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Muudatusettepanek 105
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolevas direktiivis sätestatud 
üldnõuded ja erinõuded kemikaalidele on 
suunatud laste tervise kaitsele 
mänguasjades leiduvate ohtlike ainete eest,
seevastu keskkonnaprobleeme, mida 
mänguasjad põhjustavad, vaadeldakse 
mänguasju käsitlevates horisontaalsetes
õigusaktides, nagu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 
2006/12/EÜ jäätmete kohta1, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. 
aasta direktiiv 2002/95/EÜ teatavate 
ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta 
elektri- ja elektroonikaseadmetes,2 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. 
aasta direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta,3
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 1994. aasta direktiiv 94/62/EÜ 
pakendite ja pakendijäätmete kohta4 ja
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta direktiiv 2006/66/EÜ
patareide ja akude ning patareide ja akude 
jäätmete kohta ning direktiivi 91/157/EMÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta5.

(17) Käesolevas direktiivis sätestatud 
üldnõuded ja erinõuded kemikaalidele on 
suunatud laste tervise kaitsele 
mänguasjades leiduvate ohtlike ainete eest, 
seevastu keskkonnaprobleeme, mida 
mänguasjad põhjustavad, vaadeldakse
elektrilisi ja elektroonilisi mänguasju 
käsitlevates keskkonnaalastes
õigusaktides, nagu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 
2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete 
kasutamise piiramise kohta elektri- ja 
elektroonikaseadmetes ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. 
aasta direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta. 
Lisaks reguleerib jäätmealaseid 
keskkonnaküsimusi Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 
2006/12/EÜ jäätmete kohta, pakenditega 
seonduvaid keskkonnaküsimusi 
reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. detsembri 1994. aasta direktiiv 
94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete 
kohta, ning patareide ja akudega 
seonduvaid keskkonnaküsimusi 
reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
6. septembri 2006. aasta direktiiv 
2006/66/EÜ patareide ja akude ning 
patareide ja akude jäätmete kohta ning 
direktiivi 91/157/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta.

                                               
1 ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.
2 ELT L 37, 13.2.2003, lk 19.
3 ELT L 37, 13.2.2003, lk 24.
4 EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10.
5 ELT L 266, 26.9.2006, lk 1.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni tekstist jääb mulje, et keskkonnaküsimusi käsitletakse konkreetselt kõikide 
mänguasjade puhul, kuigi mõeldud on ainult elektrilisi ja elektroonilisi mänguasju.

Horisontaalsed õigusaktid ei ole kohaldatavad konkreetselt mänguasjadele ning neid ei tohiks 
kokku rühmitada elektri- ja elektroonikaseadmeid ning elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmeid käsitlevate direktiividega.

Muudatusettepanek 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Komisjonil peaksid olema volitused 
ka selleks, et kohandada kemikaalidega 
seotud nõudeid teatavatel selgelt 
määratletud juhtudel ja lubada erandeid 
kantserogeensete, mutageensete ja 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kasutamise keelust ning et 
kohandada hoiatuste sõnastust teatava 
kategooria mänguasjade puhul. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja 
nende eesmärk on muuta kõnealuse 
direktiivi vähemolulisi elemente ning 
täiendada seda uute vähemoluliste 
elementide lisamise või muutmisega, tuleks 
need vastu võtta kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras, nagu sätestatud 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a.

(32) Komisjonil peaksid olema volitused 
ka selleks, et langetada teatavate 
keemiliste elementide puhul kehtestatud 
ülemmäärasid, kehtestada uusi piiranguid 
teatavate teiste kemikaalide kohta, 
kehtestada müra piirmäärasid ja lubada 
erandeid teatavate kantserogeensete, 
mutageensete ja reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavate ainete kasutamise 
keelust ning et kohandada hoiatuste 
sõnastust teatava kategooria mänguasjade 
puhul. Kuna kõnealused meetmed on 
üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
kõnealuse direktiivi vähemolulisi elemente 
ning täiendada seda uute vähemoluliste 
elementide lisamise või muutmisega, tuleks 
need vastu võtta kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras, nagu sätestatud 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a.

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaks olema lubatud langetada teatavate keemiliste elementide migratsiooni 
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piirmäärasid ainult komiteemenetluse teel. Peale selle peaks ta olema volitatud kehtestama 
uusi piiranguid ja kohandama müra piirmäärasid. Erandite tegemist seoses kantserogeensete, 
mutageensete ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainetega (CMR ained) tuleks 
kohaldada ainult kolmanda kategooria CMR ainete suhtes.

Muudatusettepanek 107
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Komisjonil peaksid olema volitused 
ka selleks, et kohandada kemikaalidega 
seotud nõudeid teatavatel selgelt 
määratletud juhtudel ja lubada erandeid 
kantserogeensete, mutageensete ja 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kasutamise keelust ning et
kohandada hoiatuste sõnastust teatava 
kategooria mänguasjade puhul. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja 
nende eesmärk on muuta kõnealuse 
direktiivi vähemolulisi elemente ning 
täiendada seda uute vähemoluliste 
elementide lisamise või muutmisega, tuleks 
need vastu võtta kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras, nagu sätestatud 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a.

(32) Komisjonil peaksid olema volitused 
ka selleks, et kohandada hoiatuste 
sõnastust teatava kategooria mänguasjade 
puhul. Kuna kõnealused meetmed on 
üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
kõnealuse direktiivi vähemolulisi elemente 
ning täiendada seda uute vähemoluliste 
elementide lisamise või muutmisega, tuleks 
need vastu võtta kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras, nagu sätestatud 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a.

Or. en

Selgitus

Vastavalt sama autori muudatusettepanekule artikli 45 kohta.



PE409.734v01-00 6/49 AM\736063ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 108
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) „kavandatud või ette nähtud kuni 
x-aastastele lastele” – mõiste, mis 
tähendab, et laps peab olema oskuste ja 
vaimsete võimetega, mis vastavad 
teatavale vanusele.

Or. e

Selgitus

Tuleb tagada, et tootjad ei nimetaks etiketil pahauskselt fiktiivset vanuserühma, et hiilida 
kõrvale teatavatest kohustustest ja/või vastutusest.

Muudatusettepanek 109
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V lisa B osas loetletud kategooriatesse 
kuuluvate mänguasjade puhul 
kasutatakse samas osas loetletud hoiatusi.

V lisa B osa esimeses punktis loetletud 
hoiatusi ei tohi kasutada mänguasjade 
puhul, mis oma funktsiooni, mõõtmete ja 
muude omaduste poolest on mõeldud 
kasutamiseks alla 36 kuu vanustele 
lastele.

Or. de

Selgitus

Ametiasutused näevad sageli, kuidas kuni 3 aasta vanustele lastele mõeldud mänguasi 
sisaldab viidet: „Ei sobi alla 3 aasta vanustele lastele, kuna...”. Mõned tootjad püüavad 
seeläbi vastutusest kõrvale hiilida või end hüvitisnõuete vastu kindlustada. Kuna V lisas ei 
keelata selgesõnaliselt sellise lause kasutamist, lihtsustaks seaduse kohaldamist 
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turujärelevalve osas oluliselt selle lause lisamine direktiivi.

Muudatusettepanek 110
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hoiatuse märgib tootja selgesti nähtava
ja loetavana mänguasjale või pakendile 
kinnitatud etiketil ning vajaduse korral ka 
mänguasja kasutusjuhises. Ilma pakendita 
müüdavate väikeste mänguasjade puhul
peab hoiatus olema kinnitatud 
mänguasjale.

2. Hoiatused on vormistatud täpselt,
nähtavalt, selgelt ja kergesti loetavalt ning 
kasutajatele või nende järelevalvajatele 
mõistetavalt ja need kinnitatakse 
mänguasjale või, kui see on tehniliselt 
võimatu, siis mänguasjale või pakendile 
kinnitatud etiketile ning vajaduse korral 
lisatakse ka mänguasja kasutusjuhisesse. 
Ilma pakendita müüdavate väikeste 
mänguasjade puhul peab hoiatus olema 
kinnitatud mänguasjale.

Or. fr

Selgitus

Tehnilisi muudatusi peaks täpsemini arutama Euroopa Standardikomitee, kes on juba välja 
arendanud suunised mänguasju käsitlevate hoiatuste kohta.

Muudatusettepanek 111
Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hoiatuse märgib tootja selgesti nähtava
ja loetavana mänguasjale või pakendile 
kinnitatud etiketil ning vajaduse korral ka 
mänguasja kasutusjuhises. Ilma pakendita 
müüdavate väikeste mänguasjade puhul 
peab hoiatus olema kinnitatud 

2. Hoiatused on vormistatud täpselt,
nähtavalt, selgelt ja kergesti loetavalt ning 
kasutajatele või nende järelevalvajatele 
mõistetavana ja need kinnitatakse 
mänguasjale või, kui see on tehniliselt 
võimatu, siis mänguasjale või pakendile 



PE409.734v01-00 8/49 AM\736063ET.doc
Freelance-tõlge

ET

mänguasjale. kinnitatud etiketile ning vajaduse korral 
lisatakse ka mänguasja kasutusjuhisesse. 
Ilma pakendita müüdavate väikeste 
mänguasjade puhul peab hoiatus olema 
kinnitatud mänguasjale.

Or. fr

Selgitus

Väljapakutud muudatused on liiga tehnilised selleks, et neid direktiivi sisse võtta. Neid peaks 
täpsemini arutama Euroopa Standardikomitee, kes on juba välja arendanud suunised 
mänguasju käsitlevate hoiatuste kohta.

Muudatusettepanek 112
Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hoiatuse märgib tootja selgesti nähtava 
ja loetavana mänguasjale või pakendile 
kinnitatud etiketil ning vajaduse korral ka 
mänguasja kasutusjuhises. Ilma pakendita 
müüdavate väikeste mänguasjade puhul
peab hoiatus olema kinnitatud 
mänguasjale.

2. Hoiatuse märgib tootja täpselt, selgesti
nähtava ja kergesti loetavana, nii et see on 
silmatorkavalt esitatud mänguasjal, 
pakendile kinnitatud etiketil või
tarbijapakendil ning vajaduse korral ka 
mänguasja kasutusjuhises. Ilma pakendita 
müüdavate väikeste mänguasjade puhul 
peab hoiatus olema kinnitatud 
mänguasjale.

Or. en

Justification

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, punkt 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 artikkels.
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Muudatusettepanek 113
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügikohas peavad nähtaval kohal olema 
selged ja kergesti loetavad hoiatused, 
milles näidatakse kasutajate maksimaalne 
ja minimaalne vanus.

Müügikohas peavad nähtaval kohal olema 
selged ja kergesti loetavad ning täpsed
hoiatused, milles näidatakse kasutajate 
maksimaalne ja minimaalne vanus.
Volitatud esindajaid, importijaid ja 
turustajaid tuleb kohustuslikus korras 
nendest hoiatustest teavitada, selleks et 
hoiatused, milles täpsustatakse kasutajate 
minimaalne ja maksimaalne vanus, 
lisataks müügipunktis õigesti juurde.

Or. fr

Selgitus

Tehnilisi muudatusi peaks täpsemini arutama Euroopa Standardikomitee, kes on juba välja 
arendanud suunised mänguasju käsitlevate hoiatuste kohta.

Muudatusettepanek 114
Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügikohas peavad nähtaval kohal olema 
selged ja kergesti loetavad hoiatused, 
milles näidatakse kasutajate maksimaalne 
ja minimaalne vanus.

Müügikohas peavad nähtaval kohal olema 
selged ja kergesti loetavad ning täpsed
hoiatused, milles näidatakse kasutajate 
maksimaalne ja minimaalne vanus.
Volitatud esindajaid, importijaid ja 
turustajaid tuleb kohustuslikus korras 
nendest hoiatustest teavitada, selleks et 
hoiatused, milles täpsustatakse kasutajate 
minimaalne ja maksimaalne vanus, 
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lisataks müügipunktis õigesti juurde.

Or. fr

Selgitus

Väljapakutud muudatused on liiga tehnilised selleks, et neid direktiivi sisse võtta. Neid peaks 
täpsemini arutama Euroopa Standardikomitee, kes on juba välja arendanud suunised 
mänguasju käsitlevate hoiatuste kohta.

Muudatusettepanek 115
Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügikohas peavad nähtaval kohal olema
selged ja kergesti loetavad hoiatused, 
milles näidatakse kasutajate maksimaalne 
ja minimaalne vanus. 

Mänguasja pakendil ja müügikohas
peavad nähtaval kohal olema selged ja 
kergesti loetavad hoiatused, milles 
näidatakse kasutajate maksimaalne ja 
minimaalne vanus.

Or. en

Justification

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, punkt 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 artikkels.
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Muudatusettepanek 116
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoiatused tuleb esitada vaheldumisi nii, 
et oleks tagatud nende korrapärane 
esinemine. Hoiatus trükitakse 
tarbijapakendi kõige nähtavamale pinnale 
ning ka igale asjaomase mänguasja 
jaemüügil kasutatavale välispakendile, 
välja arvatud läbipaistva ümbrise pinnale. 

Or. fr

Selgitus

Tehnilisi muudatusi peaks täpsemini arutama Euroopa Standardikomitee, kes on juba välja 
arendanud suunised mänguasju käsitlevate hoiatuste kohta.

Muudatusettepanek 117
Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoiatused tuleb esitada vaheldumisi nii, 
et oleks tagatud nende korrapärane 
esinemine. Hoiatus trükitakse 
tarbijapakendi kõige nähtavamale pinnale 
ning ka igale asjaomase mänguasja 
jaemüügil kasutatavale välispakendile, 
välja arvatud läbipaistva ümbrise pinnale. 

Or. fr

Selgitus

Väljapakutud muudatused on liiga tehnilised selleks, et neid direktiivi sisse võtta. Neid peaks 
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täpsemini arutama Euroopa Standardikomitee, kes on juba välja arendanud suunised 
mänguasju käsitlevate hoiatuste kohta.

Muudatusettepanek 118
Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koostab suunised hoiatuste 
esitusviisi kohta. Suunised koostatakse 
koos eri sidusrühmadega ja liikmesriikide 
asutustega, võttes arvesse teadusliku ja 
tehnilise teabe arengut.

Or. en

Justification

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, punkt 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 artikkels.

Muudatusettepanek 119
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – teine b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad määrata kindlaks 
kõnealusel pinnal esitatava hoiatuse 
paigutuse, et järgida keelenõudeid.

Or. fr
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Selgitus

Tehnilisi muudatusi peaks täpsemini arutama Euroopa Standardikomitee, kes on juba välja 
arendanud suunised mänguasju käsitlevate hoiatuste kohta.

Muudatusettepanek 120
Alessandro Foglietta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – teine b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad määrata kindlaks 
kõnealusel pinnal esitatava hoiatuse 
paigutuse, et järgida keelenõudeid.

Or. fr

Selgitus

Väljapakutud muudatused on liiga tehnilised selleks, et neid direktiivi sisse võtta. Neid peaks 
täpsemini arutama Euroopa Standardikomitee, kes on juba välja arendanud suunised 
mänguasju käsitlevate hoiatuste kohta.

Muudatusettepanek 121
Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik võib nõuda, et tema turule 
viidavate mänguasjade hoiatused ja 
ohutusjuhised oleksid osaliselt või 
täielikult selle liikmesriigi ametlikus 
keeles või ametlikes keeltes.

3. Käesolevas artiklis ja V lisas osutatud 
hoiatused ja kõik ohutusjuhised peavad 
olema esitatud selle liikmesriigi ametlikus 
keeles või ametlikes keeltes, kus 
mänguasjad turule viiakse.

Or. en
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Selgitus

Hoiatused ja kasutusjuhised tuleb alati esitada selle liikmesriigi ametlikus keeles või 
ametlikes keeltes, kus mänguasju turustatakse.

Muudatusettepanek 122
Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Teavitavad ametiasutused asutavad 
ohutusalased teavituspunktid, kuhu 
lastehoiu spetsialistid ja tarbijad saavad 
teatada nõuetele mitte vastavatest 
mänguasjadest või mänguasjade 
kasutamisega seotud õnnetustest. 

Or. en

Selgitus

Ohutusalaste teavituspunktide asutamine liikmesriikides annaks tarbijatele õigusi ja 
lihtsustaks konkreetse toote probleemide korral otsesidet tootjate ja töötlejatega. Tootjad ja 
töötlejad saaksid siis oma tarbijate nõuetele otsesemalt reageerida.

Muudatusettepanek 123
Adamos Adamou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nimetatud hindamise tulemusena on 
turujärelevalveasutused arvamusel, et 
mänguasi ei vasta käesoleva direktiivi 
nõuetele, siis nõuavad nad oma 
ettekirjutuses asjaomaselt ettevõttelt, 
arvestades riski suurust, et ta võtaks 
parandusmeetmeid mänguasja nimetatud 

Kui nimetatud hindamise tulemusena on 
turujärelevalveasutused arvamusel, et 
mänguasi ei vasta käesoleva direktiivi 
nõuetele, siis nõuavad nad oma 
ettekirjutuses asjaomaselt ettevõttelt, olles 
samal ajal tarbijaid teavitanud ja 
arvestades riski suurust, et ta võtaks 
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nõuetega vastavusse viimiseks või võtaks 
mänguasja mõistliku aja jooksul turult 
tagasi.

parandusmeetmeid mänguasja nimetatud 
nõuetega vastavusse viimiseks või võtaks 
mänguasja mõistliku aja jooksul turult 
tagasi.

Or. el

Selgitus

Tarbijate viivitamatu teavitamine on riski vältimise tagamiseks eluliselt tähtis tingimus.

Muudatusettepanek 124
Adamos Adamou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui turujärelevalveasutused on 
seisukohal, et mittevastavus nõuetele ei 
piirdu ühe liikmesriigi territooriumiga, siis 
teavitavad nad komisjoni ja teisi 
liikmesriike hindamistulemustest ja 
meetmetest, mille võtmist nad ettevõtjalt 
nõuavad.

2. Kui turujärelevalveasutused on 
seisukohal, et mittevastavus nõuetele ei 
piirdu ühe liikmesriigi territooriumiga, siis 
teavitavad nad komisjoni ja teisi 
liikmesriike hindamistulemustest ja 
meetmetest, mille võtmist nad ettevõtjalt 
nõuavad. Nad teavitavad ametlikult 
liikmesriike ja komisjoni ettevõtja 
vastusest ja kavatsusest nõudeid täita või 
vastamata jätmisest.

Or. el

Selgitus

Avalikkuse asjakohase teavitamise ja läbipaistvuse kontekstis peab ettevõtja vastama ja 
sellest vastusest tuleb liikmesriikidele ja komisjonile teatada.
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Muudatusettepanek 125
Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) I lisa;

Or. en

Selgitus

Mänguasjadeks loetavate toodete nimekirja kohandamiseks peaks olema võimalik kasutada 
kontrolliga komiteemenetlust. See tagaks, et direktiivi kohaldamisala saab kiiresti kohandada 
turu uutele arengutele, nimelt uutele mänguasjadele.

Muudatusettepanek 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) II lisa III osa punkte 7 ja 8; (a) II lisa III osa punkti 8 migratsiooni 
piirmäärade langetamiseks;

Or. en

Selgitus

See on osaliselt seotud samade autorite muudatusettepanekutega II lisa III osa punkti 7 kohta. 
Kui kõik lõhnaained on mänguasjades keelatud, ei ole vajadust vastavat II lisa III osa punkti 
7 kohandada. Komisjonil peaks olema lubatud langetada migratsiooni piirmäärasid teatavate 
keemiliste elementide puhul ainult komiteemenetluse teel.
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Muudatusettepanek 127
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed, millega muudetakse 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu artikli 46 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks II lisa III osas 
sätestatud piiranguid, võib komisjon 
vajaduse korral ja vastavalt artikli 46 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele muuta II lisa 
selleks, et: 
– määrata lisaks II lisa III osa punktides 
7 ja 8 nimetatud piirangutele kindlaks 
muud terviseohtlike ainete või valmististe 
piirmäärad või piirangud;
– kehtestada või kohandada müra 
piirmäära.

Or. en
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Selgitus

Komisjon peaks olema volitatud kehtestama piiranguid teiste ainete või müra piirmäärade 
suhtes komiteemenetluse teel.

Muudatusettepanek 129
Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui on vaja tagada laste tervisekaitse 
ja ohutus, täpsustab komisjon 
üksikasjalikult II lisas sätestatud 
põhilised ohutusnõuded (nt kehtestades 
teatavate kemikaalide piirmäärad või 
muud piirangud lisaks II lisa III osa 
punktides 7 ja 8 osutatud piirmääradele ja 
piirangutele, müra piirmäärad, kiiruse 
piirmäärad jne) ning kehtestab nende 
mänguasjade nimekirja, mille puhul on 
nõutav EÜ tüübihindamine I lisa II osa 
tähenduses.

Need spetsifikatsioonid võetakse vastu 
artikli 46 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse teel. 

Or. en

Selgitus

Laste tervise ja ohutuse tagamiseks vajalikke tähtsaid poliitilisi küsimusi puudutavate otsuste 
tegemist ei tohi jätta standardiasutustele. Selliste küsimuste jaoks on vaja ka menetlust, mis 
on kiirem kui kaasotsustamismenetlus. Piirmäärad näiteks mänguasjades sisalduvate 
kemikaalide ja müra või kiiruse puhul tuleks seega kehtestada kontrolliga komiteemenetluse 
teel. Lisaks võiks komiteemenetlust kasutada selliste mänguasjade nimekirja koostamiseks ja 
kohandamiseks, mille puhul on kohustuslik EÜ tüübihindamine.
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Muudatusettepanek 130
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib teha otsuseid 
niisuguste ainete ja valmististe kasutamise 
kohta mänguasjades, mis vastavalt 
direktiivi 67/548/EMÜ I lisale on 
liigitatud 1., 2. ja 3. kategooria 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
aineks.

välja jäetud

Kõnealused meetmed, mis on välja 
töötatud käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks selle 
täiendamise kaudu, võetakse vastu artikli 
46 lõikes 2 nimetatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 67/548/EMÜ I lisas kantserogeenseteks, mutageenseteks ja reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavateks aineteks klassifitseeritud ainete (CMR ained) puhul ei tohiks olla 
võimalik teha erandeid CMR ainete keelust, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse väga 
spetsiifiliselt mänguasja sisemuses (nt elektrooniline osa) või kui nende ainete jälgi ei ole 
heade tootmistavadega võimalik vältida.

Muudatusettepanek 131
Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tõkesta oma territooriumil 
selliste mänguasjade turuleviimist, mis 
vastavad direktiivi 88/378/EMÜ nõuetele 

Liikmesriigid ei tõkesta oma territooriumil 
selliste mänguasjade turuleviimist, mis 
vastavad direktiivi 88/378/EMÜ nõuetele 
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ja mis viidi turule enne käesoleva direktiivi 
jõustumist või kuni kaks aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist. 

ja mis viidi turule enne käesoleva direktiivi 
jõustumist või kuni kolm aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 a
Läbivaatamine

Komisjon vaatab asjaomase 
teaduskomitee hinnangute ja 
ekspertrühma arvamuse põhjal käesoleva 
direktiivi läbi iga kaheksa aasta tagant.

Or. en

Selgitus

Direktiivi läbivaatamine vähemalt iga kaheksa aasta tagant või uute andmete või õnnetuste 
tõttu vajaduse korral sagedamini on vajalik selleks, et tagada, et direktiivi ohutusnõuded on 
piisavad näiteks uutest mänguasjadest ja uutest tehnoloogiatest, aga ka uutest teaduslikest 
tõenditest tulenevate riskide katmiseks.

Muudatusettepanek 133
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasjade jaemüügipakend ei tohi 
põhjustada kägistamis- ega lämbumisohtu, 
mis tuleneb õhuvoolu takistamisest suu ja 

Mänguasjade jaemüügipakend ei tohi 
põhjustada kägistamis- ega lämbumisohtu, 
mis tuleneb alumiste hingamisteede sisese
õhuvoolu takistamisest ning suu ja nina 
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nina sulgemise tõttu väljastpoolt. sulgemise tõttu väljastpoolt.

Or. de

Muudatusettepanek 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Häälitsevad mänguasjad peavad olema 
kavandatud ja konstrueeritud nii, et neist 
tulev hääl ei kahjusta lapse kuulmist.

10. Häälitsevad mänguasjad peavad olema 
kavandatud ja konstrueeritud nii, et neist 
tulev hääl ei kahjusta lapse kuulmist. See 
kehtib kõikide mänguasjade suhtes, 
olenemata vanuserühmast, kellele 
mänguasjad on mõeldud. Impulssmüra 
piirmäär peaks olema 135 dB (LpC tipp) 
kõrva juures. Pideva müra piirmäärad 
kehtestatakse alla 36 kuu vanuse 
väikelapse kõrva tundlikkuse alusel. 

Or. en

Selgitus

Praegustes müra normatiivides ei arvestata nõuetekohaselt võimalikku laste kuulmise 
kahjustamist. Esiteks ei ole need kohaldatavad kõikide mänguasjade suhtes (näiteks 
„kõrvalähedaste mänguasjade" standard on kohaldatav ainult alla 10 kuu vanuste laste 
suhtes. Teiseks tuleb kehtestada madalam piirmäär impulssmüra suhtes. Eri vanuses laste 
tegelikku olukorda perekonnas arvestades tuleb mürataseme piirmäärad kehtestada kõige 
haavatavamate, see tähendab alla 36 kuu vanuste laste järgi.

Muudatusettepanek 135
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
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lause kohaste piirangute kohaldamist, 
keelatakse direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
liigitatud ainete kasutamine mänguasjades 
kontsentratsioonis, mis on vähemalt 
võrdne direktiivi 1999/45/EÜ sätete 
kohaselt keemilisi aineid sisaldavate 
valmististe klassifitseerimise jaoks 
kehtestatud kontsentratsiooniga, välja 
arvatud juhul, kui ained sisalduvad 
mänguasjade koostisosades või 
mikrostruktuuriliselt eristatavates osades, 
millega laps füüsilist kontakti ei saa.

lause kohaste piirangute kohaldamist, 
keelatakse direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
liigitatud ainete, sisesekretsiooni 
kahjustavateks ning püsivateks, 
bioakumuleeruvateks ja mürgisteks või 
väga püsivateks ja väga 
bioakumuleeruvateks liigitatud ainete 
kasutamine mänguasjades.

Nende ainete jälgede esinemine on 
lubatud tingimusel, et nende esinemine on 
heade tootmistavadega tehniliselt 
vältimatu. 

Or. en

Selgitus

Kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks liigitatud ained, 
samuti teised väga muret tekitavateks tunnistatud ained (nt sisesekretsiooni kahjustavad
ained) peavad olema mänguasjades keelatud. Lapsed on füüsiliselt arenemisjärgus ning on 
seetõttu väga tundlikud ainete suhtes, mis võivad mõjutada eri protsesse nende organismis. 
Pealegi nõudis Euroopa Parlament oma 26. septembri 2007. aasta resolutsioonis „Toodete, 
eelkõige mänguasjade ohutuse kohta” kõikide kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks liigitatud ainete (kategooriad 1, 2 ja 3) ja teiste 
samalaadsete ainete, nagu sisesekretsiooni kahjustavad ained, sensibilisaatorid või 
lõhnaained, tingimusteta keelustamist mänguasjades.

Muudatusettepanek 136
Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, 
keelatakse direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
kantserogeenseks, mutageenseks või 

3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, 
keelatakse direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
1. ja 2. kategooria kantserogeenseks, 
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reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
liigitatud ainete kasutamine mänguasjades 
kontsentratsioonis, mis on vähemalt võrdne 
direktiivi 1999/45/EÜ sätete kohaselt 
keemilisi aineid sisaldavate valmististe 
klassifitseerimise jaoks kehtestatud 
kontsentratsiooniga, välja arvatud juhul, 
kui ained sisalduvad mänguasjade
koostisosades või mikrostruktuuriliselt 
eristatavates osades, millega laps füüsilist 
kontakti ei saa.

mutageenseks või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavaks liigitatud ainete 
kasutamine mänguasjades 
kontsentratsioonis, mis on vähemalt võrdne 
direktiivi 1999/45/EÜ sätete kohaselt 
keemilisi aineid sisaldavate valmististe 
klassifitseerimise jaoks kehtestatud 
kontsentratsiooniga, välja arvatud juhul, 
kui ained sisalduvad mänguasjade 
koostisosades või mikrostruktuuriliselt 
eristatavates osades, millega laps füüsilist 
kontakti ei saa.

Direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 3. 
kategooria kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavaks liigitatud ainete 
kasutamine mänguasjades individuaalses 
kontsentratsioonis üle 0,1 % massist on 
keelatud. See piirmäär vaadatakse 
esimesel võimalusel läbi pädeva 
teaduskomitee arvamuse ja artikli 45 
lõikes 2 osutatud otsuse põhjal.

Or. en

Selgitus

Kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks liigitatud ainete 
esinemine määratud ülemmäärast suuremas koguses on keelatud selleks, et tagada laste 
tervise kõrgetasemeline kaitse. Seda ülemmäära tuleb esimesel võimalusel langetada 
komiteemenetluse teel, uue teabe põhjal.

Muudatusettepanek 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, 
keelatakse direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
kantserogeenseks, mutageenseks või 

3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, 
keelatakse direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
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reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
liigitatud ainete kasutamine mänguasjades 
kontsentratsioonis, mis on vähemalt 
võrdne direktiivi 1999/45/EÜ sätete 
kohaselt keemilisi aineid sisaldavate 
valmististe klassifitseerimise jaoks 
kehtestatud kontsentratsiooniga, välja 
arvatud juhul, kui ained sisalduvad 
mänguasjade koostisosades või 
mikrostruktuuriliselt eristatavates osades, 
millega laps füüsilist kontakti ei saa. 

reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
liigitatud ainete kasutamine mänguasjades 
kontsentratsioonis, mis on mänguasja 
homogeensetes osades võrdne või suurem 
kui 0,1 % massist, välja arvatud juhul, kui 
ained sisalduvad mänguasjade 
koostisosades või mikrostruktuuriliselt 
eristatavates osades, millega laps 
füüsiliselt kokku ei puutu, sealhulgas 
sissehingamise teel, ning mis seega 
välistab igasuguse kokkupuute.

Or. en

Selgitus

Mänguasjade tootjatel ja ametiasutustel on märksa lihtsam, kui kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks liigitatud ainete keelu puhul 
kasutatakse standardset halduslikus korras määratud piirväärtust klassifikatsioonil põhineva 
varieeruva ülemmäära asemel. On oluline täpsustada, et piirväärtus kehtib mänguasja 
homogeensetele osadele, vältimaks, et mänguasja ühes osas (näiteks värvis) sisalduva CMR 
aine üle 0,1 % kontsentratsiooni hajutamiseks kasutataks mänguasja kogumassi. Erandit 
tohiks kasutada ainult juhtudel, kus igasugune kokkupuude on välistatud.

Muudatusettepanek 138
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Aineid või valmistisi, mis on direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt liigitatud 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriatesse 1 ja 2, võib 
mänguasjades kasutada, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

välja jäetud

4.1. asjaomane teaduslik komitee on aine 
kasutamist hinnanud ja teinud järelduse, 
et ainega kokkupuude on ohutu ning 
vastu on võetud artikli 45 lõikes 2 
nimetatud otsus;
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4.2. alternatiivsete ainete analüüs on 
näidanud, et sobivaid alternatiivseid 
aineid ei ole;
4.3. nende kasutamine tarbekaupades ei 
ole määrusega (EÜ) nr 1907/2006 
(REACH) keelatud.
Komisjon volitab asjaomast teadusliku 
komiteed kõnealuseid aineid uuesti 
hindama kohe, kui tekivad 
ohutusprobleemid ning hiljemalt iga viie 
aasta järel alates artikli 45 lõike 2 kohase 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Laste tervise kõrgetasemelise kaitse tagamiseks ei tohiks kantserogeenseid, mutageenseid või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaid aineid mänguasjades kasutada. Pealegi nõudis 
Euroopa Parlament oma 26. septembri 2007. aasta resolutsioonis „Toodete, eelkõige 
mänguasjade ohutuse kohta" kõikide kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavaks liigitatud ainete (1., 2. ja 3. kategooria) ja teiste samalaadsete 
ainete, nagu sisesekretsiooni kahjustavad ained, sensibilisaatorid või lõhnaained tingimusteta 
keelustamist mänguasjades. 

Muudatusettepanek 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Aineid või valmistisi, mis on direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt liigitatud 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriatesse 1 ja 2, võib 
mänguasjades kasutada, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

4. Aineid või valmistisi, mis on direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt liigitatud 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete 3. kategooriasse, võib mänguasjades 
kasutada, kui on täidetud järgmised 
tingimused:

Or. en
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Selgitus

Kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 
kategooriatest 1 ja 2 ei tohiks olla mingeid erandeid peale lõikes 3 nimetatud erandi 
(kokkupuude ei ole võimalik). Erandeid tohiks lubada ainult kantserogeensete, mutageensete 
või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 3. kategooriasse liigitatud ainete puhul.

Muudatusettepanek 140
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Aineid või valmistisi, mis on direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt liigitatud 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 3, võib mänguasjades 
kasutada, kui asjaomane teaduslik 
komitee on aine kasutamist hinnanud ja 
teinud järelduse, et ainega kokkupuude 
on ohutu ja vastu on võetud artikli 45 
lõikes 2 nimetatud otsus ning kõnealuste 
ainete ja valmististe kasutamine 
tarbekaupades ei ole määrusega (EÜ) nr 
1907/2006 (REACH) keelatud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Laste tervise kõrgetasemelise kaitse tagamiseks ei tohiks kantserogeenseid, mutageenseid või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaid aineid mänguasjades kasutada. Pealegi nõudis 
Euroopa Parlament oma 26. septembri 2007. aasta resolutsioonis toodete, eelkõige 
mänguasjade ohutuse kohta kõikide kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavaks liigitatud ainete (1., 2. ja 3. kategooria) ja teiste samalaadsete 
ainete, nagu sisesekretsiooni kahjustavad ained, sensibilisaatorid või lõhnaained tingimusteta 
keelustamist mänguasjades.
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Muudatusettepanek 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Aineid või valmistisi, mis on direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt liigitatud 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 3, võib mänguasjades 
kasutada, kui asjaomane teaduslik 
komitee on aine kasutamist hinnanud ja 
teinud järelduse, et ainega kokkupuude 
on ohutu ja vastu on võetud artikli 45 
lõikes 2 nimetatud otsus ning kõnealuste 
ainete ja valmististe kasutamine 
tarbekaupades ei ole määrusega (EÜ) nr 
1907/2006 (REACH) keelatud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud samade autorite muudatusettepanekuga II lisa III osa lõike 
4 kohta, kohaldades 3. kategooria kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavate ainete puhul erandite lubamiseks rangemaid sätteid.

Muudatusettepanek 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon koostab programmi 
eesmärgiga hinnata süstemaatiliselt ja 
regulaarselt ohtlike ainete või materjalide 
esinemist mänguasjades. Programmis 
võetakse arvesse turujärelevalveasutuste 
aruandeid ning liikmesriikide ja 
sidusrühmade väljendatud muret. 
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Komisjon võtab asjaomase teaduskomitee 
arvamuse põhjal vajaduse korral vastu 
otsuse asjakohaste piiravate meetmete 
võtmise kohta. Need meetmed, millega 
muudetakse käesoleva direktiivi vähem 
olulisi osi direktiivi täiendamise teel, 
võetakse vastu artikli 46 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras. 

Or. en

Selgitus

Mänguasjades kasutatavad ohtlikud ained ei piirdu kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainetega, lõhnaainete või teatavaid elemente 
sisaldavate ainetega. Komisjon peaks regulaarselt hindama kõiki ohtlikke aineid. Kui 
hindamisel tuvastatakse lubamatu risk, peaks komisjon olema volitatud võtma asjakohaseid 
meetmeid komiteemenetluse korras.

Muudatusettepanek 143
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Mänguasi või selle osad, mis on 
mõeldud suhu panemiseks, peavad laste, 
kellele need on mõeldud, vanusest 
olenemata vastama toiduainepakendite 
migratsiooni piirväärtustele, mis on ette 
nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. oktoobri 2004. aasta määruses (EÜ) 
nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks 
ettenähtud materjalide ja esemete kohta.

Or. de

Selgitus

Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalidele ja esemetele kehtivad eeskirjad oleks 
mõttekas kehtestada samuti mänguasjade või nende osade kohta, mis on mõeldud suhu 
panemiseks.
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Muudatusettepanek 144
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi
allergeenseid lõhnaaineid:

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada 
allergeenseid lõhnaaineid.

(1) Aedvaak (Inula helenium)
(2) Allüülisotiotsüanaat
(3) Bensüültsüaniid
(4) 4-tert-butüülfenool
(5) Hanemaltsa õli
(6) Tsüklameenalkohol
(7) Dietüülmaleaat
(8) Dihüdrokumariin
(9) 2,4-dihüdroksü-3-
metüülbensaldehüüd
(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)
(11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin
(12) Dimetüültsitrakonaat
(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-3-
oon
(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon
(15) Difenüülamiin
(16) Etüülakrülaat
(17) Viigipuu lehed, värsked ja 
valmistised
(18) trans-2-heptenaal
(19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal
(20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal
(21) Hüdroabietüülalkohol
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(22) 4-etoksüfenool
(23) 6-isopropüül-2-
dekahüdronaftalenool
(24) 7-metoksükumariin

(25) 4-metoksüfenool

(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-oon
(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-penteen-3-
oon
(28) Metüül-trans-2-butenoaat
(29) 6-metüülkumariin
(30) 7-metüülkumariin
(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon
(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 
Clarke) juureõli
(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin
(34) Heksahüdrokumariin
(35) Peruu palsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentülideentsükloheksanoon
(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-undekatrieen-
2-oon
(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) 
õli.
Nimetatud ainete jälgede olemasolu on 
siiski lubatud tingimusel, kui see on 
nõuetekohaste tootmistavade juures 
tehniliselt vältimatu.
Peale selle tuleb loetleda järgmised 
allergeensed lõhnaained, kui neid 
lisatakse mänguasjadele 
kontsentratsioonis üle 0,01 % massist:
(1) Amüültsinnamaal
(2) Amüültsinnamüülalkohol
(3) Anisüülalkohol
(4) Bensüülalkohol
(5) Bensüülbensoaat
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(6) Bensüültsinnamaat
(7) Bensüülsalitsülaat
(8) Kaneelaldehüüd
(9) Tsinnamüülalkohol
(10) Tsitraal
(11) Tsitronellool
(12) Kumariin

(13) Eugenool

(14) Farnesool
(15) Geraniool
(16) Heksüülkaneelaldehüüd
(17) Hüdroksütsitronellaal
(18) Hüdroksü-
metüülpentüültsüklohekseenkarbaldehüü
d
(19) Isoeugenool
(20) Lilial, kosmeetikatoodete direktiivis 
kanne 83 nime all: 2-(4-tert-
butüülbensüül)propioonaldehüüd
(21) d-limoneen
(22) Linalool
(23) Metüülheptiinkarbonaat
(24) 3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-
tsüklohekseen-1-üül)-3-buteen-2-oon
(25) Tammesambliku ekstrakt
(26) Evernia furfuracea ekstrakt

Or. en

Selgitus

On tõendatud, et lõhnaained on suures osas allergeensed. Kaugeltki mitte kõikide lõhnaainete 
puhul ei ole allergeenseid omadusi analüüsitud. Praegu ei ole teadaolevalt ammendavat 
nimekirja, mis tõendaks teaduslikult, millised lõhnaained on allergeensed ja millised ei ole. 
Rea allergeensete lõhnaainete keelustamine võib tekitada olukorra, kus paljud teised on 
praktikas lubatud. Tulevase klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse alusel 
tehtud hindamine annab siiski teavet, milliseid aineid on uuritud ja milliste puhul on 
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tõendatud, et need ei ole näiteks allergeensed.

Muudatusettepanek 145
JMargrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi 
allergeenseid lõhnaaineid:

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada 
lõhnaaineid.

(1) Aedvaak (Inula helenium)
(2) Allüülisotiotsüanaat
(3) Bensüültsüaniid
(4) 4-tert-butüülfenool
(5) Hanemaltsa õli
(6) Tsüklameenalkohol
(7) Dietüülmaleaat
(8) Dihüdrokumariin
(9) 2,4-dihüdroksü-3-
metüülbensaldehüüd
(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)
(11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin
(12) Dimetüültsitrakonaat
(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-3-
oon
(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon
(15) Difenüülamiin
(16) Etüülakrülaat
(17) Viigipuu lehed, värsked ja 
valmistised
(18) trans-2-heptenaal
(19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal
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(20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal
(21) Hüdroabietüülalkohol
(22) 4-etoksüfenool
(23) 6-isopropüül-2-
dekahüdronaftalenool
(24) 7-metoksükumariin

(25) 4-metoksüfenool

(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-oon
(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-penteen-3-
oon
(28) Metüül-trans-2-butenoaat
(29) 6-metüülkumariin
(30) 7-metüülkumariin
(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon
(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 
Clarke) juureõli
(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin
(34) Heksahüdrokumariin
(35) Peruu palsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentülideentsükloheksanoon
(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-undekatrieen-
2-oon
(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) 
õli.
Nimetatud ainete jälgede olemasolu on 
siiski lubatud tingimusel, kui see on 
nõuetekohaste tootmistavade juures 
tehniliselt vältimatu.
Peale selle tuleb loetleda järgmised 
allergeensed lõhnaained, kui neid 
lisatakse mänguasjadele 
kontsentratsioonis üle 0,01 % massist:
(1) Amüültsinnamaal
(2) Amüültsinnamüülalkohol
(3) Anisüülalkohol
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(4) Bensüülalkohol
(5) Bensüülbensoaat
(6) Bensüültsinnamaat
(7) Bensüülsalitsülaat
(8) Kaneelaldehüüd
(9) Tsinnamüülalkohol
(10) Tsitraal
(11) Tsitronellool
(12) Kumariin

(13) Eugenool

(14) Farnesool
(15) Geraniool
(16) Heksüülkaneelaldehüüd
(17) Hüdroksütsitronellaal
(18) Hüdroksü-
metüülpentüültsüklohekseenkarbaldehüü
d
(19) Isoeugenool
(20) Lilial, kosmeetikatoodete direktiivis 
kanne 83 nime all: 2-(4-tert-
butüülbensüül)propioonaldehüüd
(21) d-limoneen
(22) Linalool
(23) Metüülheptiinkarbonaat
(24) 3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-
tsüklohekseen-1-üül)-3-buteen-2-oon
(25) Tammesambliku ekstrakt
(26) Evernia furfuracea ekstrakt

Or. en

Selgitus

Paljude lõhnaainete puhul on kindlaks tehtud, et need põhjustavad lastel allergiat. 
Mänguasjades ei ole põhjust lõhnaaineid kasutada. Kuna tulevikus võidakse allergeenidena 
tuvastada ka teisi lõhnaaineid peale nimekirjas loetletute, tuleks keelata kõik lõhnaained 
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mänguasjades.

Muudatusettepanek 146
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi 
allergeenseid lõhnaaineid:

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi 
allergeenseid lõhnaaineid:

(1) Aedvaak (Inula helenium) (1) Aedvaak (Inula helenium)
(2) Allüülisotiotsüanaat (2) Allüülisotiotsüanaat

(3) Bensüültsüaniid (3) Bensüültsüaniid
(4) 4-tert-butüülfenool (4) 4-tert-butüülfenool

(5) Hanemaltsa õli (5) Hanemaltsa õli
(6) Tsüklameenalkohol (6) Tsüklameenalkohol

(7) Dietüülmaleaat (7) Dietüülmaleaat

(8) Dihüdrokumariin (8) Dihüdrokumariin
(9) 2,4-dihüroksü-3-metüülbensaldehüüd (9) 2,4-dihüroksü-3-metüülbensaldehüüd
(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)

(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)

(11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin (11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin

(12) Dimetüültsitrakonaat (12) Dimetüültsitrakonaat
(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-3-
oon

(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-3-
oon

(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon

(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon

(15) Difenüülamiin (15) Difenüülamiin

(16) Etüülakrülaat (16) Etüülakrülaat
(17) Viigipuu lehed, värsked ja valmistised (17) Viigipuu lehed, värsked ja valmistised

(18) trans-2-heptenaal (18) trans-2-heptenaal
(19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal (19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal

(20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal (20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal
(21) Hüdroabietüülalkohol (21) Hüdroabietüülalkohol
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(22) 4-etoksüfenool (22) 4-etoksüfenool

(23) 6-isopropüül-2-
dekahüdronaftalenool

(23) 6-isopropüül-2-
dekahüdronaftalenool

(24) 7-metoksükumariin (24) 7-metoksükumariin

(25) 4-metoksüfenool (25) 4-metoksüfenool

(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-
2-oon

(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-
2-oon

(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-
penteen-3-oon

(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-
penteen-3-oon

(28) Metüül-trans-2-butenoaat (28) Metüül-trans-2-butenoaat

(29) 6-metüülkumariin (29) 6-metüülkumariin

(30) 7-metüülkumariin (30) 7-metüülkumariin

(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon (31) 5-metüül-2,3-heksaandioon

(32) Lõhna-soojumika (Saussurea 
lappa Clarke) juureõli

(32) Lõhna-soojumika (Saussurea 
lappa Clarke) juureõli

(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin (33) 7-etoksü-4-metüülkumariin

(34) Heksahüdrokumariin (34) Heksahüdrokumariin

(35) Peruu palsam (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(35) Peruu palsam (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(36) 2-pentülideentsükloheksanoon (36) 2-pentülideentsükloheksanoon 

(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-
undekatrieen-2-oon

(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-
undekatrieen-2-oon

(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) 
õli

(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) 
õli

(39) Amüültsinnamaal
(40) Amüültsinnamüülalkohol

(41) Anisüülalkohol
(42) Bensüülalkohol
(43) Bensüülbensoaat
(44) Bensüültsinnamaat
(45) Bensüülsalitsülaat
(46) Kaneelaldehüüd
(47) Tsinnamüülalkohol
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(48) Tsitraal
(49) Tsitronellool
(50) Kumariin
(51) Eugenool
(52) Farnesool
(53) Geraniool
(54) Heksüülkaneelaldehüüd
(55) Hüdroksütsitronellaal
(56) Hüdroksü-
metüülpentüültsüklohekseenkarbaldehüü
d
(57) Isoeugenool
(58) Lilial, kosmeetikatoodete direktiivis 
kanne 83 nime all: 2-(4-tert-
butüülbensüül)propioonaldehüüd
(59) d-limoneen
(60) Linalool
(61) Metüülheptiinkarbonaat
(62) 3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-
tsüklohekseen-1-üül)-3-buteen-2-oon
(63) Tammesambliku ekstrakt
(64) Evernia furfuracea ekstrakt
Nimetatud ainete jälgede olemasolu on 
siiski lubatud tingimusel, kui see on 
nõuetekohaste tootmistavade juures 
tehniliselt vältimatu.

Or. de

Selgitus

Lastel allergiat esile kutsuvate lõhnaainete kasutamine mänguasjades on vastutustundetu.
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Muudatusettepanek 147
Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi 
allergeenseid lõhnaaineid:

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi 
allergeenseid lõhnaaineid:

(1) Aedvaak (Inula helenium) (1) Aedvaak (Inula helenium)
(2) Allüülisotiotsüanaat (2) Allüülisotiotsüanaat

(3) Bensüültsüaniid (3) Bensüültsüaniid
(4) 4-tert-butüülfenool (4) 4-tert-butüülfenool

(5) Hanemaltsa õli (5) Hanemaltsa õli
(6) Tsüklameenalkohol (6) Tsüklameenalkohol

(7) Dietüülmaleaat (7) Dietüülmaleaat
(8) Dihüdrokumariin (8) Dihüdrokumariin

(9) 2,4-dihüdroksü-3-metüülbensaldehüüd (9) 2,4-dihüdroksü-3-metüülbensaldehüüd
(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)

(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)

(11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin (11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin

(12) Dimetüültsitrakonaat (12) Dimetüültsitrakonaat
(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-3-
oon

(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-3-
oon

(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon

(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon

(15) Difenüülamiin (15) Difenüülamiin

(16) Etüülakrülaat (16) Etüülakrülaat
(17) Viigipuu lehed, värsked ja valmistised (17) Viigipuu lehed, värsked ja valmistised

(18) trans-2-heptenaal (18) trans-2-heptenaal
(19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal (19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal

(20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal (20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal
(21) Hüdroabietüülalkohol (21) Hüdroabietüülalkohol

(22) 4-etoksüfenool (22) 4-etoksüfenool
(23) 6-isopropüül-2-dekahüdronaftalenool (23) 6-isopropüül-2-dekahüdronaftalenool
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(24) 7-metoksükumariin (24) 7-metoksükumariin
(25) 4-metoksüfenool (25) 4-metoksüfenool

(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-oon (26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-oon
(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-penteen-3-oon (27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-penteen-3-oon

(28) Metüül-trans-2-butenoaat (28) Metüül-trans-2-butenoaat
(29) 6-metüülkumariin (29) 6-metüülkumariin

(30) 7-metüülkumariin (30) 7-metüülkumariin
(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon (31) 5-metüül-2,3-heksaandioon

(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 
Clarke) juureõli

(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 
Clarke) juureõli

(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin (33) 7-etoksü-4-metüülkumariin
(34) Heksahüdrokumariin (34) Heksahüdrokumariin

(35) Peruu palsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)

(35) Peruu palsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)

(36) 2-pentülideentsükloheksanoon (36) 2-pentülideentsükloheksanoon
(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon

(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon

(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) õli (38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) õli

(39) Amüültsinnamaal
(40) Amüültsinnamüülalkohol
(41) Anisüülalkohol
(42) Bensüülalkohol
(43) Bensüülbensoaat
(44) Bensüültsinnamaat
(45) Bensüülsalitsülaat
(46) Kaneelaldehüüd
(47) Tsinnamüülalkohol
(48) Tsitraal
(49) Tsitronellool
(50) Kumariin
(51) Eugenool
(52) Farnesool
(53) Geraniool
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(54) Heksüülkaneelaldehüüd
(55) Hüdroksütsitronellaal
(56) Hüdroksü-
metüülpentüültsüklohekseenkarbaldehüü
d
(57) Isoeugenool
(58) Lilial, kosmeetikatoodete direktiivis 
kanne 83 nime all: 2-(4-tert-
butüülbensüül)propioonaldehüüd
(59) d-limoneen
(60) Linalool
(61) Metüülheptiinkarbonaat
(62) 3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-
tsüklohekseen-1-üül)-3-buteen-2-oon
(63) Tammesambliku ekstrakt
(64) Evernia furfuracea ekstrakt

Or. en

Selgitus

Lõhnaaineid peetakse üheks peamiseks allergiate põhjustajaks. Kuna allergia võib alata igas 
eas, aga enamikul inimestel kujunevad esimesed sümptomid välja enne 10. eluaastat, tuleks 
keelustada allergeenideks tunnistatud lõhnaainete kasutamine mänguasjades. 

Muudatusettepanek 148
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud ainete jälgede olemasolu on 
siiski lubatud tingimusel, kui see on 
nõuetekohaste tootmistavade juures 
tehniliselt vältimatu.

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Lastel allergiat esile kutsuvate lõhnaainete kasutamine mänguasjades on vastutustundetu.

Muudatusettepanek 149
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 7 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale selle tuleb loetleda järgmised 
allergeensed lõhnaained, kui neid 
lisatakse mänguasjadele 
kontsentratsioonis üle 0,01 % massist:

välja jäetud

(1) Amüültsinnamaal
(2) Amüültsinnamüülalkohol

(3) Anisüülalkohol
(4) Bensüülalkohol
(5) Bensüülbensoaat
(6) Bensüültsinnamaat
(7) Bensüülsalitsülaat
(8) Kaneelaldehüüd
(9) Tsinnamüülalkohol
(10) Tsitraal
(11) Tsitronellool
(12) Kumariin
(13) Eugenool
(14) Farnesool
(15) Geraniool
(16) Heksüülkaneelaldehüüd
(17) Hüdroksütsitronellaal
(18) Hüdroksü-
metüülpentüültsüklohekseenkarbaldehüü
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d
(19) Isoeugenool
(20) Lilial, kosmeetikatoodete direktiivis 
kanne 83 nime all: 2-(4-tert-
butüülbensüül)propioonaldehüüd
(21) d-limoneen
(22) Linalool
(23) Metüülheptiinkarbonaat
(24) 3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-
tsüklohekseen-1-üül)-3-buteen-2-oon
(25) Tammesambliku ekstrakt
(26) Evernia furfuracea ekstrakt

Or. de

Selgitus

Lastel allergiat esile kutsuvate lõhnaainete kasutamine mänguasjades on vastutustundetu.

Muudatusettepanek 150
Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 7 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale selle tuleb loetleda järgmised 
allergeensed lõhnaained, kui neid 
lisatakse mänguasjadele 
kontsentratsioonis üle 0,01 % massist:

välja jäetud

(1) Amüültsinnamaal
(2) Amüültsinnamüülalkohol
(3) Anisüülalkohol
(4) Bensüülalkohol
(5) Bensüülbensoaat
(6) Bensüültsinnamaat
(7) Bensüülsalitsülaat
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(8) Kaneelaldehüüd
(9) Tsinnamüülalkohol
(10) Tsitraal
(11) Tsitronellool
(12) Kumariin
(13) Eugenool
(14) Farnesool
(15) Geraniool
(16) Heksüülkaneelaldehüüd
(17) Hüdroksütsitronellaal
(18) Hüdroksü-
metüülpentüültsüklohekseenkarbaldehüü
d
(19) Isoeugenool
(20) Lilial, kosmeetikatoodete direktiivis 
kanne 83 nime all: 2-(4-tert-
butüülbensüül)propioonaldehüüd
(21) d-limoneen
(22) Linalool
(23) Metüülheptiinkarbonaat
(24) 3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-
tsüklohekseen-1-üül)-3-buteen-2-oon
(25) Tammesambliku ekstrakt
(26) Evernia furfuracea ekstrakt

Or. en

Selgitus

Lõhnaaineid peetakse üheks peamiseks allergiate põhjustajaks. Kuna allergia võib alata igas 
eas, aga enamikul inimestel kujunevad esimesed sümptomid välja enne 10. eluaastat, tuleks 
keelustada allergeenideks tunnistatud lõhnaainete kasutamine mänguasjades. 
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Muudatusettepanek 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 8 – tabel

Komisjoni ettepanek

Element mg/kg kuivas, hapras, 
pulbrilaadses või 

elastses 
mänguasjamaterjalis

mg/kg
vedelas või 
kleepuvas 

mänguasjamaterjali
s

Alumiinium 5625 1406
Antimon 45 11.3
Arseen 7.5 1.9
Baarium 4500 1125
Boor 1200 300
Kaadmium 3.8 0.9
Kroom (III) 37.5 9.4
Kroom (VI) 0.04 0.01
Koobalt 10.5 2.6
Vask 622.5 156
Plii 27 6.8
Mangaan 1200 300
Elavhõbe 15 3.8
Nikkel 75 18.8
Seleen 37.5 9.4
Strontsium 4500 1125
Tina 15000 3750
orgaanilised tinaühendid 1.9 0.5
Tsink 3750 938

Parlamendi muudatusettepanek

Element mg/kg tahkes, kuivas, 
hapras, pulbrilaadses 

või elastses 
mänguasjamaterjalis

mg/kg
vedelas või kleepuvas
mänguasjamaterjalis

Alumiinium 5625 1406
Antimon 45 11,3
välja jäetud välja jäetud välja jäetud
Baarium 4500 1125
Boor 1200 300
välja jäetud välja jäetud välja jäetud
Kroom (III) 37,5 9,4
välja jäetud välja jäetud välja jäetud
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Koobalt 10,5 2,6
Vask 622.5 156
välja jäetud välja jäetud välja jäetud
Mangaan 1200 300
välja jäetud välja jäetud välja jäetud
Nikkel 75 18,8
Seleen 37,5 9,4
Strontsium 4500 1125
Tina 15000 3750
välja jäetud välja jäetud välja jäetud
Tsink 3750 938

Or. en

Selgitus

Arseen, kadmium, pii, kroom (VI), elavhõbe ja orgaanilised tinaühendid on väga mürgised. 
Kaadmium, plii, kroom (VI) ja elavhõbe on juba keelatud autodes ning elektri- ja 
elektronseadmetes. Kroomi (VI) tuleb tsemendis vähendada raudsulfaadi lisamisega kuni 
ohutu vormi saavutamiseni. Arseen on keelatud värvides ja puidutöötluses, tinaorgaanilisi 
ühendeid on keelatud kasutada biotsiididena. On selge, et nende elementide põhiseid aineid ei 
tohi mänguasjades kasutada.

Muudatusettepanek 152
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 8 – tabel ja teine lõik

Komisjoni ettepanek

Element mg/kg kuivas, hapras, 
pulbrilaadses või elastses 

mänguasjamaterjalis

mg/kg
vedelas või kleepuvas 
mänguasjamaterjalis

Alumiinium 5625 1406

Antimon 45 11.3
Arseen 7.5 1.9

Baarium  4500 1125

Boor 1200  300
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Kaadmium  3.8 0.9

Kroom (III) 37.5 9.4

Kroom (VI) 0.04 0.01

Koobalt 10.5 2.6

Vask 622.5 156

Plii  27 6.8

Mangaan  1200 300

Elavhõbe 15  3.8

Nikkel 75 18.8

Seleen  37..5 9.4

Strontsium  4500 1125

Tina 15000  3750

orgaanilised tinaühendid 1.9 0.5

Tsink  3750 938
Neid piirmäärasid ei kohaldata mänguasjade suhtes, millele ligipääs, mille funktsioon, 
suurus või mass selgelt välistavad igasuguse ohu, mis võib tuleneda imemisest, lakkumisest, 
neelamisest või pikaajalisest kontaktist nahaga, kui neid mänguasju kasutatakse artikli 9 
lõike 2 esimeses lõigus kirjeldatud viisil.

Muudatusettepanek

Element mg/kg kuivas, hapras, 
pulbrilaadses või elastses 

mänguasjamaterjalis

mg/kg
vedelas või kleepuvas 
mänguasjamaterjalis

Alumiinium 5625 1406

Antimon 45 11.3
välja jäetud välja jäetud välja jäetud
Baarium  4500 1125

Boor 1200  300
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välja jäetud välja jäetud välja jäetud
Kroom (III) 37,5 9,4

välja jäetud välja jäetud välja jäetud
Koobalt 10,5 2,6

Vask 622,5 156

välja jäetud välja jäetud välja jäetud
Mangaan  1200 300

välja jäetud välja jäetud välja jäetud
Nikkel 75 18,8

Seleen  37,5 9,4

Strontsium  4500 1125

Tina 15000  3750

orgaanilised tinaühendid 1,9 0,5

Tsink  3750 938

Or. en

Selgitus

Mõned nendest ainetest on tuntud kui kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavad ained ja need tuleks seega mänguasjades keelustada, vastavalt sama 
autori muudatusettepanekule II lisa III osa punktide 3–5 kohta. Kaadmium, kroom (VI) ja plii 
puhul tunnustatakse, et need mõjutavad tõsiselt tervist, ning need on keelatud direktiivis 
teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS-
direktiiv) ja direktiivis kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (ELV-direktiiv). 

Viimane lõige tuleb välja jätta, sest selles lubatakse kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete keelust liiga ulatuslikke erandeid.
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Muudatusettepanek 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 8 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasjades või mänguasjade 
komponentides on keelatud kasutada 
aineid või valmistisi, mis põhinevad 
järgmistel elementidel:
(1) Arseen
(2) Kaadmium
(3) Kroom (V)
(4) Plii
(5) Elavhõbe
(6) Orgaanilised tinaühendid

Or. en

Selgitus

Arseen, kadmium, pii, kroom (VI), elavhõbe ja orgaanilised tinaühendid on väga mürgised. 
Kaadmium, plii, kroom (VI) ja elavhõbe on juba keelatud autodes ning elektri- ja 
elektronseadmetes. Kroomi (VI) tuleb tsemendis vähendada raudsulfaadi lisamisega kuni 
ohutu vormi saavutamiseni. Arseen on keelatud värvides ja puidutöötluses, tinaorgaanilisi 
ühendeid on keelatud kasutada biotsiididena. On selge, et nende elementide põhiseid aineid ei 
tohi mänguasjades kasutada.

Muudatusettepanek 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kujunduse ja tootmise üksikasjalik 
kirjeldus, sh loetelu mänguasjas kasutatud 
koostisosadest ja materjalidest ning 
kasutatud kemikaalide ohutuskaardid

(a) kujunduse ja tootmise üksikasjalik 
kirjeldus, sh loetelu mänguasjas kasutatud 
koostisosadest, materjalidest ja toorainest
ning üksikasjalik teave mänguasjades ja 
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(saadakse kemikaalide tarnijatelt); nende koostisosades kasutatud 
kemikaalide ja nende koguste kohta;

Or. en

Selgitus

See on lisa raportööri muudatusettepanekule 100, et lisada ka toorainet puudutav teave. 
Kemikaalidega tehtud katsete tulemusel selgunud teave võib eri partiide puhul 
märkimisväärselt varieeruda erineva tooraine kasutamise tõttu. Seetõttu on tähtis, et antakse 
teavet ka tooraine kohta.
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