartása esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

Or. fr

Indokolás

Les substances classées comme CMR doivent toutes être considérées de la même manière, car 
il s’agit de protéger à long terme la santé des enfants, plus vulnérable que celle des adultes.
Leur utilisation ne peut être justifiée que si les conditions énumérées aux alinéas du 
paragraphe 4 sont remplies.

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 4.1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4.1) az illetékes tudományos bizottság
megvizsgálta és biztonságosnak találta az 
anyagot, különösen az annak való kitettség 
tekintetében, és meghozták a 45. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatot,

(4.1) az illetékes tudományos bizottság 
megvizsgálta és biztonságosnak találta az 
anyagot, különösen az annak való kitettség 
tekintetében, és meghozták a 45. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatot;

Or. fr

Indokolás

Amendement linguistique.

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 4.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4.2) az alternatív anyagokról készült 
elemzés alapján nem állnak rendelkezésre 
más, megfelelő alternatív anyagok,

(4.2) az alternatív anyagokról készült 
elemzés alapján nem állnak rendelkezésre 
más, megfelelő alternatív anyagok vagy 
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alkotórészek;

Or. fr

Indokolás

Il est nécessaire de préciser ce que la substitution recouvre.

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 4.3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4.3a) (4.3a) A játékoknak vagy a játékok 
egy részének meg kell felelniük az 
élelmiszerbiztonság terén az élelmiszerjog 
általános elveiről és követelményeiről, az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i 178/2002 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel1 

meghatározott rendelkezéseknek és 
követelményeknek.
________
1 HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

Or. fr

Indokolás

Les limites de migration s’appliquant aux  produits alimentaires doivent également être prises 
en compte pour les jouets ou parties de jouets destinés ou susceptibles d’être mis en bouche.

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 4.3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megbízza az illetékes A Bizottság megbízza az illetékes 
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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 ötödik
évben kerüljön sor.

tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, illetve a 
45. cikk (2) bekezdésével összhangban 
megszületett határozat meghozatalának 
időpontja után minden harmadik évben 
végezze el újra az ezekkel az anyagokkal 
vagy készítményekkel kapcsolatos 
vizsgálatokat.

Or. fr

Indokolás

La réévaluation de ces substances ou préparations doit avoir lieu à un rythme plus régulier.

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Tilos az Unió prioritási listáján 
szereplő, endokrin zavarokat okozóként 
osztályozott anyagok használata a 
játékokban és az azokat alkotó részekben, 
kivéve, ha a gyártó igazolja, hogy 
nincsenek biztonságosabb és az 
egészségre kevésbé ártalmas alternatív 
anyagok.

Or. fr

Indokolás

Les perturbateurs endocriniens représentent un risque sérieux pour le développement des 
enfants et leur santé à l’âge adulte. Aussi il convient de poser le principe de leur interdiction, 
tout en permettant leur utilisation faute de substances de substitution plus sûres et moins 
nocives disponibles, ce qui doit être prouvé par le fabricant.
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Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Tilos a perzisztensként, biológiai 
felhalmozódásra hajlamosként és 
toxikusként (PBT) vagy nagyon 
perzisztensként és felhalmozódásra 
nagyon hajlamosként (vPvB) osztályozott 
anyagok használata a játékokban és az 
azokat alkotó részekben, kivéve, ha a 
gyártó igazolja, hogy nincsenek 
biztonságosabb és az egészségre kevésbé 
ártalmas alternatív anyagok.

Or. fr

Indokolás

Idem à l’amendement 87 en ce qui concerne ici les substances classées comme PBT et vPvB.

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 5 bekezdés

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. fr
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Indokolás

Amendement en lien avec l’amendement 82 ; idem amendement 82.

Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kozmetikai játékoknak, mint például 
a babák számára készült 
játékkozmetikumoknak, meg kell felelniük 
a 76/768/EGK irányelvben meghatározott 
összetételre és címkézésre vonatkozó 
követelményeknek.

(6) Azoknak a játékoknak, amelyek 
engedélyezett kozmetikai termékeket 
tartalmaznak, vagy adott esetben 
kozmetikai termék használatát igénylik, 
mint például a babák, a játéknak 
minősülő használatra vagy tevékenységre 
szánt kozmetikumoknak az összetételt 
tekintve meg kell felelniük a 76/768/EGK 
irányelvben meghatározott 
követelményeknek az ezen irányelvvel 
tiltott allergén illatanyagok kivételével. A 
76/768/EGK irányelv címkézésre 
vonatkozó rendelkezéseit az allergén 
illatanyagok kivételével alkalmazni kell 
azokra a játékokra, amelyek engedélyezett 
kozmetikai termékeket tartalmaznak, vagy 
adott esetben kozmetikai termék 
használatát igénylik, mint például a 
babák.

Or. fr

Indokolás

La notion de « jouets cosmétiques » est trop vague. Il convient d’être plus précis en ce qui 
concerne ici les substances classées comme PBT et vPvB. La législation relative aux 
cosmétiques s’applique ici.
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Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A játékok nem tartalmazhatják az 
alábbi allergén illatanyagokat:

(8) A játékok nem tartalmazhatják az 
alábbi allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula helenium) (1) örvénygyökér (Inula helenium)

(2) allil-izocianát (2) allil-izocianát
(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
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(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-1-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
(54) hexil-cinnamaldehid
(55) hidroxi-citronellál
(56) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(57) izoeugenol
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(58) liliom (a 76/768/EGK 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

Or. fr

Indokolás

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.
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Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 8 bekezdés – 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
(20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid
(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát



PA\736395HU.doc 66/72 PE409.407v02-00

HU

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25) tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

Or. fr

Indokolás

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A bőrrel való gyakori érintkezésre 
szánt játékoknak, különösen az 
ujjfestékeknek és a gyurmáknak meg kell 
felelniük a 76/768/EGK irányelvben 
meghatározott összetételre és címkézésre 
vonatkozó követelményeknek.

Or. fr

Indokolás

Les jouets entrant fréquemment en contact avec la peau doivent se voir appliquer les mêmes 
dispositions rigoureuses que celles prévues par la directive relative aux produits cosmétiques.
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Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A bőrrel való gyakori érintkezésre 
szánt, az illatanyagoktól eltérő olyan 
allergén anyagokat tartalmazó 
játékoknak, amelyek a gyermekek 
egészségére káros hatásokat 
gyakorolhatnak, sőt végzetes 
kimenetelűek lehetnek - mint például az 
allergiás sokk -, meg kell felelniük a 
csecsemők és a kisgyermekek számára 
készült feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 
2006. december 5-i 2006/125/EK 
bizottsági irányelvben1 meghatározott 
címkézésre vonatkozó követelményeknek.
__________
1 HL L 339., 2006.12.6., 16. o.

Or. fr

Indokolás

Idem amendement 94, mais ici pour les substances allergisantes, autres que parfumantes, 
telles que le gluten, etc. Les enfants utilisant des jouets contenant ces substances allergisantes 
peuvent les mettre en bouche ou mettre leurs doigts en bouche ; la présence de ces substances 
peut provoquer des réactions aux conséquences plus ou moins graves pour la santé des 
enfants. La présence de telles substances allergisantes, autres que parfumantes, doit donc 
être étiquetée.

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott használat 
során az anyagok játékokból, valamint a 
játékok gyermekek számára hozzáférhető 

(8) Az alábbi kioldódási értékeket nem 
lehet meghaladni a játékok valamennyi 
részében és összetevőjében:
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részeiből történő kioldódáskor nem 
haladhatják meg az alábbi kioldódási 
értékeket:

Or. fr

Indokolás

Les dispositions en matière de limites de migration doivent être plus strictes, afin de réaliser 
l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de protection de la santé des 
enfants.

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 8 bekezdés – táblázat címe – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

mg/kg száraz, törékeny, porszerű vagy 
hajlékony játékanyagokban

mg/kg szilárd, száraz, törékeny, porszerű 
vagy hajlékony játékanyagokban

Or. fr

Indokolás

Il convient d’être précis et de couvrir tous les types de matière utilisables dans la fabrication 
des jouets, afin de réaliser l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de 
protection de la santé des enfants.

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III fejezet – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A szájba vételre szánt játékoknak és 
játékrészeknek – bármi is legyen a 
gyermekek életkora, akiknek szánják 
azokat – meg kell felelniük az 
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokról és 
tárgyakról szóló, 2004. október 27-i 
1935/2004/EK európai parlamenti és 
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tanácsi rendelettel1 az élelmiszerek 
csomagolását illetően előírt kioldódási 
értékekre vonatkozó követelményeknek.
_________
1 HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

Or. fr

Indokolás

Les dispositions existantes relatives aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires doivent également s'appliquer aux jouets ou aux parties de 
jouets destinés à être mis en bouche.

Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – V fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A játékokat úgy kell megtervezni és 
kivitelezni, hogy megfeleljenek a higiéniai 
és tisztasági követelményeknek, hogy 
elkerülhető legyen a fertőzés, betegség és a 
szennyeződés veszélye.

(1) A játékokat úgy kell megtervezni és 
kivitelezni, hogy megfeleljenek a higiéniai 
és tisztasági követelményeknek, hogy 
elkerülhető legyen a fertőzés, betegség és a 
szennyeződés veszélye. A játékoknak - a 
játékfunkciók és a biztonság fokának 
változása nélkül -, moshatónak, 
súrolhatónak vagy fertőtleníthetőnek kell 
lenniük.

(2) A 3 évnél fiatalabb gyermekeknek 
tervezett plüssjátékoknak moshatónak kell 
lenniük, és a biztonsági követelményeknek 
mosás után is meg kell felelniük.

(2) A 3 évnél fiatalabb gyermekeknek 
tervezett plüssjátékoknak moshatónak kell 
lenniük, és a funkcióiknak és a biztonsági 
követelményeknek mosás után is meg kell 
felelniük.

Or. fr

Indokolás

Un niveau élevé d’hygiène doit être compatible avec la garantie du fonctionnement du jouet 
et de la sécurité des jouets.
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Módosítás 100

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 és anyagokat, valamint a 
vegyi anyagokra és a játékokban és az 
összetevőikben használt mennyiségekre 
vonatkozó részletes tájékoztatás;

Or. fr

Indokolás

Les fiches de données de sécurité des substances chimiques ne livrent qu’une partie des 
informations sur les substances chimiques. Il est nécessaire que la documentation technique 
contienne des informations plus précises, notamment les quantités de substances chimiques 
utilisées dans la fabrication des jouets.

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a figyelmeztetéseket a korlátozást 
szükségessé tevő speciális veszélyről szóló 
rövid magyarázattal kell ellátni, amelyet a 
használati útmutatóban lehet elhelyezni.

Ezeket a figyelmeztetéseket a korlátozást 
szükségessé tevő speciális veszélyekről
szóló magyarázattal kell ellátni. A 
magyarázatnak jól láthatóan és 
olvashatóan kell szerepelnie a 
csomagoláson, vagy, ha műszakilag 
lehetséges, a játékra ragasztott címkén, 
vagy a csomagoláson és a használati 
utasításban. A csomagolás nélküli kis 
játékokhoz is mellékelni kell ilyen 
magyarázatokat.

Or. fr
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Indokolás

Les dispositions prévues dans la proposition ne sont pas assez précises et contraignantes.
L’amendement vise à rendre plus claires et plus facilement compréhensibles les dispositions 
amendées ici.

Módosítás 102

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen játékokat a következő jelzéssel 
kell ellátni: „Figyelem! Csak otthoni 
használatra!”

Az ilyen játékokat például a következő 
jelzéssel kell ellátni: „Figyelem! Csak 
otthoni használatra, felnőtt jelenléte és 
segítsége szükséges!” vagy „Figyelem! 
Csak otthoni használatra, serdülő vagy 
felnőtt felügyelete nélkül 6 évnél fiatalabb 
gyermekek számára nem megfelelő”.

Or. fr

Indokolás

Les dispositions prévues dans la proposition ne sont pas assez précises. La mention proposée 
est cohérente avec le champ d’application de la présente proposition, mais elle ne met pas 
clairement en garde contre un danger ou un risque.

Módosítás 103

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Világos, jól látható, könnyen olvasható és 
érthető, minden egyéb megjegyzéstől 
különböző figyelmeztetésnek kell 
szerepelnie a csomagoláson, vagy ha ez 
nem lehetséges, akkor a játék címkéjén 
azzal az utasítással, hogy az összeállítás 
vagy összeszerelés előtt olvassák el a 
következő albekezdésben felsorolt 
előírásokat.
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Or. fr

Indokolás

Il doit être clairement averti de la nécessité de lire les instructions de montage ou 
d’assemblage avant de procéder à ces opérations, afin que la personne les effectuant sache 
comment elle doit procéder pour éviter tout dommage.

Módosítás 104

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Felnőtt felügyelete mellett ajánlott”. „Fogyasztásra szánt áru és felnőtt 
felügyelete mellett használandó játék”

Or. fr

Indokolás

La mention proposée ne met pas clairement en garde contre un danger ou un risque. Il doit 
être clairement averti des dispositions à prendre.
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