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Τροπολογία 105
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις για 
τις χημικές ουσίες στην παρούσα οδηγία 
πρέπει να αποβλέπουν στην προστασία της 
υγείας των παιδιών από επικίνδυνες ουσίες 
στα παιχνίδια, ενώ οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες που προκαλούνται από παιχνίδια 
αντιμετωπίζονται στην οριζόντια
περιβαλλοντική νομοθεσία που 
εφαρμόζεται και στα παιχνίδια, ιδίως στην 
οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών 
αποβλήτων 1, στην οδηγία 2002/95/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003 
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού2,
στην οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού3, στην οδηγία
94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 
1994, για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας4 και στην 
οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της 

(17) Οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις για 
τις χημικές ουσίες στην παρούσα οδηγία 
πρέπει να αποβλέπουν στην προστασία της 
υγείας των παιδιών από επικίνδυνες ουσίες 
στα παιχνίδια, ενώ οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες που προκαλούνται από παιχνίδια 
αντιμετωπίζονται στην περιβαλλοντική 
νομοθεσία που εφαρμόζεται στα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, 
στην οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τον 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στην 
οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επιπλέον, τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν 
τα απόβλητα ρυθμίζονται από την οδηγία 
2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2006 περί των στερεών 
αποβλήτων, τα ζητήματα που αφορούν 
τις συσκευασίες ρυθμίζονται στην οδηγία
94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 
1994, για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας, και τα 
ζητήματα που αφορούν της ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές 

                                               
1 ΕΕ L 114, της 27.4.2006, σελ. 9.
2 ΕΕ L 37, της 13.2.2003, σελ. 19.
3 ΕΕ L 37, της 13.2..2003, σελ. 24.
4 ΕΕ L 365, της 31.12.1994, σελ. 10.
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οδηγίας 91/157/ΕΟΚ1. ρυθμίζονται στην οδηγία 2006/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών και με την 
κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής δίνει την εντύπωση ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες λαμβάνονται 
υπόψη ρητά για όλα τα παιχνίδια μόνο στην περίπτωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών.

Η οριζόντια νομοθεσία δεν εφαρμόζεται ρητά στα παιχνίδια και δεν θα πρέπει να 
συγκατατάσσεται με τις οδηγίες για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα απόβλητα 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τροπολογία 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ειδικότερα πρέπει να ανατεθούν 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή, έτσι ώστε να 
προσαρμόσει τις απαιτήσεις για τις 
χημικές ουσίες σε ορισμένες σαφώς 
καθορισμένες περιπτώσεις και να 
χορηγήσει απαλλαγές από την απαγόρευση 
ουσιών CMR σε ορισμένες περιπτώσεις, 
καθώς και να προσαρμόσει τη διατύπωση 
των ειδικών προειδοποιήσεων για 
ορισμένες κατηγορίες παιχνιδιών. Επειδή 
τα μέτρα αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και 
έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
και/ή για τη συμπλήρωση της παρούσας 
οδηγίας με την προσθήκη νέων μη 
ουσιωδών στοιχείων, πρέπει να εγκριθούν 

(32) Ειδικότερα, πρέπει να εξουσιοδοτείται 
η Επιτροπή να μειώσει τα μέγιστα όρια για 
ορισμένα χημικά στοιχεία, να εγκρίνει 
νέους περιορισμούς για ορισμένα άλλα 
χημικά, να προσαρμοστούν οι οριακές 
τιμές για τον θόρυβο, και να χορηγήσει 
απαλλαγές από την απαγόρευση 
ορισμένων ουσιών CMR σε ορισμένες 
περιπτώσεις, καθώς και να προσαρμόσει τη 
διατύπωση των ειδικών προειδοποιήσεων 
για ορισμένες κατηγορίες παιχνιδιών. 
Επειδή τα μέτρα αυτά έχουν γενικό 
χαρακτήρα και έχουν σχεδιαστεί για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων με τη
συμπλήρωση με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, 

                                                                                                                                                  
1 ΕΕ L 266, της 26.9.2006, σελ. 1.
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σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης
1999/468/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην Επιτροπή θα πρέπει να επιτραπεί η μείωση των ορίων μετανάστευσης για ορισμένα χημικά 
στοιχεία στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας. Επιπλέον, θα πρέπει να εξουσιοδοτείται 
να εγκρίνει νέους περιορισμούς και να προσαρμόσει τις οριακές τιμές για τον θόρυβο. Η 
χορήγηση απαλλαγών για ουσίες CMR θα πρέπει να ισχύει μόνο για ουσίες CMR 3.

Τροπολογία 107
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ειδικότερα, πρέπει να ανατεθούν 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή, έτσι ώστε να 
προσαρμοστούν οι χημικές απαιτήσεις σε 
ορισμένες σαφώς καθορισμένες 
περιπτώσεις και να χορηγεί απαλλαγές 
από την απαγόρευση των ουσιών CMR σε 
ορισμένες περιπτώσεις, καθώς και να 
προσαρμόσει τη διατύπωση των ειδικών 
προειδοποιήσεων για ορισμένες 
κατηγορίες παιχνιδιών. Επειδή τα μέτρα 
αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
και/ή για τη συμπλήρωση της παρούσας 
οδηγίας με την προσθήκη νέων μη 
ουσιωδών στοιχείων, πρέπει να εγκριθούν 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(32) Ειδικότερα, πρέπει να εξουσιοδοτείται 
η Επιτροπή να προσαρμόσει τη διατύπωση 
των ειδικών προειδοποιήσεων για 
ορισμένες κατηγορίες παιχνιδιών. Επειδή 
τα μέτρα αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και 
έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωση 
με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της τροπολογίας για το άρθρο 45 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία 108
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Σχεδιάστηκε ή προορίζεται σαφώς 
για χρήση από παιδιά ηλικίας χ»: φράση 
που σημαίνει ότι τα παιδιά πρέπει να 
διαθέτουν την επιδεξιότητα και τις 
νοητικές ικανότητες που αναλογούν στην 
εκάστοτε ηλικιακή ομάδα.

Or. e

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο κατασκευαστής δεν ορίζει εν γνώσει του κάποια φανταστική 
ηλικιακή ομάδα στην ετικέτα προκειμένου να αποφύγει ορισμένες υποχρεώσεις και/ή ευθύνες.

Τροπολογία 109
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις κατηγορίες παιχνιδιών 
που παρατίθενται στο μέρος Β του 
παραρτήματος V, χρησιμοποιούνται οι 
εκεί προβλεπόμενες προειδοποιήσεις.

Οι προβλεπόμενες προειδοποιήσεις στο 
μέρος Β του παραρτήματος V δεν μπορούν 
να χρησιμοποιούνται για παιχνίδια, τα 
οποία λόγω λειτουργίας, διαστάσεων ή 
άλλων χαρακτηριστικών προορίζονται για 
παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι αρχές αντιμετωπίζουν συχνά το φαινόμενο ένα παιχνίδι που προορίζεται για παιδιά κάτω 
της ηλικίας των 3 ετών να περιέχει την προειδοποίηση: «Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 
ετών λόγω …». Ορισμένοι κατασκευαστές προσπαθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο να απαλλαγούν 
των ευθυνών τους ή να προστατευθούν από την αστική ευθύνη. Εφόσον το παράρτημα V δεν 
απαγορεύει ρητά τη χρήση της εν λόγω φράσης, η εφαρμογή της νομοθεσίας ως προς την 
εποπτεία της αγοράς θα διευκολυνθεί σημαντικά εάν συμπεριληφθεί αυτή η πρόταση στην 
οδηγία.

Τροπολογία 110
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατασκευαστής αναγράφει τις 
προειδοποιήσεις με ευκρινή, ευανάγνωστο 
και ακριβή τρόπο στο παιχνίδι, σε 
επικολλημένη ετικέτα ή στη συσκευασία 
και, εάν κρίνεται σκόπιμο, στις οδηγίες 
χρήσης που συνοδεύουν το παιχνίδι. Τα 
μικρά παιχνίδια που πωλούνται χωρίς 
συσκευασία φέρουν κατάλληλες 
προειδοποιήσεις.

2. Οι προειδοποιήσεις θα πρέπει να 
διατυπώνονται με τρόπο ακριβή, ευκρινή, 
ευανάγνωστο και κατανοητό από τους 
χρήστες ή τα άτομα που τους επιτηρούν, 
και θα επικολλούνται επάνω στο παιχνίδι 
ή, εάν αυτό είναι τεχνικά αδύνατο, σε 
επικολλημένη ετικέτα επάνω στο παιχνίδι 
ή στη συσκευασία και, εάν κρίνεται 
σκόπιμο, στις οδηγίες χρήσης που 
συνοδεύουν το παιχνίδι. Τα μικρά 
παιχνίδια που πωλούνται χωρίς 
συσκευασία φέρουν κατάλληλες 
προειδοποιήσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές αλλαγές είναι καταλληλότερο να συζητηθούν από τη CEN, η οποία έχει ήδη 
εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προειδοποιήσεις για τα παιχνίδια.
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Τροπολογία 111
Alessandro Foglietta

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατασκευαστής αναγράφει τις 
προειδοποιήσεις με ευκρινή, ευανάγνωστο 
και ακριβή τρόπο, σε επικολλημένη 
ετικέτα ή στη συσκευασία και, εάν 
κρίνεται σκόπιμο, στις οδηγίες χρήσης που 
συνοδεύουν το παιχνίδι. Τα μικρά 
παιχνίδια που πωλούνται χωρίς 
συσκευασία φέρουν κατάλληλες 
προειδοποιήσεις.

2. Οι προειδοποιήσεις θα πρέπει να 
διατυπώνονται με τρόπο ακριβή, ευκρινή, 
ευανάγνωστο και κατανοητό από τους 
χρήστες ή τα άτομα που τους επιτηρούν, 
και θα επικολλούνται επάνω στο παιχνίδι 
ή, εάν αυτό είναι τεχνικά αδύνατο, σε 
επικολλημένη ετικέτα επάνω στο παιχνίδι
ή στη συσκευασία και, εάν κρίνεται 
σκόπιμο, στις οδηγίες χρήσης που 
συνοδεύουν το παιχνίδι. Τα μικρά 
παιχνίδια που πωλούνται χωρίς 
συσκευασία φέρουν κατάλληλες 
προειδοποιήσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι υπερβολικά τεχνικές για να εισαχθούν σε οδηγία. Είναι 
καταλληλότερο να συζητηθούν από τη CEN, η οποία έχει ήδη εκπονήσει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις προειδοποιήσεις για τα παιχνίδια.

Τροπολογία 112
Miroslav Mikolášik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατασκευαστής αναγράφει τις 
προειδοποιήσεις με ευκρινή, ευανάγνωστο 
και ακριβή τρόπο στο παιχνίδι, σε 
επικολλημένη ετικέτα ή στη συσκευασία 
και, εάν κρίνεται σκόπιμο, στις οδηγίες 
χρήσης που συνοδεύουν το παιχνίδι. Τα 
μικρά παιχνίδια που πωλούνται χωρίς 
συσκευασίας φέρουν κατάλληλες 

2. Ο κατασκευαστής αναγράφει τις 
προειδοποιήσεις με ακριβή, ευκρινή και 
ευανάγνωστο τρόπο, και τις αναρτά σε 
ευδιάκριτο σημείο στο παιχνίδι, σε 
επικολλημένη ετικέτα ή στη συσκευασία 
καταναλωτή και, εάν κρίνεται σκόπιμο, 
στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το 
παιχνίδι. Τα μικρά παιχνίδια που 
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προειδοποιήσεις. πωλούνται χωρίς συσκευασίας φέρουν 
κατάλληλες προειδοποιήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Τροπολογία 113
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προειδοποιήσεις που καθορίζουν τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για 
τους χρήστες είναι ορατές και
ευανάγνωστες και αναρτώνται σε 
ευδιάκριτο σημείο στο σημείο πώλησης.

Οι προειδοποιήσεις που καθορίζουν τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για 
τους χρήστες είναι ορατές, ευανάγνωστες 
και ακριβείς και αναρτώνται σε ευδιάκριτο 
σημείο στο σημείο πώλησης. Οι 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, οι 
εισαγωγείς και οι διανομείς πρέπει να 
ενημερώνονται για αυτές τις 
προειδοποιήσεις, ώστε οι 
προειδοποιήσεις που καθορίζουν τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για 
τους χρήστες να αναρτώνται σωστά στο 
σημείο πώλησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές αλλαγές είναι καταλληλότερο να συζητηθούν από τη CEN, η οποία έχει ήδη 
εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προειδοποιήσεις για τα παιχνίδια.



PE409.734v01-00 10/51 AM\736063EL.doc

EL

Τροπολογία 114
Alessandro Foglietta

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προειδοποιήσεις που καθορίζουν τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για 
τους χρήστες είναι ορατές και
ευανάγνωστες και αναρτώνται σε 
ευδιάκριτο σημείο στο σημείο πώλησης.

Οι προειδοποιήσεις που καθορίζουν τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για 
τους χρήστες είναι ορατές, ευανάγνωστες 
και ακριβείς και αναρτώνται σε ευδιάκριτο 
σημείο στο σημείο πώλησης. Οι 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, οι 
εισαγωγείς και οι διανομείς πρέπει να 
ενημερώνονται για αυτές τις 
προειδοποιήσεις, ώστε οι 
προειδοποιήσεις που καθορίζουν τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για 
τους χρήστες να αναρτώνται σωστά στο 
σημείο πώλησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι υπερβολικά τεχνικές για να εισαχθούν σε οδηγία. Είναι 
καταλληλότερο να συζητηθούν από τη CEN, η οποία έχει ήδη εκπονήσει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις προειδοποιήσεις για τα παιχνίδια.

Τροπολογία 115
Miroslav Mikolášik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προειδοποιήσεις που καθορίζουν τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για 
τους χρήστες είναι ορατές και 
ευανάγνωστες και αναρτώνται σε 
ευδιάκριτο σημείο στο σημείο πώλησης. 

Οι προειδοποιήσεις που καθορίζουν τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για 
τους χρήστες είναι ορατές και 
ευανάγνωστες και αναρτώνται σε 
ευδιάκριτο σημείο στη συσκευασία των 
παιχνιδιών και στο σημείο πώλησης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Τροπολογία 116
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προειδοποιήσεις θα πρέπει να 
εναλλάσσονται, ώστε να αναρτώνται 
τακτικά. Η προειδοποίηση τυπώνεται 
στην πιο ορατή επιφάνεια της 
συσκευασίας και σε κάθε εξωτερική 
συσκευασία, με την εξαίρεση της 
διαφανούς συσκευασίας που 
χρησιμοποιείται για τη λιανική πώληση 
του εκάστοτε παιχνιδιού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές αλλαγές είναι καταλληλότερο να συζητηθούν από τη CEN, η οποία έχει ήδη 
εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προειδοποιήσεις για τα παιχνίδια.
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Τροπολογία 117
Alessandro Foglietta

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προειδοποιήσεις θα πρέπει να 
εναλλάσσονται, ώστε να αναρτώνται 
τακτικά. Η προειδοποίηση τυπώνεται 
στην πιο ορατή επιφάνεια της 
συσκευασίας και σε κάθε εξωτερική 
συσκευασία, με την εξαίρεση της 
διαφανούς συσκευασίας που 
χρησιμοποιείται για τη λιανική πώληση 
του εκάστοτε παιχνιδιού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι υπερβολικά τεχνικές για να εισαχθούν σε οδηγία. Είναι 
καταλληλότερο να συζητηθούν από τη CEN, η οποία έχει ήδη εκπονήσει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις προειδοποιήσεις για τα παιχνίδια.

Τροπολογία 118
Miroslav Mikolášik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θα προετοιμάσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον 
τρόπο παρουσίασης των κατευθυντήριων 
γραμμών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να καταρτισθούν από 
κοινού με τα διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη και τις αρχές των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον 
επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Τροπολογία 119
Marcello Vernola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
τη θέση όπου θα εμφανίζονται οι 
προειδοποιήσεις στις εν λόγω επιφάνειες 
ανάλογα με απαιτήσεις γλωσσικής 
φύσεως.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές αλλαγές είναι καταλληλότερο να συζητηθούν από τη CEN, η οποία έχει ήδη
εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προειδοποιήσεις για τα παιχνίδια.

Τροπολογία 120
Alessandro Foglietta

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 –εδάφιο 2 β (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
τη θέση όπου θα εμφανίζονται οι 
προειδοποιήσεις στις εν λόγω επιφάνειες 
ανάλογα με απαιτήσεις γλωσσικής 
φύσεως.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι υπερβολικά τεχνικές για να εισαχθούν σε οδηγία. Είναι 
καταλληλότερο να συζητηθούν από τη CEN, η οποία έχει ήδη εκπονήσει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις προειδοποιήσεις για τα παιχνίδια.

Τροπολογία 121
Miroslav Mikolášik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν 
οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες 
ασφάλειας, ή ορισμένες από αυτές, να 
συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα ή στις 
επίσημες γλώσσες τους όταν τα παιχνίδια 
διατίθενται στην αγορά της επικράτειάς 
τους.

3. Οι προειδοποιήσεις που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο και στο παράρτημα V
και κάθε είδους οδηγίες ασφάλειας θα 
συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα ή στις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
όπου τα παιχνίδια διατίθενται στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες χρήσης πάντοτε θα πρέπει να συντάσσονται στην επίσημη 
γλώσσα (στις επίσημες γλώσσες) του κράτους μέλους όπου τα παιχνίδια διατίθενται στην αγορά. 

Τροπολογία 122
Miroslav Mikolášik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι κοινοποιούσες αρχές θεσπίζουν 
σημεία κοινοποίησης ζητημάτων 
ασφάλειας όπου οι επαγγελματίες στον 
κλάδο της παιδοκομίας και οι 
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καταναλωτές θα μπορούν να αναφέρουν 
τη μη συμβατότητα παιχνιδιών ή 
ατυχήματα που οφείλονται στη χρήση 
κάποιου παιχνιδιού.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση σημείων κοινοποίησης ζητημάτων ασφάλειας στα κράτη μέλη θα δώσει εξουσία 
στους καταναλωτές και θα διευκολύνει την άμεση επικοινωνία με τους κατασκευαστές και τους 
παραγωγούς σε περίπτωση προβλημάτων με συγκεκριμένο προϊόν. Οι κατασκευαστές και οι 
παραγωγοί θα μπορούν στη συνέχεια να αντιδρούν αμεσότερα στα αιτήματα των καταναλωτών 
τους.

Τροπολογία 123
Αδάμος Αδάμου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν κατά την εν λόγω αξιολόγηση , οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν 
ότι το παιχνίδι δε συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ζητούν 
από το σχετικό οικονομικό παράγοντα να 
λάβει όλα τα απαραίτητα διορθωτικά 
μέτρα για να θέσει το παιχνίδι σε 
συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις ή 
να αποσύρει το παιχνίδι από την αγορά ή 
να το ανακαλέσει εντός εύλογης χρονικής  
περιόδου την οποία θα ορίσουν αυτές, 
ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.

Εάν κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν 
ότι το παιχνίδι δε συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ζητούν 
από το σχετικό οικονομικό παράγοντα, με 
ταυτόχρονη κοινοποίηση στους 
καταναλωτές, να λάβει όλα τα απαραίτητα 
διορθωτικά μέτρα για να θέσει το παιχνίδι 
σε συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις 
ή να αποσύρει το παιχνίδι από την αγορά ή 
να το ανακαλέσει εντός εύλογης χρονικής  
περιόδου την οποία θα ορίσουν αυτές, 
ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.

Or. el

Αιτιολόγηση

H άμεση ενημέρωση των καταναλωτών αποτελεί καίρια προϋπόθεση για τη διασφάλιση 
αποφυγής του κινδύνου.
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Τροπολογία 124
Αδάμος Αδάμου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν 
περιορίζεται στην εθνική επικράτεια , 
ενημερώνουν την Επιτροπή και άλλα 
κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και τα μέτρα που ζητούν να 
λάβει ο οικονομικός παράγοντας

2. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν 
περιορίζεται στην εθνική επικράτεια, 
ενημερώνουν την Επιτροπή και άλλα 
κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και τα μέτρα που ζητούν να 
λάβει ο οικονομικός παράγοντας. 
Ενημερώνουν επίσημα τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή για την απάντηση και την 
πρόθεση συμμόρφωσης ή όχι που έδωσε 
ο οικονομικός παράγοντας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης ενημέρωσης του κοινού και της διαφάνειας, θα πρέπει ο 
οικονομικός παράγοντας να απαντήσει και η απάντηση αυτή να κοινοποιείται  στα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή.

Τροπολογία 125
Miroslav Mikolášik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – σημείο (- α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Παράρτημα I·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση της διαδικασίας επιτροπολογίας με έλεγχο για την 
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προσαρμογή του καταλόγου προϊόντων που δεν θα πρέπει να θεωρούνται παιχνίδια. Κατά 
αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα μπορεί να
προσαρμόζεται έγκαιρα στις νέες εξελίξεις στην αγορά, δηλαδή στα νέα παιχνίδια.

Τροπολογία 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) σημεία 7 και 8 του μέρους III του 
παραρτήματος II·

(α) σημείο 8 του μέρους III του 
παραρτήματος II για μείωση των ορίων 
μετανάστευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εν μέρει συνδέεται με την τροπολογία των ίδιων συντακτών για το σημείο 7 του μέρους III του 
παραρτήματος II. Εάν απαγορευθούν όλες οι αρωματικές ουσίες στα παιχνίδια, δεν υπάρχει 
ανάγκη προσαρμογής του αντίστοιχου σημείου 7 του μέρους III του παραρτήματος II. Στην 
Επιτροπή θα πρέπει μόνο να επιτρέπεται να μειώσει τα όρια μετανάστευσης για ορισμένα 
χημικά στοιχεία στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Τροπολογία 127
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αφορούν την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2. 

Τα μέτρα που αφορούν την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δεν αφορά την ελληνική γλώσσα.

Τροπολογία 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη των περιορισμών 
που θεσπίζονται στο μέρος III του 
παραρτήματος II, η Επιτροπή, δύναται, 
εάν κριθεί απαραίτητο και σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 46 
παράγραφος 2, να τροποποιήσει το 
παράρτημα II προκειμένου: 
– να καθορίσει τις οριακές τιμές ή άλλους 
περιορισμούς για ουσίες ή 
παρασκευάσματα άλλα από αυτά που 
παρατίθενται στα σημεία 7 και 8 στο 
μέρος III του παραρτήματος II·
– να εγκρίνει ή να προσαρμόσει τις 
οριακές τιμές για τον θόρυβο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να εγκρίνει περιορισμούς επί άλλων ουσιών ή 
οριακών τιμών για τον θόρυβο στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 129
Miroslav Mikolášik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή, όπου κρίνεται 
απαραίτητο για τη διασφάλισης της 
υγείας και της ασφάλειας των παιδιών, 
διευκρινίζει αναλυτικά τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις ασφάλειας που παρατίθενται 
στο παράρτημα II (π.χ. με τη θέσπιση 
οριακών τιμών ή άλλων περιορισμών για 
ορισμένες χημικές ουσίες άλλες από αυτές 
που παρατίθενται στα σημεία 7 και 8 του 
μέρους III του παραρτήματος II, 
οριακών τιμών για τον θόρυβο, οριακών 
τιμών για την ταχύτητα, κλπ.) και 
καταρτίζει κατάλογο παιχνιδιών που 
προϋποθέτουν έλεγχο τύπου EC για τους 
σκοπούς του μέρους II του 
παραρτήματος I.

Οι προδιαγραφές αυτές εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 
παράγραφος 2. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις που αφορούν εντόνως πολιτικά ζητήματα και είναι απαραίτητες για τη 
διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών δεν θα πρέπει να ανατίθενται σε 
οργανισμούς τυποποίησης. Για αυτά τα ζητήματα επίσης είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί μια 
διαδικασία ταχύτερη από τη συναπόφαση. Οι οριακές τιμές π.χ. για τις χημικές ουσίες στα 
παιχνίδια, για τον θόρυβο ή την ταχύτητα, θα πρέπει συνεπώς να θεσπίζονται μέσω της 
διαδικασίας επιτροπολογίας με έλεγχο. Επιπλέον, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία 
επιτροπολογίας για την κατάρτιση και προσαρμογή καταλόγου παιχνιδιών που θα πρέπει να 
υπόκεινται σε υποχρεωτική εξέταση τύπου EC.
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Τροπολογία 130
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να 
αποφασίσει για τη χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών ή παρασκευασμάτων που έχουν 
ταξινομηθεί ως καρκινογόνα, 
μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την 
αναπαραγωγή, των κατηγοριών 1, 2 και 
3, στο παράρτημα I της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ.

διαγράφεται

Τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, μέσω της 
συμπλήρωσής της, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 46 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως CMR στο παράρτημα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ δεν θα 
πρέπει να μπορούν να επιδέχονται απαλλαγή από την απαγόρευση CMR, παρά μόνο για πολύ 
συγκεκριμένη χρήση στο εσωτερικό του παιχνιδιού (π.χ. σε κάποιο ηλεκτρονικό εξάρτημα) ή 
εάν η παρουσία των ιχνών αυτών των ουσιών είναι αναπόφευκτη στο πλαίσιο της ορθής 
κατασκευαστικής πρακτικής.

Τροπολογία 131
Miroslav Mikolášik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά παιχνιδιών που είναι σύμφωνα 
με την οδηγία 88/378/ΕΟΚ και τα οποία 

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά παιχνιδιών που είναι σύμφωνα 
με την οδηγία 88/378/ΕΟΚ και τα οποία 
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διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ή 
τουλάχιστον 2 έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. 

διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ή 
τουλάχιστον 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 132
Miroslav Mikolášik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 54α
Αναθεώρηση

Η Επιτροπή αναθεωρεί την παρούσα 
οδηγία βάσει των αξιολογήσεων της 
σχετικής επιστημονικής επιτροπής και 
της γνωμοδότησης της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, ανά οκταετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται αναθεώρηση της οδηγίας, τουλάχιστον ανά οκταετία ή συχνότερα εάν κριθεί 
απαραίτητο λόγω νέων ευρημάτων ή λόγω ατυχημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας είναι επαρκείς για την κάλυψη των κινδύνων που ενδέχεται 
να ανακύψουν π.χ. από νέα παιχνίδια και νέες τεχνολογίες, αλλά και λόγω νέων επιστημονικών 
δεδομένων.

Τροπολογία 133
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο I – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συσκευασία στην οποία περιέχονται 
παιχνίδια για λιανική πώληση δεν πρέπει 

2. Η συσκευασία στην οποία περιέχονται 
παιχνίδια για λιανική πώληση δεν πρέπει 
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να παρουσιάζει κίνδυνο στραγγαλισμού ή 
ασφυξίας λόγω απόφραξης των 
εξωτερικών αεροφόρων οδών της 
στοματικής και της ρινικής κοιλότητας.

να παρουσιάζει κίνδυνο στραγγαλισμού ή 
ασφυξίας λόγω εσωτερικής απόφραξης
των κατώτερων αεροφόρων οδών και 
των εξωτερικών αεροφόρων οδών της 
στοματικής και της ρινικής κοιλότητας.

Or. de

Τροπολογία 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο I – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα παιχνίδια που είναι σχεδιασμένα να 
παράγουν ήχο πρέπει να είναι σχεδιασμένα 
και κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε ο ήχος που προέρχεται από αυτά να 
μην είναι σε θέση να βλάψει την ακοή των 
παιδιών.

10. Τα παιχνίδια που είναι σχεδιασμένα να 
παράγουν ήχο πρέπει να είναι σχεδιασμένα 
και κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε ο ήχος που προέρχεται από αυτά να 
μην είναι σε θέση να βλάψει την ακοή των 
παιδιών. Αυτό ισχύει για όλα τα παιχνίδια 
ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα 
στην οποία απευθύνονται. Το όριο 
παλμικού θορύβου θα πρέπει να είναι 135 
dB LpC κατά μέγιστο στο αυτί. Τα όρια 
συνεχούς θορύβου καθορίζονται βάσει 
της ευαισθησίας του αυτιού ενός βρέφους 
ηλικίας κάτω των 36 μηνών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ισχύοντα πρότυπα για τα όρια θορύβου δεν καλύπτουν επαρκώς το ενδεχόμενο πρόκλησης 
βλάβης στην ακοή των παιδιών. Πρώτον, δεν ισχύουν για όλα τα παιχνίδια (π.χ. το πρότυπο για 
«παιχνίδια που πλησιάζουν στο αυτί» ισχύει μόνο για βρέφη ηλικίας κάτω των 10 μηνών. 
Δεύτερον, πρέπει να θεσπισθεί χαμηλότερο όριο για τον παλμικό θόρυβο. Υπό το πρίσμα 
πραγματικών καταστάσεων με παιδιά διαφορετικών ηλικιών σε μια οικογένεια, τα όρια για τον 
θόρυβο θα πρέπει να θεσπίζονται βάσει των πιο ευάλωτων μεταξύ αυτών, δηλαδή βάσει των 
παιδιών ηλικίας κάτω των 36 μηνών.
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Τροπολογία 135
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, η χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές
για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ σε επιμέρους 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 
τις σχετικές συγκεντρώσεις που 
καθορίζονται για την ταξινόμηση των 
παρασκευασμάτων που περιέχουν τις 
ουσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ πρέπει να 
απαγορεύεται, εκτός εάν οι ουσίες 
περιέχονται σε συστατικά παιχνιδιών ή 
μικροδομικώς χωριστά μέρη παιχνιδιών 
με τα οποία δεν μπορούν σε έρθουν σε 
επαφή τα παιδιά.

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, η χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, ουσιών που 
έχουν ταξινομηθεί ως ενδοκρινικοί 
διαταράκτες και ουσιών που έχουν 
ταξινομηθεί ως ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρευτικές και τοξικές (PBT) ή 
πολύ ανθεκτικές και πολύ 
βιοσυσσωρευτικές (vPvB) πρέπει να 
απαγορεύεται.

Η παρουσία ιχνών αυτών των ουσιών 
επιτρέπεται με τον όρο ότι η εν λόγω 
παρουσία είναι τεχνικώς αναπόφευκτη 
στο πλαίσιο της ορθής κατασκευαστικής 
πρακτικής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες CMR καθώς και άλλες αναγνωρισμένες ουσίες που εμπνέουν πολύ μεγάλη ανησυχία 
(π.χ. ενδοκρινικοί διαταράκτες) απαγορεύονται στα παιχνίδια. Τα παιδιά αναπτύσσονται 
σωματικά και κατά συνέπεια είναι πολύ ευάλωτα σε ουσίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις 
διάφορες οργανικές τους διαδικασίες. Επιπλέον, στο ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου
«Σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων, ιδιαίτερα των παιχνιδιών» το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ζητεί την άνευ όρων απαγόρευση όλων των ουσιών CMR (κατηγορίες 1, 2 και 3) καθώς και 
άλλων ουσιών που προκαλούν εξίσου μεγάλη ανησυχία, όπως οι ουσίες που προκαλούν 
ενδοκρινολογικές διαταραχές, οι ευαισθητοποιητές και οι αρωματικές ουσίες.
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Τροπολογία 136
Miroslav Mikolášik

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, η χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ σε επιμέρους 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από τις 
σχετικές συγκεντρώσεις που καθορίζονται 
για την ταξινόμηση των παρασκευασμάτων 
που περιέχουν τις ουσίες σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 1999/45/ΕΚ πρέπει 
να απαγορεύεται, εκτός εάν οι ουσίες 
περιέχονται σε συστατικά παιχνιδιών ή 
μικροδομικώς χωριστά μέρη παιχνιδιών με 
τα οποία δεν μπορούν σε έρθουν σε επαφή 
τα παιδιά.

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, η χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή(CMR) των 
κατηγοριών 1 και 2 σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ σε επιμέρους 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από τις 
σχετικές συγκεντρώσεις που καθορίζονται 
για την ταξινόμηση των παρασκευασμάτων 
που περιέχουν τις ουσίες σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 1999/45/ΕΚ πρέπει 
να απαγορεύεται, εκτός εάν οι ουσίες 
περιέχονται σε συστατικά παιχνιδιών ή 
μικροδομικώς χωριστά μέρη παιχνιδιών με 
τα οποία δεν μπορούν σε έρθουν σε επαφή 
τα παιδιά.

Η χρήση στα παιχνίδια ουσιών που έχουν 
ταξινομηθεί ως καρκινογόνοι, 
μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή (CMR) κατηγορίας 3 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548ΕΟΚ σε 
επιμέρους συγκεντρώσεις ίσες ή 
μεγαλύτερες του 0,1% απαγορεύεται. Το 
συντομότερο δυνατόν θα αναθεωρηθεί το 
εν λόγω όριο βάσει γνωμοδότησης της 
συναφούς επιστημονικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2.

/Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρουσία ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως CMR σε ποσότητες που υπερβαίνουν την 
καθορισμένη κατώτατη τιμή θα πρέπει να απαγορεύεται προκειμένου να διασφαλίζεται ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών. Αυτή η κατώτατη τιμή θα πρέπει να 
εξεταστεί στο πλαίσιο διαδικασίας επιτροπολογίας το ταχύτερο δυνατόν βάσει νέων 
πληροφοριών.
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Τροπολογία 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, η χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ σε επιμέρους 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από τις 
σχετικές συγκεντρώσεις που 
καθορίζονται για την ταξινόμηση των 
παρασκευασμάτων που περιέχουν τις 
ουσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ πρέπει να 
απαγορεύεται, εκτός εάν οι ουσίες 
περιέχονται σε συστατικά παιχνιδιών ή 
μικροδομικώς χωριστά μέρη παιχνιδιών με 
τα οποία δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή 
τα παιδιά. 

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, η χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ σε συγκεντρώσεις 
ίσες ή μεγαλύτερες του 0,1% σε ομοιογενή 
μέρη του παιχνιδιού θα πρέπει να 
απαγορεύεται, εκτός εάν οι ουσίες 
περιέχονται σε συστατικά παιχνιδιών ή 
μικροδομικώς χωριστά μέρη παιχνιδιών με 
τα οποία δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή 
τα παιδιά, μεταξύ άλλων με εισπνοή 
αυτών, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο κάθε πιθανότητα έκθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ απλούστερο για τους κατασκευαστές παιχνιδιών και για τις αρχές να γίνεται χρήση 
μιας πρότυπης διοικητικής κατ’ αποκοπή τιμής για την απαγόρευση των ουσιών CMR, αντί για 
τιμή βάσει της ταξινόμησης, η οποία ποικίλει. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η κατ’ 
αποκοπή τιμή ισχύει για τα ομοιογενή μέρη ενός παιχνιδιού, προκειμένου να αποφευχθεί η 
χρήση της συνολικής μάζας του παιχνιδιού για αραίωση μεγαλύτερη του 0,1% ουσίας CMR σε 
ένα μέρος του παιχνιδιού (π.χ. στη βαφή). Η απόκλιση θα πρέπει να ισχύει μόνο σε περιπτώσεις 
όπου αποκλείεται κάθε πιθανότητα έκθεσης.
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Τροπολογία 138
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR των 
κατηγοριών 1 και 2 σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια με τον όρο 
ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

διαγράφεται

4.1. η χρήση της ουσίας έχει αξιολογηθεί 
από τη σχετική επιστημονική επιτροπή 
και κρίθηκε ασφαλής, ιδίως όσον αφορά 
την έκθεση, και ελήφθη απόφαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2·
4.2. δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες διαθέσιμες, όπως 
αποδεικνύεται από ανάλυση των 
εναλλακτικών ουσιών·
4.3. δεν απαγορεύονται για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).
Η Επιτροπή εντέλλεται τη σχετική 
επιστημονική επιτροπή να 
επαναξιολογήσει τις εν λόγω ουσίες ή 
παρασκευάσματα μόλις προκύψουν 
ανησυχίες για την ασφάλεια και το 
αργότερο κάθε 5 έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία ελήφθη απόφαση 
σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες CMR δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια προκειμένου να διασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών. Επιπλέον, στο ψήφισμά του της 26ης 
Σεπτεμβρίου «Σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων, ιδιαίτερα των παιχνιδιών» το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ζητεί την άνευ όρων απαγόρευση όλων των ουσιών CMR (κατηγορίες 1, 2 και 3) 
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καθώς και άλλων ουσιών που προκαλούν εξίσου μεγάλη ανησυχία, όπως οι ουσίες που 
προκαλούν ενδοκρινολογικές διαταραχές, οι ευαισθητοποιητές και οι αρωματικές ουσίες.

Τροπολογία 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR των 
κατηγοριών 1 και 2 σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια με τον όρο 
ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

4. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR της 
κατηγορίας 3 σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια με τον όρο 
ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να είναι πιθανές παρεκκλίσεις για τις ουσίες CMR των κατηγοριών 1 και 2 εκτός 
από αυτές που παρατίθενται στην παράγραφο 3 (καμία πιθανότητα έκθεσης). Οι παρεκκλίσεις 
θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο για ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν ταξινομηθεί ως 
ουσίες CMR της κατηγορίας 3.

Τροπολογία 140
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR της 
κατηγορίας 3 σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, εάν η 
χρήση της ουσίας έχει αξιολογηθεί από τη 
σχετική επιστημονική επιτροπή και έχει 
κριθεί ασφαλής, ιδίως ως προς την 

διαγράφεται
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έκθεση, και κατόπιν απόφασης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 
και με την προϋπόθεση ότι δεν 
απαγορεύονται για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες CMR δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια προκειμένου να διασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών. Επιπλέον, στο ψήφισμά του της 26ης 
Σεπτεμβρίου «Σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων, ιδιαίτερα των παιχνιδιών» το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καλεί την άνευ όρων απαγόρευση όλων των ουσιών CMR (κατηγορίες 1, 2 και 3) 
καθώς και άλλων ουσιών που προκαλούν εξίσου μεγάλη ανησυχία, όπως οι ουσίες που 
προκαλούν ενδοκρινολογικές διαταραχές, οι ευαισθητοποιητές και οι αρωματικές ουσίες.

Τροπολογία 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR της 
κατηγορίας 3 σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, εάν η 
χρήση της ουσίας έχει αξιολογηθεί από τη 
σχετική επιστημονική επιτροπή και έχει 
κριθεί ασφαλής, ιδίως ως προς την 
έκθεση, και κατόπιν απόφασης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 
και με την προϋπόθεση ότι δεν 
απαγορεύονται για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH)..

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία του ίδιου συντάκτη στο παράρτημα II, 
μέρος III, παράγραφος 4, σχετικά με την εφαρμογή αυστηρότερων διατάξεων για τη χορήγηση 
απαλλαγών για τις ουσίες CMR της κατηγορίας 3.

Τροπολογία 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή θεσπίζει πρόγραμμα για 
τη συστηματική και τακτική αξιολόγηση 
της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών ή 
υλικών σε παιχνίδια. Το πρόγραμμα θα 
λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις των φορέων 
εποπτείας της αγοράς και τις ανησυχίες 
που εκφράζονται από τα κράτη μέλη και 
τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή 
αποφασίζει, κατόπιν γνωμοδότησης της 
σχετικής επιστημονικής επιτροπής, να 
λαμβάνει τα ενδεδειγμένα περιοριστικά 
μέτρα, εάν κριθεί απαραίτητο. Τα μέτρα 
αυτά έχουν σχεδιαστεί για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας και τη συμπλήρωση 
αυτής, πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 46
παράγραφος 2. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση των επικίνδυνων ουσιών σε παιχνίδια δεν περιορίζεται στις ουσίες CMR, σε 
αρωματικές ουσίες ή σε ουσίες που περιέχουν ορισμένα στοιχεία. Όλες οι επικίνδυνες ουσίες θα 
πρέπει να υπόκεινται σε τακτική αξιολόγηση από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που η 
αξιολόγηση αναδείξει μη αποδεκτό κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να 
λαμβάνει την ενδεδειγμένη δράση στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 143
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τα παιχνίδια ή τα μέρη παιχνιδιών 
που προορίζονται να μπαίνουν στο στόμα,
ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών 
για τα οποία προορίζονται, πρέπει να 
τηρούν τις διατάξεις για τις ανώτατες 
τιμές μετανάστευσης για συσκευασίες 
τροφίμων, όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 
σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα 
που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με 
τρόφιμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ισχύουσες διατάξεις για υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με 
τρόφιμα θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται για παιχνίδια ή μέρη παιχνιδιών που προορίζονται 
να μπαίνουν στο στόμα.

Τροπολογία 144
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα παιχνίδια δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες
αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες:

7. Τα παιχνίδια δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν αλλεργιογόνους 
αρωματικές ουσίες.

(1) Ρίζα Alant (Inula helenium)
(2) Αλυσισοθειοκυανικό άλας
(3) Κυανιούχο βενζύλιο
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(4) 4 τριτ. -βουτυλοφαινόλη
(5) Έλαιο χηνοπόδιου
(6) Κυκλαμινική αλκοόλη
(7) Διαιθυλικός μηλεϊνεστέρας
(8) Διυδροκουμαρίνη
(9) 2,4-διυδροξυ-3-μεθυλοβενζαλδεΰδη 
(10) 3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-όλη (6,7-
διυδρογερανιόλη)
(11) 4,6-διμεθυλο-8-τριτ. -
βουτυλοκουμαρίνη
(12) Κιτρακονικός διμεθυλεστέρας
(13) 7,11-διμεθυλο-4,6,10-δωδεκατριεν-3-
όνη
(14) 6,10-διμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-2-
όνη
(15) Διφαινυλαμίνη
(16) Ακρυλικός αιθυλεστέρας
(17) Φύλλα συκής, νωπά και 
παρασκευάσματα
(18) Τrans-2-επτενάλη
(19) Τrans-2-εξεναλοδιαιθυλοακετάλη
(20) Τrans-2- εξεναλοδιμεθυλοακετάλη
(21) Υδροαβιετική αλκοόλη
(22) 4-αιθοξυ-φαινόλη
(23) 6-ισοπροπυλο-2-
δεκαϋδροναφθαλενόλη
(24) 7-μεθοξυκουμαρίνη

(25) 4-μεθοξυφαινόλη

(26) 4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-βουτεν-2-όνη
(27) 1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-πεντεν-3-όνη
(28) Τrans-2-βουτενοϊκό μεθύλιο
(29) 6-μεθυλοκουμαρίνη
(30) 7-μεθυλοκουμαρίνη
(31) 5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη
(32) Έλαιο ρίζας costus (Saussurea lappa 
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Clarke)
(33) 7-αιθοξυ-4-μεθυλοκουμαρίνη
(34) Εξαϋδροκουμαρίνη
(35) Μυρόξυλο το περουβιανό
(Myroxylonpereirae Klotzsch)
(36) 2-πεντυλιδενο-κυκλοεξανόνη
(37) 3,6,10-τριμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-
2-όνη
(38) Έλαιο λιππίας (Lippia citriodora 
Kunth).
Ωστόσο, η παρουσία ιχνών αυτών των 
ουσιών επιτρέπεται με τον όρο ότι η εν 
λόγω παρουσία είναι τεχνικώς 
αναπόφευκτη στο πλαίσιο της ορθής 
κατασκευαστικής πρακτικής.
Επιπροσθέτως, οι ακόλουθες 
αλλεργιογόνοι αρωματικές ουσίες 
αναφέρονται εάν προστίθενται αυτούσιες 
σε παιχνίδια, σε συγκεντρώσεις που 
υπερβαίνουν το 0,01 % κατά βάρος:
(1) Αμυλοκινναμάλη
(2) Κινναμυλική αλκοόλη
(3) Ανισυλική αλκοόλη
(4) Βενζυλική αλκοόλη
(5) Βενζοϊκό βενζύλιο
(6) Κινναμωνικό βενζύλιο
(7) Σαλικυλικό βενζύλιο
(8) Κινναμάλη
(9) Κινναμυλαλκοόλη
(10) Κιτράλη
(11) Κιτρονελλόλη
(12) Κουμαρίνη

(13) Ευγενόλη

(14) Φαρνεσόλη
(15) Γερανιόλη
(16) Εξυλοκινναμαλδεΰδη
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(17) Υδροξυ-κιτρονελλάλη
(18) 4-(4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντυλο)-3-
κυκλοεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη 
(19) Ισοευγενόλη
(20) Αλδεΰδη του κρίνου (αναφέρεται 
στην οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα 
στο σημείο 83 ως: 2-(4-τριτ.-
βουτυλοβενζυλο) προπιοναλδεΰδη
(21) δ-λεμονένιο
(22) Λιναλοόλη
(23) Μεθυλεπτινεστέρας
(24) 3-μεθυλο-4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-
κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη
(25) Εκχύλισμα Evernia prunastri
(26) Εκχύλισμα Evernia furfuracea

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρωματικές ουσίες έχουν αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό αλλεργιογόνοι. Σε καμία περίπτωση 
δε δεν έχουν αναλυθεί όλες οι αρωματικές ουσίες ως προς τις αλλεργιογόνους ιδιότητές τους. 
Προς το παρόν, δεν υπάρχει εξαντλητικός κατάλογος που να βασίζεται σε επιστημονικές βάσεις 
σχετικά με το ποιες αρωματικές ουσίες είναι αλλεργιογόνοι και ποιες όχι. Η απαγόρευση ενός 
αριθμού αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου στην 
πράξη να επιτρέπονται πολλές άλλες. Οι αξιολογήσεις σύμφωνα με τον επικείμενο κανονισμό 
CLP, ωστόσο, θα παράσχουν τις πληροφορίες σχετικά με το ποιες ουσίες ερευνώνται και 
κρίνονται π.χ. μη αλλεργιογόνοι.

Τροπολογία 145
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα παιχνίδια δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες:

7. Τα παιχνίδια δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν καθόλου αρωματικές 
ουσίες.

(1) Ρίζα Alant (Inula helenium)
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(2) Αλυσισοθειοκυανικό άλας
(3) Κυανιούχο βενζύλιο
(4) 4 τριτ. -βουτυλοφαινόλη
(5) Έλαιο χηνοπόδιου
(6) Κυκλαμινική αλκοόλη
(7) Διαιθυλικός μηλεϊνεστέρας
(8) Διυδροκουμαρίνη
(9) 2,4-διυδροξυ-3-μεθυλοβενζαλδεΰδη 
(10) 3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-όλη (6,7-
διυδρογερανιόλη)
(11) 4,6-διμεθυλο-8-τριτ. -
βουτυλοκουμαρίνη
(12) Κιτρακονικός διμεθυλεστέρας
(13) 7,11-διμεθυλο-4,6,10-δωδεκατριεν-3-
όνη
(14) 6,10-διμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-2-
όνη
(15) Διφαινυλαμίνη
(16) Ακρυλικός αιθυλεστέρας
(17) Φύλλα συκής, νωπά και 
παρασκευάσματα
(18) Τrans-2-επτενάλη
(19) Τrans-2-εξεναλοδιαιθυλοακετάλη
(20) Τrans-2- εξεναλοδιμεθυλοακετάλη
(21) Υδροαβιετική αλκοόλη
(22) 4-αιθοξυ-φαινόλη
(23) 6-ισοπροπυλο-2-
δεκαϋδροναφθαλενόλη
(24) 7-μεθοξυκουμαρίνη

(25) 4-μεθοξυφαινόλη

(26) 4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-βουτεν-2-όνη
(27) 1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-πεντεν-3-όνη
(28) Τrans-2-βουτενοϊκό μεθύλιο
(29) 6-μεθυλοκουμαρίνη
(30) 7-μεθυλοκουμαρίνη
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(31) 5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη
(32) Έλαιο ρίζας costus (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-αιθοξυ-4-μεθυλοκουμαρίνη
(34) Εξαϋδροκουμαρίνη
(35) Μυρόξυλο το περουβιανό 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)
(36) 2-πεντυλιδενο-κυκλοεξανόνη
(37) 3,6,10-τριμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-
2-όνη
(38) Έλαιο λιππίας (Lippia citriodora 
Kunth).
Ωστόσο, η παρουσία ιχνών αυτών των 
ουσιών επιτρέπεται με τον όρο ότι η εν 
λόγω παρουσία είναι τεχνικώς 
αναπόφευκτη στο πλαίσιο της ορθής 
κατασκευαστικής πρακτικής.
Επιπροσθέτως, οι ακόλουθες 
αλλεργιογόνοι αρωματικές ουσίες 
αναφέρονται εάν προστίθενται αυτούσιες 
σε παιχνίδια, σε συγκεντρώσεις που 
υπερβαίνουν το 0,01 % κατά βάρος:
(1) Αμυλοκινναμάλη
(2) Κινναμυλική αλκοόλη
(3) Ανισυλική αλκοόλη
(4) Βενζυλική αλκοόλη
(5) Βενζοϊκό βενζύλιο
(6) Κινναμωνικό βενζύλιο
(7) Σαλικυλικό βενζύλιο
(8) Κινναμάλη
(9) Κινναμυλαλκοόλη
(10) Κιτράλη
(11) Κιτρονελλόλη
(12) Κουμαρίνη

(13) Ευγενόλη

(14) Φαρνεσόλη
(15) Γερανιόλη
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(16) Εξυλοκινναμαλδεΰδη 
(17) Υδροξυ-κιτρονελλάλη
(18) 4-(4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντυλο)-3-
κυκλοεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη 
(19) Ισοευγενόλη
(20) Αλδεΰδη του κρίνου (αναφέρεται 
στην οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα 
στο σημείο 83 ως: 2-(4-τριτ.-
βουτυλοβενζυλο) προπιοναλδεΰδη
(21) δ-λεμονένιο
(22) Λιναλοόλη
(23) Μεθυλεπτινεστέρας
(24) 3-μεθυλο-4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-
κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη
(25) Εκχύλισμα Evernia prunastri
(26) Εκχύλισμα Evernia furfuracea

Or. en

Αιτιολόγηση

Για πολλές αρωματικές ουσίες έχει διαπιστωθεί ότι προκαλούν αλλεργίες στα παιδιά. Δεν 
υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούνται αρωματικές ουσίες στα παιχνίδια. Δεδομένου ότι άλλες 
αρωματικές ουσίες, διαφορετικές από αυτές που παρατίθενται στον κατάλογο, μπορεί να 
χαρακτηρισθούν επίσης αλλεργιογόνοι στο μέλλον, θα πρέπει να απαγορευθούν όλες οι 
αρωματικές ουσίες στα παιχνίδια.

Τροπολογία 146
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα παιχνίδια δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες:

7. Τα παιχνίδια δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες::

(1) Ρίζα Alant (Inula helenium) (1) Ρίζα Alant (Inula helenium)

(2) Αλυσισοθειακυανικό άλας (2) Αλυσισοθειακυανικό άλας
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(3) Κυανιούχο βενζύλιο (3) Κυανιούχο βενζύλιο
(4) 4 τριτ. -βουτυλοφαινόλη (4) 4 τριτ. -βουτυλοφαινόλη

(5) Έλαιο χηνοπόδιου (5) Έλαιο χηνοπόδιου
(6) Κυκλαμινική αλκοόλη (6) Κυκλαμινική αλκοόλη

(7) Διαιθυλικός μηεϊνεστέρας (7) Διαιθυλικός μηεϊνεστέρας
(8) Διυδροκουμαρίνη (8) Διυδροκουμαρίνη

(9) 2,4-διυδροξυ-3-μεθυλοβενζαλδεΰδη (9) 2,4-διυδροξυ-3-μεθυλοβενζαλδεΰδη 
(10) 3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-όλη (6,7-
διυδρογερανιόλη)

(10) 3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-όλη (6,7-
διυδρογερανιόλη)

(11) 4,6-διμεθυλο-8-τρι. -
βουτυλοκουμαρίνη

(11) 4,6-διμεθυλο-8-τρι. -
βουτυλοκουμαρίνη

(12) Κιτρακονικός διμεθυλεστέρας (12) Κιτρακονικός διμεθυλεστέρας

(13) 7,11-διμεθυλο-4,6,10-δωδεκατριεν-3-
όνη

(13) 7,11-διμεθυλο-4,6,10-δωδεκατριεν-3-
όνη

(14) 6,10-διμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-2-
όνη

(14) 6,10-διμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-2-
όνη

(15) Διφαινυλαμίνη (15) Διφαινυλαμίνη
(16) Ακρυλικός αιθυλεστέρας (16) Ακρυλικός αιθυλεστέρας

(17) Φύλλα συκής, νωπά και 
παρασκευάσματα

(17) Φύλλα συκής, νωπά και 
παρασκευάσματα

(18) Τrans-2-επτενάλη (18) Τrans-2-επτενάλη
(19) Τrans-2-εξεναλοδιαιθυλοακετάλη (19) Τrans-2-εξεναλοδιαιθυλοακετάλη

(20) Τrans-2- εξεναλοδιμεθυλοακετάλη (20) Τrans-2- εξεναλοδιμεθυλοακετάλη
(21) Υδροαβιετική αλκοόλη (21) Υδροαβιετική αλκοόλη

(22) 4-αιθοξυ-φαινόλη (22) 4-αιθοξυ-φαινόλη
(23) 6-ισοπροπυλο-2-
δεκαϋδροναφθαλενόλη

(23) 6-ισοπροπυλο-2-
δεκαϋδροναφθαλενόλη

(24) 7-μεθοξυκουμαρίνη (24) 7-μεθοξυκουμαρίνη

(25) 4-μεθοξυφαινόλη (25) 4-μεθοξυφαινόλη

(26) 4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-βουτεν-2-όνη (26) 4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-βουτεν-2-όνη
(27) 1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-πεντεν-3-όνη (27) 1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-πεντεν-3-όνη

(28) Τrans-2-βουτενοϊκό μεθύλιο (28) Τrans-2-βουτενοϊκό μεθύλιο
(29) 6-μεθυλοκουμαρίνη (29) 6-μεθυλοκουμαρίνη

(30) 7-μεθυλοκουμαρίνη (30) 7-μεθυλοκουμαρίνη
(31) 5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη (31) 5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη
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(32) Έλαιο ρίζας costus (Saussurea lappa 
Clarke)

(32) Έλαιο ρίζας costus (Saussurea lappa 
Clarke)

(33) 7-αιθοξυ-4-μεθυλοκουμαρίνη (33) 7-αιθοξυ-4-μεθυλοκουμαρίνη
(34) Εξαϋδροκουμαρίνη (34) Εξαϋδροκουμαρίνη

(35) Μυρόξυλο το περουβιανό 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(35) Μυρόξυλο το περουβιανό 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-πεντυλιδενο-κυκλοεξανόνη (36) 2-πεντυλιδενο-κυκλοεξανόνη
(37) 3,6,10-τριμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-
2-όνη

(37) 3,6,10-τριμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-
2-όνη

(38) Έλαιο λιππίας (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) Έλαιο λιππίας (Lippia citriodora 
Kunth).

(39) Αμυλοκινναμάλη
(40) Κινναμυλική αλκοόλη
(41) Ανισυλική αλκοόλη
(42) Βενζυλική αλκοόλη
(43) Βενζοϊκό βενζύλιο
(44) Κινναμωνικό βενζύλιο
(45) Σαλικυλικό βενζύλιο
(46) Κινναμάλη
(47) Κινναμυλαλκοόλη
(48) Κιτράλη
(49) Κιτρονελλόλη
(50) Κουμαρίνη

(51) Ευγενόλη

(52) Φαρνεσόλη
(53) Γερανιόλη
(54) Εξυλοκινναμλαδεΰδη 
(55) Υδροξυ-κιτρονελλάλη
(56) 4-(4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντυλο)-3-
κυκλοεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη 
(57) Ισοευγενόλη
(58) Αλδεΰδη του κρίνου (αναφέρεται 
στην οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα 
στο σημείο 83 ως: 2-(4-τριτ.-
βουτυλοβενζυλο) προπιοναλδεΰδη
(59) δ-λεμονένιο
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(60) Λιναλοόλη
(61) Μεθυλεπτινεστέρας
(62) 3-μεθυλο-4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-
κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη
(63) Εκχύλισμα Evernia prunastri
(64) Εκχύλισμα Evernia furfuracea
Ωστόσο, η παρουσία ιχνών αυτών των 
ουσιών επιτρέπεται με τον όρο ότι η εν 
λόγω παρουσία είναι τεχνικώς 
αναπόφευκτη στο πλαίσιο της ορθής 
κατασκευαστικής πρακτικής

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι ανεύθυνο να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια αρωματικές ουσίες που μπορεί να 
προκαλέσουν αλλεργίες στα παιδιά.

Τροπολογία 147
Miroslav Mikolášik

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα παιχνίδια δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες:

7. Τα παιχνίδια δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες:

(1) Ρίζα Alant (Inula helenium) (1) Ρίζα Alant (Inula helenium)

(2) Αλυσισοθειακυανικό άλας (2) Αλυσισοθειακυανικό άλας
(3) Κυανιούχο βενζύλιο (3) Κυανιούχο βενζύλιο

(4) 4 τριτ. -βουτυλοφαινόλη (4) 4 τριτ. -βουτυλοφαινόλη
(5) Έλαιο χηνοπόδιου (5) Έλαιο χηνοπόδιου

(6) Κυκλαμινική αλκοόλη (6) Κυκλαμινική αλκοόλη
(7) Διαιθυλικός μηλεϊνεστέρας (7) Διαιθυλικός μηλεϊνεστέρας

(8) Διυδροκουμαρίνη (8) Διυδροκουμαρίνη
(9) 2,4-διυδροξυ-3-μεθυλοβενζαλδεΰδη (9) 2,4-διυδροξυ-3-μεθυλοβενζαλδεΰδη 
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(10) 3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-όλη (6,7-
διυδρογερανιόλη)

(10) 3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-όλη (6,7-
διυδρογερανιόλη)

(11) 4,6-διμεθυλο-8-τρι. -
βουτυλοκουμαρίνη

(11) 4,6-διμεθυλο-8-τρι. -
βουτυλοκουμαρίνη

(12) Κιτρακονικός διμεθυλεστέρας (12) Κιτρακονικός διμεθυλεστέρας
(13) 7,11-διμεθυλο-4,6,10-δωδεκατριεν-3-
όνη

(13) 7,11-διμεθυλο-4,6,10-δωδεκατριεν-3-
όνη

(14) 6,10-διμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-2-
όνη

(14) 6,10-διμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-2-
όνη

(15) Διφαινυλαμίνη (15) Διφαινυλαμίνη

(16) Ακρυλικός αιθυλεστέρας (16) Ακρυλικός αιθυλεστέρας
(17) Φύλλα συκής, νωπά και 
παρασκευάσματα

(17) Φύλλα συκής, νωπά και 
παρασκευάσματα

(18) Τrans-2-επτενάλη (18) Τrans-2-επτενάλη

(19) Τrans-2-εξεναλοδιαιθυλοακετάλη (19) Τrans-2-εξεναλοδιαιθυλοακετάλη
(20) Τrans-2- εξεναλοδιμεθυλοακετάλη (20) Τrans-2- εξεναλοδιμεθυλοακετάλη

(21) Υδροαβιετική αλκοόλη (21) Υδροαβιετική αλκοόλη
(22) 4-αιθοξυ-φαινόλη (22) 4-αιθοξυ-φαινόλη

(23) 6-ισοπροπυλο-2-
δεκαϋδροναφθαλενόλη

(23) 6-ισοπροπυλο-2-
δεκαϋδροναφθαλενόλη

(24) 7-μεθοξυκουμαρίνη (24) 7-μεθοξυκουμαρίνη

(25) 4-μεθοξυφαινόλη (25) 4-μεθοξυφαινόλη

(26) 4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-βουτεν-2-όνη (26) 4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-βουτεν-2-όνη

(27) 1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-πεντεν-3-όνη (27) 1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-πεντεν-3-όνη
(28) Τrans-2-βουτενοϊκό μεθύλιο (28) Τrans-2-βουτενοϊκό μεθύλιο

(29) 6-μεθυλοκουμαρίνη (29) 6-μεθυλοκουμαρίνη
(30) 7-μεθυλοκουμαρίνη (30) 7-μεθυλοκουμαρίνη

(31) 5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη (31) 5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη
(32) Έλαιο ρίζας costus (Saussurea lappa 
Clarke)

(32) Έλαιο ρίζας costus (Saussurea lappa 
Clarke)

(33) 7-αιθοξυ-4-μεθυλοκουμαρίνη (33) 7-αιθοξυ-4-μεθυλοκουμαρίνη

(34) Εξαϋδροκουμαρίνη (34) Εξαϋδροκουμαρίνη
(35) Μυρόξυλο το περουβιανό 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(35) Μυρόξυλο το περουβιανό 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-πεντυλιδενο-κυκλοεξανόνη (36) 2-πεντυλιδενο-κυκλοεξανόνη

(37) 3,6,10-τριμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν- (37) 3,6,10-τριμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-



AM\736063EL.doc 41/51 PE409.734v01-00

EL

2-όνη 2-όνη
(38) Έλαιο λιππίας (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) Έλαιο λιππίας (Lippia citriodora 
Kunth).

(39) Αμυλοκινναμάλη
(40) Κινναμυλική αλκοόλη
(41) Ανισυλική αλκοόλη
(42) Βενζυλική αλκοόλη
(43) Βενζοϊκό βενζύλιο
(44) Κινναμωνικό βενζύλιο
(45) Σαλικυλικό βενζύλιο
(46) Κινναμάλη
(47) Κινναμυλαλκοόλη
(48) Κιτράλη
(49) Κιτρονελλόλη
(50) Κουμαρίνη

(51) Ευγενόλη

(52) Φαρνεσόλη
(53) Γερανιόλη
(54) Εξυλοκινναμλαδεΰδη 
(55) Υδροξυ-κιτρονελλάλη
(56) 4-(4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντυλο)-3-
κυκλοεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη 
(57) Ισοευγενόλη
(58) Αλδεΰδη του κρίνου (αναφέρεται 
στην οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα 
στο σημείο 83 ως: 2-(4-τριτ.-
βουτυλοβενζυλο) προπιοναλδεΰδη
(59) δ-λεμονένιο
(60) Λιναλοόλη
(61) Μεθυλεπτινεστέρας
(62) 3-μεθυλο-4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-
κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη
(63) Εκχύλισμα Evernia prunastri
(64) Εκχύλισμα Evernia furfuracea
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρωματικές ουσίες αναγνωρίζονται ως μία από τις βασικές αιτίες που δημιουργούν
αλλεργίες. Δεδομένου ότι οι αλλεργίες μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά ότι 
οι περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν τα πρώτα συμπτώματα πριν την ηλικία των δέκα ετών, η 
χρήση αρωματικών ουσιών που έχουν αναγνωριστεί ως αλλεργιογόνοι θα πρέπει να
απαγορεύεται στα παιχνίδια. 

Τροπολογία 148
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, η παρουσία ιχνών αυτών των 
ουσιών επιτρέπεται με τον όρο ότι η εν 
λόγω παρουσία είναι τεχνικώς 
αναπόφευκτη στο πλαίσιο της ορθής 
κατασκευαστικής πρακτικής.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι ανεύθυνο να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια αρωματικές ουσίες που μπορεί να 
προκαλέσουν αλλεργίες στα παιδιά.

Τροπολογία 149
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 7 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, οι ακόλουθες 
αλλεργιογόνοι αρωματικές ουσίες 
αναφέρονται εάν προστίθενται αυτούσιες 
σε παιχνίδια, σε συγκεντρώσεις που 

διαγράφεται
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υπερβαίνουν το 0,01 κατά βάρος:
(1) Αμυλοκινναμάλη
(2) Κινναμυλική αλκοόλη
(3) Ανισυλική αλκοόλη
(4) Βενζυλική αλκοόλη
(5) Βενζοϊκό βενζύλιο
(6) Κινναμωνικό βενζύλιο
(7) Σαλικυλικό βενζύλιο
(8) Κινναμάλη
(9) Κινναμυλαλκοόλη
(10) Κιτράλη
(11) Κιτρονελλόλη
(12) Κουμαρίνη

(13) Ευγενόλη

(14) Φαρνεσόλη
(15) Γερανιόλη
(16) Εξυλοκινναμλαδεΰδη 
(17) Υδροξυ-κιτρονελλάλη
(18) 4-(4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντυλο)-3-
κυκλοεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη 
(19) Ισοευγενόλη
(20) Αλδεΰδη του κρίνου (αναφέρεται 
στην οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα 
στο σημείο 83 ως: 2-(4-τριτ.-
βουτυλοβενζυλο) προπιοναλδεΰδη
(21) δ-λεμονένιο
(22) Λιναλοόλη
(23) Μεθυλεπτινεστέρας
(24) 3-μεθυλο-4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-
κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη
(25) Εκχύλισμα Evernia prunastri
(26) Εκχύλισμα Evernia furfuracea

Or. de
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Αιτιολόγηση

Είναι ανεύθυνο να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια αρωματικές ουσίες που μπορεί να 
προκαλέσουν αλλεργίες στα παιδιά.

Τροπολογία 150
Miroslav Mikolášik

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 7 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, οι ακόλουθες 
αλλεργιογόνοι αρωματικές ουσίες 
αναφέρονται εάν προστίθενται αυτούσιες 
σε παιχνίδια, σε συγκεντρώσεις που 
υπερβαίνουν το 0,01 % κατά βάρος:

διαγράφεται

(1) Αμυλοκινναμάλη
(2) Κινναμυλική αλκοόλη
(3) Ανισυλική αλκοόλη
(4) Βενζυλική αλκοόλη
(5) Βενζοϊκό βενζύλιο
(6) Κινναμωνικό βενζύλιο
(7) Σαλικυλικό βενζύλιο
(8) Κινναμάλη
(9) Κινναμυλαλκοόλη
(10) Κιτράλη
(11) Κιτρονελλόλη
(12) Κουμαρίνη

(13) Ευγενόλη

(14) Φαρνεσόλη
(15) Γερανιόλη
(16) Εξυλοκινναμλαδεΰδη 
(17) Υδροξυ-κιτρονελλάλη
(18) 4-(4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντυλο)-3-
κυκλοεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη 
(19) Ισοευγενόλη
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(20) Αλδεΰδη του κρίνου (αναφέρεται 
στην οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα 
στο σημείο 83 ως: 2-(4-τριτ.-
βουτυλοβενζυλο) προπιοναλδεΰδη
(21) δ-λεμονένιο
(22) Λιναλοόλη
(23) Μεθυλεπτινεστέρας
(24) 3-μεθυλο-4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-
κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη
(25) Εκχύλισμα Evernia prunastri
(26) Εκχύλισμα Evernia furfuracea

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρωματικές ουσίες αναγνωρίζονται ως μία από τις βασικές αιτίες που δημιουργούν
αλλεργίες. Δεδομένου ότι οι αλλεργίες μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά ότι 
οι περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν τα πρώτα συμπτώματα πριν την ηλικία των δέκα ετών, η 
χρήση αρωματικών ουσιών που έχουν αναγνωριστεί ως αλλεργιογόνοι θα πρέπει να 
απαγορεύεται στα παιχνίδια. 

Τροπολογία 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 8 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στοιχείο mg/kg σε ξηρή, 
εύθρυπτη, με 

μορφή σκόνης ή 
εύκαμπτη ύλη του 

παιχνιδιού

mg/kg
σε υγρή ή κολλώδη 
ύλη του παιχνιδιού

Αλουμίνιο 5625 1406

Αντιμόνιο 45 11.3

Αρσενικό 7.5 1.9
Βάριο 4500 1125
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Βόριο 1200 300

Κάδμιο 3.8 0.9
Χρώμιο (III) 37.5 9.4

Χρώμιο (VI) 0.04 0.01
Κοβάλτιο 10.5 2.6
Χαλκός 622.5 156

Μόλυβδος 27 6.8
Μαγγάνιο 1200 300

Υδράργυρος 15 3.8
Νικέλιο 75 18.8

Σελήνιο 37.5 9.4
Στρόντιο 4500 1125

Κασσίτερος 15000 3750

Οργανικός κασσίτερος 1.9 0.5
Ψευδάργυρος 3750 938

Τροπολογία

Στοιχείο mg/kg σε στερεή, 
ξηρή, εύθρυπτη, με 

μορφή σκόνης ή 
εύκαμπτη ύλη του 

παιχνιδιού

mg/kg

σε υγρή ή κολλώδη 
ύλη του παιχνιδιού

Αλουμίνιο 5625 1406
Αντιμόνιο 45 11.3

διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται
Βάριο 4500 1125

Βόριο 1200 300

διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται
Χρώμιο (III) 37.5 9.4

διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται
Κοβάλτιο 10.5 2.6
Χαλκός 622.5 156

διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται
Μαγγάνιο 1200 300
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διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται
Νικέλιο 75 18.8

Σελήνιο 37.5 9.4
Στρόντιο 4500 1125

Κασσίτερος 15000 3750

διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται
Ψευδάργυρος 3750 938

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αρσενικό, το κάδμιο, ο μόλυβδος, το χρώμιο (VI), ο υδράργυρος και ο οργανικός κασσίτερος 
είναι ιδιαίτερα τοξικά στοιχεία. Το κάδμιο, ο μόλυβδος, το χρώμιο (VI) και ο υδράργυρος έχουν 
ήδη απαγορευθεί στα αυτοκίνητα και στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Το χρώμιο
(VI) στο τσιμέντο πρέπει να αποκτήσει αβλαβή μορφή με την προσθήκη θειικού υποσιδήρου. Το 
αρσενικό έχει απαγορευθεί στις βαφές και στα υλικά επεξεργασίας ξύλου, οι οργανοτίνες έχουν 
απαγορευθεί ως βιοκτόνα. Προφανώς, ουσίες που βασίζονται σε αυτά τα στοιχεία δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια.

Τροπολογία 152
Jens Holm

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 8 – πίνακας και στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στοιχείο mg/kg σε ξηρή, εύθρυπτη, 
με μορφή σκόνης ή 
εύκαμπτη ύλη του 

παιχνιδιού

mg/kg
σε υγρή ή κολλώδη ύλη 

του παιχνιδιού

Αλουμίνιο  5625 1406

Αντιμόνιο 45 11.3

Αρσενικό 7.5 1.9

Βάριο  4500 1125
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Βόριο 1200  300

Κάδμιο  3.8 0.9

Χρώμιο (III) 37.5 9.4

Χρώμιο (VI) 0.04 0.01

Κοβάλτιο 10.5 2.6

Χαλκός 622.5 156

Μόλυβδος  27 6.8

Μαγγάνιο  1200 300

Υδράργυρος 15   3.8

Νικέλιο 75 18.8

Σελήνιο  37.5 9.4

Στρόντιο  4500 1125

Κασσίτερος 15000  3750

Οργανικός κασσίτερος 1.9 0.5

Ψευδάργυρος  3750 938

Αυτές οι οριακές τιμές δεν εφαρμόζονται στα παιχνίδια τα οποία, λόγω της 
προσβασιμότητας, της λειτουργίας, του όγκου ή της μάζας τους αποκλείουν σαφώς 
οποιονδήποτε κίνδυνο από μύζηση, γλύψιμο, κατάποση ή παρατεταμένη επαφή με το 
δέρμα όταν χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.
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Τροπολογία

Στοιχείο mg/kg σε ξηρή, εύθρυπτη, 
με μορφή σκόνης ή 
εύκαμπτη ύλη του 

παιχνιδιού

mg/kg

σε υγρή ή κολλώδη ύλη 
του παιχνιδιού

Αλουμίνιο  5625 1406

Αντιμόνιο 45 11.3

διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται
Βάριο  4500 1125

Βόριο 1200  300

διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται
Χρώμιο (III) 37.5 9.4

διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται
Κοβάλτιο 10.5 2.6

Χαλκός 622.5 156

διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται
Μαγγάνιο  1200 300

διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται
Νικέλιο 75 18.8

Σελήνιο  37.5 9.4

Στρόντιο  4500 1125

Κασσίτερος 15000  3750
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Οργανικός κασσίτερος 1.9 0.5

Ψευδάργυρος  3750 938

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες από αυτές τις ουσίες είναι γνωστές ουσίες CMR και θα πρέπει επομένως να 
απαγορεύεται η χρήση τους σε παιχνίδια, σε συνέχεια της τροπολογία για το παράρτημα II, 
μέρος III, σημεία 3-5 του ίδιου συντάκτη. Το κάδμιο, το χρώμιο (VI) και ο μόλυβδος 
αναγνωρίζεται ότι έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και απαγορεύονται στην οδηγία RoHS-
και στην οδηγία ELV. 

Η τελευταία παράγραφος πρέπει να διαγραφεί καθώς επιτρέπει ιδιαιτέρως εκτενείς 
παρεκκλίσεις από την απαγόρευση ουσιών CMR.

Τροπολογία 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να απαγορεύεται η χρήση 
ουσιών ή παρασκευασμάτων που 
βασίζονται σε οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα στοιχεία σε παιχνίδια ή σε 
συστατικά μέρη παιχνιδιών:
(1) Αρσενικό
(2) Κάδμιο
(3) Χρώμιο (V)
(4) Μόλυβδος
(5) Υδράργυρος
(6) Οργανικός κασσίτερος

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το αρσενικό, το κάδμιο, ο μόλυβδος, το χρώμιο (VI), ο υδράργυρος και ο οργανικός κασσίτερος 
είναι ιδιαιτέρως τοξικά στοιχεία. Το κάδμιο, ο μόλυβδος, το χρώμιο έχουν ήδη απαγορευθεί στα 
αυτοκίνητα και στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Το χρώμιο (VI) στο τσιμέντο πρέπει 
να αποκτήσει αβλαβή μορφή με την προσθήκη θειικού υποσιδήρου. Το αρσενικό έχει 
απαγορευθεί στις βαφές και στα υλικά επεξεργασίας ξύλου, οι οργανοτίνες έχουν απαγορευθεί 
ως βιοκτόνα. Προφανώς, ουσίες που βασίζονται σε αυτά τα στοιχεία δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια.

Τροπολογία 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – σημείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λεπτομερή περιγραφή του σχεδιασμού 
και της κατασκευής, 
συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των 
συστατικών στοιχείων και των υλικών που 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, καθώς και 
τα δελτία στοιχείων ασφάλειας για τις 
χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται, τα 
οποία λαμβάνονται από τους 
προμηθευτές χημικών ουσιών·

(α) λεπτομερή περιγραφή του σχεδιασμού 
και της κατασκευής, 
συμπεριλαμβανομένου καταλόγου 
συστατικών στοιχείων, υλικών και 
ακατέργαστων υλών που 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, καθώς και 
αναλυτικές πληροφορίες για τις χημικές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται στα 
παιχνίδια και τα συστατικά τους μέρη, 
και τις χρησιμοποιούμενες ποσότητες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για προσθήκη στην τροπολογία 100 εκ μέρους του εισηγητή προκειμένου επίσης να 
συμπεριληφθούν πληροφορίες για τις ακατέργαστες ύλες. Τα αποτελέσματα των δοκιμών 
χημικών ουσιών ποικίλουν σημαντικά από παρτίδα σε παρτίδα, λόγω της χρήσης διαφορετικών 
ακατέργαστων υλών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να παρέχονται πληροφορίες και για τις 
ακατέργαστες ύλες.
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