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Tarkistus 105
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Direktiivin yleisillä ja erityisillä 
kemiallisilla vaatimuksilla olisi pyrittävä 
suojelemaan lasten terveyttä leluissa 
esiintyviltä vaarallisilta aineilta, kun taas 
leluihin liittyviä ympäristönäkökohtia 
käsitellään myös leluihin sovellettavassa 
laaja-alaisessa ympäristölainsäädännössä, 
erityisesti jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 
2006 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/12/EY1, 
tiettyjen vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/95/EY2, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/96/EY3, pakkauksista ja 
pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 
1994 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 94/62/EY4 sekä 
paristoista ja akuista sekä käytetyistä 
paristoista ja akuista ja direktiivin 
91/157/ETY kumoamisesta 6 päivänä 
syyskuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/66/EY5.

(17) Direktiivin yleisillä ja erityisillä 
kemiallisilla vaatimuksilla olisi pyrittävä 
suojelemaan lasten terveyttä leluissa 
esiintyviltä vaarallisilta aineilta, kun taas 
leluihin liittyviä ympäristönäkökohtia 
käsitellään sähkö- ja elektroniikkaleluihin
sovellettavassa ympäristölainsäädännössä,
tiettyjen vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/95/EY ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/96/EY. Jätteitä koskevista 
ympäristökysymyksistä säädetään lisäksi 
jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2006/12/EY,
pakkauksiin liittyviä kysymyksiä 
käsitellään puolestaan pakkauksista ja 
pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 
1994 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 94/62/EY sekä 
paristoihin ja akkuihin liittyviä 
kysymyksiä paristoista ja akuista sekä 
käytetyistä paristoista ja akuista ja 
direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta 6 
päivänä syyskuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/66/EY.

                                               
1 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.
2 EYVL L 37, 13.2.2003, s. 19.
3 EYVL L 37, 13.2.2003, s. 24.
4 EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.
5 EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1.
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Or. en

Perustelu

Komission teksti antaa ymmärtää, että ympäristökysymyksiä käsitellään nimenomaisesti 
kaikkien lelujen suhteen, vaikka kyseessä ovat vain sähkö- ja elektroniikkalelut.

Monialaista lainsäädäntöä ei sovelleta erityisesti leluihin eikä sitä saisi yhdistää EEE- ja 
WEEE-direktiiveihin.

Tarkistus 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta se voi 
mukauttaa kemiallisia vaatimuksia 
tietyissä tarkoin määritellyissä 
tapauksissa ja myöntää vapautuksia CMR-
aineita koskevasta kiellosta tietyissä 
tapauksissa sekä mukauttaa erityisten 
varoitusten sanamuotoa tiettyjen 
leluluokkien osalta. Koska kyseiset 
toimenpiteet ovat yleisluonteisia ja niillä 
on tarkoitus muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin olennaisia osia ja/tai täydentää 
tätä direktiiviä lisäämällä uusia muita kuin 
olennaisia osia, ne on hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

(32) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
valtuudet alentaa tiettyjen kemiallisten 
ainesosien pitoisuuksia, hyväksyä uusia 
rajoituksia tietyille muille kemikaaleille, 
mukauttaa melun raja-arvoja ja myöntää 
vapautuksia tiettyjä CMR-aineita 
koskevasta kiellosta tietyissä tapauksissa 
sekä mukauttaa erityisten varoitusten 
sanamuotoa tiettyjen leluluokkien osalta. 
Koska kyseiset toimenpiteet ovat 
yleisluonteisia ja niillä on tarkoitus 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
olennaisia osia ja/tai täydentää tätä 
direktiiviä lisäämällä uusia muita kuin 
olennaisia osia, ne on hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komissiolle pitäisi antaa mahdollisuus vain alentaa tiettyjen kemiallisten ainesosien raja-
arvoja komitologiamenettelyn mukaisesti. Lisäksi komissiolle olisi annettava valtuudet 
hyväksyä uusia rajoituksia ja mukauttaa melun raja-arvoja. CMR-aineita koskevien 
poikkeusten myöntämistä olisi sovellettava vain CMR 3 -aineisiin.
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Tarkistus 107
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta se voi 
mukauttaa kemiallisia vaatimuksia 
tietyissä tarkoin määritellyissä 
tapauksissa ja myöntää vapautuksia 
CMR-aineita koskevasta kiellosta tietyissä 
tapauksissa sekä mukauttaa erityisten 
varoitusten sanamuotoa tiettyjen 
leluluokkien osalta. Koska kyseiset 
toimenpiteet ovat yleisluonteisia ja niillä 
on tarkoitus muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin olennaisia osia ja/tai täydentää 
tätä direktiiviä lisäämällä uusia muita kuin 
olennaisia osia, ne on hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

(32) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
valtuudet mukauttaa erityisten varoitusten 
sanamuotoa tiettyjen leluluokkien osalta. 
Koska kyseiset toimenpiteet ovat 
yleisluonteisia ja niillä on tarkoitus 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
olennaisia osia ja/tai täydentää tätä 
direktiiviä lisäämällä uusia muita kuin 
olennaisia osia, ne on hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Seurausta saman esittäjän tarkistuksesta 45.

Tarkistus 108
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15a) 'suunniteltu tai tarkoitettu erityisesti 
ikäryhmään x kuuluville lapsille' 
tarkoitetaan, että lapsilla on oltava tätä 
ikäryhmää vastaavat taidot ja henkiset 
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ominaisuudet. 

Or. de

Perustelu

On pyrittävä varmistamaan, että valmistaja ei tietoisesti merkitse pakkaustietoihin väärää 
ikäryhmää tiettyjen velvoitteiden välttämiseksi.

Tarkistus 109
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä V olevassa B osassa lueteltujen 
lelujen luokkien osalta on käytettävä siinä
esitettyjä varoituksia.

Liitteessä V olevassa B osassa esitettyjä 
varoituksia ei saa käyttää leluissa, jotka 
toimintansa, mittojensa tai muiden 
ominaisuuksiensa vuoksi ovat tarkoitetut 
alle 36 kuukauden ikäisille lapsille.

Or. de

Perustelu

Viranomaiset näkevät toistuvasti, että alle kolmevuotiaille tarkoitetuissa leluissa on varoitus:
'Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille, koska...'. Jotkut valmistajat tarkoittavat tällä tavalla 
välttää velvollisuuksiaan tai suojella itseään tuotevastuukysymyksiltä. Koska liitteessä V ei 
erityisesti kielletä tämän lauseen käyttöä, lainsäädännön soveltamista markkinoiden 
tarkkailun suhteen helpotetaan huomattavasti, jos tämä lause sisällytetään direktiiviin.

Tarkistus 110
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajan on merkittävä varoitukset 2. Varoitukset on merkittävä täsmällisellä,
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näkyvällä, helposti luettavalla ja 
täsmällisellä tavalla joko leluun 
kiinnitettävään lappuun tai pakkaukseen ja 
tarvittaessa lelun mukana oleviin 
käyttöohjeisiin. Pienissä leluissa, joita 
myydään ilman pakkausta, on oltava 
kiinnitettynä asianmukaiset varoitukset.

näkyvällä, helposti luettavalla tavalla siten, 
että käyttäjät tai heistä huolehtivat 
henkilöt ymmärtävät ne, ja ne on 
kiinnitettävä leluun tai jos se ei ole 
teknisesti mahdollista, leluun 
kiinnitettävään lappuun tai pakkaukseen ja 
tarvittaessa lelun mukana oleviin 
käyttöohjeisiin Pienissä leluissa, joita 
myydään ilman pakkausta, on oltava 
kiinnitettynä asianmukaiset varoitukset.

Or. fr

Perustelu

Lelujen merkintöjä koskevat ohjeet kehittäneen Euroopan standardointikomitean olisi 
käsiteltävä teknisiä muutoksia perusteellisemmin. 

Tarkistus 111
Alessandro Foglietta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajan on merkittävä varoitukset 
näkyvällä, helposti luettavalla ja 
täsmällisellä tavalla joko leluun 
kiinnitettävään lappuun tai pakkaukseen ja 
tarvittaessa lelun mukana oleviin 
käyttöohjeisiin. Pienissä leluissa, joita 
myydään ilman pakkausta, on oltava 
kiinnitettynä asianmukaiset varoitukset.

2. Varoitukset on merkittävä täsmällisellä,
näkyvällä, helposti luettavalla tavalla siten, 
että käyttäjät tai heistä huolehtivat 
henkilöt ymmärtävät ne, ja ne on 
kiinnitettävä leluun tai jos se ei ole 
teknisesti mahdollista, leluun 
kiinnitettävään lappuun tai pakkaukseen ja 
tarvittaessa lelun mukana oleviin 
käyttöohjeisiin Pienissä leluissa, joita 
myydään ilman pakkausta, on oltava 
kiinnitettynä asianmukaiset varoitukset.

Or. fr

Perustelu

Ehdotetut muutokset ovat liian teknisiä direktiiviin sisällytettäviksi. Lelujen merkintöjä 
koskevat ohjeet kehittäneen Euroopan standardointikomitean olisi käsiteltävä teknisiä 
muutoksia perusteellisemmin. 
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Tarkistus 112
Miroslav Mikolášik

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajan on merkittävä varoitukset 
näkyvällä, helposti luettavalla ja 
täsmällisellä tavalla joko leluun 
kiinnitettävään lappuun tai pakkaukseen 
ja tarvittaessa lelun mukana oleviin 
käyttöohjeisiin. Pienissä leluissa, joita 
myydään ilman pakkausta, on oltava 
kiinnitettynä asianmukaiset varoitukset.

2. Valmistajan on merkittävä varoitukset 
täsmällisellä, selkeästi näkyvällä ja 
helposti luettavalla tavalla siten, että ne 
ovat selkeästi esillä lelussa, siihen 
kiinnitettävässä lapussa tai 
kuluttajapakkauksessa ja tarvittaessa lelun 
mukana olevissa käyttöohjeissa. Pienissä 
leluissa, joita myydään ilman pakkausta, on 
oltava kiinnitettynä asianmukaiset 
varoitukset.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 113
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varoitusten, joissa täsmennetään käyttäjien 
vähimmäis- tai enimmäisikä, on oltava 

Varoitusten, joissa täsmennetään käyttäjien 
vähimmäis- tai enimmäisikä, on oltava 
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näkyviä, helposti luettavia ja selkeästi 
esillä myyntipaikassa.

näkyviä, selkeästi ja helposti luettavia, 
täsmällisiä ja selkeästi esillä 
myyntipaikassa. Virallisten edustajille, 
maahantuojille ja jakelijoille on 
ilmoitettava näistä varoituksista, jotta 
käyttäjien vähimmäis- ja enimmäisikää 
koskevat varoitukset voidaan 
asianmukaisesti kiinnittää 
myyntipisteissä. 

Or. fr

Perustelu

Lelujen merkintöjä koskevat ohjeet kehittäneen Euroopan standardointikomitean olisi 
käsiteltävä teknisiä muutoksia perusteellisemmin. 

Tarkistus 114
Alessandro Foglietta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varoitusten, joissa täsmennetään käyttäjien 
vähimmäis- tai enimmäisikä, on oltava 
näkyviä, helposti luettavia ja selkeästi 
esillä myyntipaikassa.

Varoitusten, joissa täsmennetään käyttäjien 
vähimmäis- tai enimmäisikä, on oltava
näkyviä, selkeästi ja helposti luettavia, 
täsmällisiä ja selkeästi esillä 
myyntipaikassa. Virallisten edustajille, 
maahantuojille ja jakelijoille on 
ilmoitettava näistä varoituksista, jotta 
käyttäjien vähimmäis- ja enimmäisikää 
koskevat varoitukset voidaan 
asianmukaisesti kiinnittää 
myyntipisteissä. 

Or. fr

Perustelu

Ehdotetut muutokset ovat liian teknisiä direktiiviin sisällytettäviksi. Lelujen merkintöjä 
koskevat ohjeet kehittäneen Euroopan standardointikomitean olisi käsiteltävä teknisiä 
muutoksia perusteellisemmin. 
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Tarkistus 115
Miroslav Mikolášik

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varoitusten, joissa täsmennetään käyttäjien 
vähimmäis- tai enimmäisikä, on oltava 
näkyviä, helposti luettavia ja selkeästi 
esillä myyntipaikassa. 

Varoitusten, joissa täsmennetään käyttäjien 
vähimmäis- tai enimmäisikä, on oltava 
näkyviä, helposti luettavia ja selkeästi 
esillä lelujen pakkauksissa sekä 
myyntipaikassa.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 116
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Varoituksia on oltava useammassa 
paikassa näkyvyyden varmistamiseksi. 
Varoitukset on painettava lelupakkauksen 
näkyvimpään paikkaan ja kaikkiin 
päällyksiin, lukuun ottamatta kyseisen 
lelun läpinäkyviä 
vähittäismyyntipakkauksia.
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Or. fr

Perustelu

Lelujen merkintöjä koskevat ohjeet kehittäneen Euroopan standardointikomitean olisi 
käsiteltävä teknisiä muutoksia perusteellisemmin. 

Tarkistus 117
Alessandro Foglietta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Varoituksia on oltava useammassa 
paikassa näkyvyyden varmistamiseksi. 
Varoitukset on painettava lelupakkauksen 
näkyvimpään paikkaan ja kaikkiin 
päällyksiin, lukuun ottamatta kyseisen 
lelun läpinäkyviä 
vähittäismyyntipakkauksia.

Or. fr

Perustelu

Ehdotetut muutokset ovat liian teknisiä direktiiviin sisällytettäviksi. Lelujen merkintöjä 
koskevat ohjeet kehittäneen Euroopan standardointikomitean olisi käsiteltävä teknisiä 
muutoksia perusteellisemmin. 

Tarkistus 118
Miroslav Mikolášik

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii ohjeet varoitusten 
esitystavoista. Nämä ohjeet laaditaan 
yhteistyössä eri sidostyhmien ja 
jäsenvaltion viranomaisten kanssa ottaen 
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huomioon tieteellisen ja teknisen 
tietouden kehityksen. 

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 119
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat määritellä päällykseen 
sijoitettavien varoitusten sijainnin 
kielellisten vaatimusten mukaisesti. 

Or. fr

Perustelu

Lelujen merkintöjä koskevat ohjeet kehittäneen Euroopan standardointikomitean olisi 
käsiteltävä teknisiä muutoksia perusteellisemmin. 
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Tarkistus 120
Alessandro Foglietta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat määritellä päällykseen 
sijoitettavien varoitusten sijainnin 
kielellisten vaatimusten mukaisesti. 

Or. fr

Perustelu

Ehdotetut muutokset ovat liian teknisiä direktiiviin sisällytettäviksi. Lelujen merkintöjä 
koskevat ohjeet kehittäneen Euroopan standardointikomitean olisi käsiteltävä teknisiä 
muutoksia perusteellisemmin. 

Tarkistus 121
Miroslav Mikolášik

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
varoitukset ja turvallisuusohjeet tai jotkin 
niistä esitetään jäsenvaltion omalla
virallisella kielellä tai kielillä, kun lelut
saatetaan markkinoille sen alueella.

3. Tässä artiklassa ja liitteessä V mainitut 
varoitukset ja turvallisuusohjeet on 
esitettävä sen jäsenvaltion virallisella 
kielellä tai kielillä, jonka alueella lelut
saatetaan markkinoille.

Or. en

Perustelu

Varoitukset ja olisi aina esitettävä sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai kielillä, jonka 
alueella lelut saatetaan markkinoille. 
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Tarkistus 122
Miroslav Mikolášik

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ilmoittamisesta vastaavien 
viranomaisten on otettava käyttöön 
turvallisuutta koskevia ilmoituspisteitä, 
joissa lastenhoidon ammattilaiset ja 
kuluttajat voivat ilmoittaa leluista, jotka 
eivät vastaa vaatimuksia tai jotka ovat 
aiheuttaneet onnettomuuksia.  

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioissa sijaitsevat turvallisuutta koskevat ilmoituspisteet antaisivat kuluttajille 
paremmat mahdollisuudet ja helpottaisivat suoraa yhteydenpitoa valmistajien ja tuottajien 
kanssa, jos tietyn tuotteen suhteen esiintyy ongelmia. Valmistajat ja tuottajat voisivat silloin 
reagoida suoremmin kuluttajien vaatimuksiin.

Tarkistus 123
Adamos Adamou

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun markkinavalvontaviranomaiset 
havaitsevat arvioinnin yhteydessä, että lelu 
ei täytä tässä direktiivissä säädettyjä 
vaatimuksia, heidän on vaadittava 
asianomaista talouden toimijaa ryhtymään 
kaikkiin tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin lelun saattamiseksi 
vastaamaan kyseisiä vaatimuksia tai sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sen 
palauttamisen järjestämiseksi sellaisen 
kohtuullisen ajan kuluessa, joka on 
oikeassa suhteessa riskin laatuun ja jonka 

Kun markkinavalvontaviranomaiset 
havaitsevat arvioinnin yhteydessä, että lelu 
ei täytä tässä direktiivissä säädettyjä 
vaatimuksia, heidän on ilmoitettava asiasta 
kuluttajille ja samalla vaadittava 
asianomaista talouden toimijaa ryhtymään 
kaikkiin tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin lelun saattamiseksi 
vastaamaan kyseisiä vaatimuksia tai sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sen 
palauttamisen järjestämiseksi sellaisen 
kohtuullisen ajan kuluessa, joka on 
oikeassa suhteessa riskin laatuun ja jonka 
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ne asettavat. ne asettavat.

Or. el

Perustelu

The immediate notification of consumers is a vital step to ensure that risks are averted.

Tarkistus 124
Adamos Adamou

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun markkinavalvontaviranomaiset 
katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei 
rajoitu kansalliselle alueelle, heidän on 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja 
toimenpiteistä, jotka he ovat vaatineet 
talouden toimijaa suorittamaan.

2. Kun markkinavalvontaviranomaiset 
katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei 
rajoitu kansalliselle alueelle, heidän on 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja 
toimenpiteistä, jotka he ovat vaatineet 
talouden toimijaa suorittamaan. Heidän on 
virallisesti ilmoitettava jäsenvaltioille ja 
komissiolle talouden toimijan 
vastauksesta ja siitä aikooko se noudattaa 
vaatimuksia vai ei.

Or. el

Perustelu

Talouden toimijan pitäisi vastata ja tämä vastaus pitäisi ilmoittaa jäsenvaltioille ja 
komissiolle osana toimia, joilla yleisölle annetaan yhdenmukaista tietoa avoimella tavalla.
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Tarkistus 125
Miroslav Mikolášik

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) Liite I;

Or. en

Perustelu

Parlamentaarisen valvonnan käsittävällä komitologiamenettelyllä pitäisi pystyä voida 
mukauttamaan luetteloa tuotteista, joita ei voida pitää leluina. Tällöin varmistettaisiin, että 
direktiivin soveltamisalaa voidaan muuttaa nopeasti vastaamaan markkinoiden muutoksiin 
(esimerkiksi uudet lelut).

Tarkistus 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) liitteessä II olevan III osan 7 ja 8 kohta (a) liitteessä II olevan III osan 8 kohta 
siirtymisen raja-arvojen alentamiseksi;

Or. en

Perustelu

Tämä liittyy osittain samojen esittäjien liitteessä II olevan III osan 7 kohtaan tekemiin 
tarkistuksiin. Jos leluista kielletään kaikki aromit, liitteessä II olevan III osan vastaavaa 7 
kohtaa ei tarvitse muuttaa. Komissiolle pitäisi antaa mahdollisuus vain alentaa tiettyjen 
kemiallisten ainesosien siirtymisen raja-arvoja komitologiamenettelyn mukaisesti. 
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Tarkistus 127
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. 

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rajoittamatta liitteessä II olevassa III 
osassa määriteltyjä rajoitteita, komissio 
voi tarvittaessa ja 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen muuttaa 
liitettä II seuraavasti: 
- määritellä raja-arvoja tai muita 
rajoituksia aineille tai valmisteille, jotka 
aiheuttavat terveysriskin, paitsi liitteessä 
II olevan III osan 7 ja 8 kohdissa luetellut 
aineet;
- ottaa käyttöön tai mukauttaa melun 
raja-arvoja.

Or. en
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Perustelu

Lisäksi komissiolle olisi annettava valtuudet hyväksyä muita aineita koskevia rajoituksia ja 
mukauttaa melun raja-arvoja komitologiamenettelyn mukaisesti.

Tarkistus 129
Miroslav Mikolášik

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio voi lasten terveyden ja 
turvallisuuden niin vaatiessa täsmentää 
yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset 
liitteen II mukaisesti (ottamalla 
esimerkiksi käyttöön raja-arvot tai muut 
rajoitukset tietyille kemikaaleille, lukuun 
ottamatta liitteessä II olevan III osan 7 ja 
8 kohdassa lueteltuja kemikaaleja) ja 
laatia luettelon leluista, jotka tarvitsevat 
EY-tyyppitarkastuksen liitteessä I olevan 
II kohdan mukaisesti.

Näistä vaatimuksista päätetään 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Lasten terveyttä ja turvallisuutta koskevia, erittäin poliittisiin kysymyksiin liittyviä päätöksiä 
ei pitäisi jättää standardointielimille. Tällaisissa kysymyksissä on myös tarpeen käyttää 
yhteispäätösmenettelyä nopeampaa menettelyä. Siten esimerkiksi lelujen kemikaaleja, melua 
tai nopeutta koskevista raja-arvoista olisi päätet tävä valvonnan käsittävällä 
komitologiamenettelyllä. Lisäksi komitologiamenettelyä voitaisiin käyttää sellaisten lelujen 
luettelointiin, joiden pitäisi läpäistä pakollinen EC-tyyppinen tarkastus.
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Tarkistus 130
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi päättää direktiivin 
67/548/ETY liitteessä I luokkaan 1, 2 ja 3 
kuuluviksi karsinogeenisiksi, 
mutageenisiksi tai lisääntymistoksisiksi 
aineiksi luokiteltujen aineiden tai 
valmisteiden käyttämisestä leluissa.

Poistetaan.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 46 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Aineiden, jotka on luokiteltu CMR-aineiksi direktiivin 67/548/ETY liitteen I mukaisesti, ei 
pitäisi saada poikkeusta CMR-kiellosta, paitsi jos niitä käytetään tiettyyn lelun sisällä 
olevaan tarkoitukseen (esimerkiksi sähköisessä komponentissa) tai jos jäänteiden läsnäolo ei 
voida välttää hyvän valmistuskäytännön puitteissa.

Tarkistus 131
Miroslav Mikolášik

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
lelujen markkinoille saattamista, jotka ovat 
direktiivin 88/378/ETY mukaisia ja jotka 
saatettiin markkinoille ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa tai viimeistään 
kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen. 

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
lelujen markkinoille saattamista, jotka ovat 
direktiivin 88/378/ETY mukaisia ja jotka 
saatettiin markkinoille ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa tai viimeistään 
kolme vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen. 



PE409.734v01-00 20/48 AM\736063FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 132
Miroslav Mikolášik

Ehdotus direktiiviksi
54 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

54 a artikla
Uudelleen tarkastelu

Komissio tarkistaa tämän direktiivin 
kahdeksan vuoden välein asiaa 
käsittelevän tieteellisen komitean ja 
asiantuntijaryhmän näkemysten pohjalta.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin uudelleen tarkastelu vähintään 8 vuoden välein - tai uusista löydöksistä tai 
onnettomuuksista aiheutuvan tarpeen vaatiessa aiemminkin - on tarpeellinen, jotta direktiivin 
turvallisuusvaatimukset ovat riittävät kattamaan esimerkiksi uusista leluista ja uudesta 
tekniikasta mahdollisesti aiheutuvat riskit uusimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti.

Tarkistus 133
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pakkaukset, joiden sisällä lelut ovat 
vähittäismyynnissä, eivät saa aiheuttaa 
kuristumis- tai tukehtumisriskiä, joka 
johtuu suun ja nenän ulkopuolisesta 
hengitysteiden tukkeutumisesta.

2. Pakkaukset, joiden sisällä lelut ovat 
vähittäismyynnissä, eivät saa aiheuttaa 
kuristumis- tai tukehtumisriskiä, joka 
johtuu alempien hengitysteiden sisäisestä 
tukkeutumisesta ja suun ja nenän 
ulkopuolisesta hengitysteiden 
tukkeutumisesta.

Or. de
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Tarkistus 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Lelut, jotka on suunniteltu päästämään 
ääniä, on suunniteltava ja rakennettava 
niin, että niistä lähtevä ääni ei voi 
vahingoittaa lapsen kuuloa.

10. Lelut, jotka on suunniteltu päästämään 
ääniä, on suunniteltava ja rakennettava 
niin, että niistä lähtevä ääni ei voi 
vahingoittaa lapsen kuuloa. Tätä 
sovelletaan kaikkiin leluihin niiden 
ikäryhmästä riippumatta. Impulssimelun 
rajan pitäisi olla enintään 135 dB LpC 
korvan tasolla. Jatkuvan melun rajat 
pitäisi asettaa alle 36 ikäisen pikkulapsen 
korvan herkkyyden mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Melutasojen nykyiset standardit eivät riittävällä tavalla ota huomioon lasten kuulon 
mahdollista vaurioitumista. Niitä ei ensinnäkään sovelleta kaikkiin leluihin (esimerkiksi 
"korvan lähelle" tarkoitettujen lelujen standardeja sovelletaan vain alle 10 kuukauden 
ikäisille lapsille). Toiseksi impulssimelulle on asetettava alempi raja-arvo. Todellisessa 
elämässä perheissä on eri-ikäisiä lapsia, ja melurajat olisi asetettava kaikkein herkimmässä 
asemassa olevien lasten mukaisesti, eli alle 36 kuukauden ikäisten lasten perusteella.

Tarkistus 135
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi) luokiteltujen aineiden käyttö 
leluissa siten, että yksittäisten aineiden 
pitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 

3. Direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi), hormonaalisiksi haitta-aineiksi 
tai hitaasti hajoaviksi, eläviin kudoksiin 
kertyviksi ja myrkyllisiksi aineiksi (PBT) 
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asiaankuuluvat pitoisuudet, jotka on 
vahvistettu aineita sisältävien 
valmisteiden luokitusta varten direktiivin 
1999/45/EY säännösten mukaisesti, on 
kielletty, paitsi jos aineet sisältyvät lelujen 
rakenneosiin tai mikrorakenteeltaan 
erillisiin osiin, joihin lapset eivät pääse 
käsiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 
kohdan ensimmäisessä virkkeessä 
esitettyjen rajoitusten soveltamista. 

tai erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin 
voimakkaasti eläviin kudoksiin kertyviksi 
aineiksi (vPvB) luokiteltujen aineiden 
käyttö leluissa on kielletty, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä esitettyjen 
rajoitusten soveltamista.

Näiden aineiden jäämien esiintyminen 
sallitaan edellyttäen, että esiintymistä ei 
voida teknisesti välttää hyvien 
tuotantotapojen mukaisissa käytännöissä. 

Or. en

Perustelu

CMR-aineiden ja muiden erittäin huolestuttaviksi yksilöityjen aineiden (esimerkiksi 
hormonaaliset haitta-aineet) käyttö leluissa kielletään. Lasten fyysinen kehitys on 
keskeneräinen ja siksi he ovat erittäin herkkiä aineille, joilla saattaa olla vaikutuksia kehossa 
tapahtuviin prosesseihin. Lisäksi Euroopan parlamentti vaati 26. syyskuuta antamassaan 
päätöslauselmassa lelujen tuoteturvallisuudesta kaikkien CMR-aineiden (luokat 1, 2 ja 3) ja 
muiden vastaavalla tavalla huolestuttavien aineiden, kuten hormonaalisten haitta-aineiden, 
herkisteaineiden tai hajusteiden kieltämistä.

Tarkistus 136
Miroslav Mikolášik

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi) luokiteltujen aineiden käyttö 
leluissa siten, että yksittäisten aineiden 
pitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 
asiaankuuluvat pitoisuudet, jotka on 
vahvistettu aineita sisältävien valmisteiden 
luokitusta varten direktiivin 1999/45/EY 
säännösten mukaisesti, on kielletty, paitsi 

3. Direktiivissä 67/548/ETY luokkiin 1 ja 
2 kuuluviksi karsinogeenisiksi, 
mutageenisiksi tai lisääntymistoksisiksi 
aineiksi (nk. CMR-aineiksi) luokiteltujen 
aineiden käyttö leluissa siten, että 
yksittäisten aineiden pitoisuus on yhtä 
suuri tai suurempi kuin asiaankuuluvat 
pitoisuudet, jotka on vahvistettu aineita 
sisältävien valmisteiden luokitusta varten 
direktiivin 1999/45/EY säännösten 
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jos aineet sisältyvät lelujen rakenneosiin tai 
mikrorakenteeltaan erillisiin osiin, joihin 
lapset eivät pääse käsiksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä esitettyjen 
rajoitusten soveltamista.

mukaisesti, on kielletty, paitsi jos aineet 
sisältyvät lelujen rakenneosiin tai 
mikrorakenteeltaan erillisiin osiin, joihin 
lapset eivät pääse käsiksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä esitettyjen 
rajoitusten soveltamista.

Direktiivissä 67/548/ETY luokkaan 3 
kuuluviksi karsinogeenisiksi, 
mutageenisiksi tai lisääntymistoksisiksi 
aineiksi (nk. CMR-aineiksi) luokiteltujen 
aineiden käyttö leluissa siten, että 
yksittäisten aineiden pitoisuus on 0,1 
prosenttia tai enemmän, on kielletty. Tätä 
rajaa on tarkasteltava uudelleen 
mahdollisimman pikaisesti asiaa 
käsittelevän tieteellisen komitean 
lausunnon sekä 45 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen perusteella.

Or. en

Perustelu

CMR-aineiksi luokiteltujen aineiden kyseistä arvoa suuremmat pitoisuudet olisi kiellettävä 
lasten terveyden suojelun korkean tason säilyttämiseksi. Alarajaa olisi alennettava 
komitologiamenettelyllä mahdollisimman pikaisesti uusien tietojen pohjalta.

Tarkistus 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi) luokiteltujen aineiden käyttö 
leluissa siten, että yksittäisten aineiden 
pitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 
asiaankuuluvat pitoisuudet, jotka on 
vahvistettu aineita sisältävien 
valmisteiden luokitusta varten direktiivin 

3. Direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi) luokiteltujen aineiden käyttö 
leluissa siten, että aineiden pitoisuus on 
yhtä suuri tai suurempi kuin 0,1 prosenttia 
lelun homogeenisissa osissa, on kielletty, 
paitsi jos aineet sisältyvät lelujen 
rakenneosiin tai mikrorakenteeltaan 
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1999/45/EY säännösten mukaisesti, on 
kielletty, paitsi jos aineet sisältyvät lelujen 
rakenneosiin tai mikrorakenteeltaan 
erillisiin osiin, joihin lapset eivät pääse 
käsiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 
kohdan ensimmäisessä virkkeessä 
esitettyjen rajoitusten soveltamista. 

erillisiin osiin, joihin lapset eivät pääse 
käsiksi tai joita he eivät voi hengittää, 
jolloin altistumista ei voi tapahtua, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä esitettyjen 
rajoitusten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Lelujen valmistajien ja viranomaisten kannalta on yksinkertaisempaa, jos CMR-aineiden 
kiellon yhteydessä käytetään standardoitua hallinnollista raja-arvoa eikä muuttuvaa 
luokitusjärjestelmää. On tärkeää täsmentää, että raja-arvoa sovelletaan lelun homogeenisiin 
osiin, jolloin vältetään lelun kokonaismassan käyttäminen CMR-aineen yli 0,1 prosentin 
pitoisuuden laimentamiseksi lelun yhdessä osassa (esimerkiksi maalissa). Tätä poikkeusta 
pitäisi soveltaa ainoastaan tapauksiin, joissa altistumismahdollisuus on poissuljettu.

Tarkistus 138
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
luokkaan 1 ja 2 kuuluviksi CMR-aineiksi 
luokiteltuja aineita tai valmisteita voidaan 
käyttää leluissa, kunhan seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

4.1. aineen käyttö on arvioitu 
asianomaisessa tiedekomiteassa ja se on 
todettu turvalliseksi, erityisesti 
altistumisen osalta, ja 45 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettu päätös on tehty
4.2. käytettävissä ei ole soveltuvia 
vaihtoehtoisia aineita, kuten 
vaihtoehtojen analyysissä on 
dokumentoitu
4.3. aineiden käyttöä kulutustavaroissa ei 
ole kielletty asetuksella (EY) N:o 
1907/2006 (REACH).
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Komissio valtuuttaa asianomaisen 
tiedekomitean arvioimaan uudelleen 
kyseiset aineet tai valmisteet heti, kun 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä 
esitetään, ja viimeistään joka viides vuosi 
siitä, kun 45 artiklan 2 kohdan mukainen 
päätös tehtiin.

Or. en

Perustelu

CMR-aineita ei pitäisi käyttää leluissa lasten terveyden suojelun korkean tason 
säilyttämiseksi. Lisäksi Euroopan parlamentti vaati 26. syyskuuta antamassaan 
päätöslauselmassa lelujen tuoteturvallisuudesta kaikkien CMR-aineiden (luokat 1, 2 ja 3) ja 
muiden vastaavalla tavalla huolestuttavien aineiden, kuten hormonaalisten haitta-aineiden, 
herkisteaineiden tai hajusteiden kieltämistä. 

Tarkistus 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
luokkaan 1 ja 2 kuuluviksi CMR-aineiksi 
luokiteltuja aineita tai valmisteita voidaan 
käyttää leluissa, kunhan seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

4. Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
luokkaan 3 kuuluviksi CMR-aineiksi 
luokiteltuja aineita tai valmisteita voidaan 
käyttää leluissa, kunhan seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Perustelu

CMR 1 ja 2 -luokkiin kuuluville aineille ei pitäisi myöntää muita poikkeuksia kuin 3 kohdassa 
tarkoitettu poikkeus (ei mahdollisuutta altistumiseen). Poikkeusten pitäisi olla mahdollisia 
vain CMR-luokkaan 3 luokitelluille aineille ja valmisteille.



PE409.734v01-00 26/48 AM\736063FI.doc

FI

Tarkistus 140
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
luokkaan 3 kuuluviksi CMR-aineiksi 
luokiteltuja aineita tai valmisteita voidaan 
käyttää leluissa, jos aineen käyttö on 
arvioitu asianomaisessa tiedekomiteassa 
ja se on todettu turvalliseksi, erityisesti 
altistumisen osalta, 45 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemisen 
jälkeen ja edellyttäen, että niiden käyttöä 
kulutustuotteissa ei ole kielletty 
asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 
(REACH).

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

CMR-aineita ei pitäisi käyttää leluissa lasten terveyden suojelun korkean tason 
säilyttämiseksi. Lisäksi Euroopan parlamentti vaati 26. syyskuuta antamassaan 
päätöslauselmassa lelujen tuoteturvallisuudesta kaikkien CMR-aineiden (luokat 1, 2 ja 3) ja 
muiden vastaavalla tavalla huolestuttavien aineiden, kuten hormonaalisten haitta-aineiden, 
herkisteaineiden tai hajusteiden kieltämistä.

Tarkistus 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
luokkaan 3 kuuluviksi CMR-aineiksi 
luokiteltuja aineita tai valmisteita voidaan 
käyttää leluissa, jos aineen käyttö on 
arvioitu asianomaisessa tiedekomiteassa 
ja se on todettu turvalliseksi, erityisesti 
altistumisen osalta, 45 artiklan 2 

Poistetaan.
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kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemisen 
jälkeen ja edellyttäen, että niiden käyttöä 
kulutustuotteissa ei ole kielletty 
asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy samojen esittäjien liitteessä II olevan III osan 4 kohtaan tekemään 
tarkistukseen tiukempien määräysten soveltamisesta CMR 3 -luokiteltujen aineiden 
poikkeusten myöntämiseen.

Tarkistus 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio käynnistää ohjelman, jolla 
pyritään järjestelmällisesti ja 
säännöllisesti arvioimaan vaarallisten 
aineiden tai materiaalien esiintymistä 
leluissa. Ohjelmassa otetaan huomioon 
markkinoiden seurantaelinten raportit 
sekä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien 
esittämät huolenaiheet. Komissio päättää 
asiaa käsittelevää tieteellistä komiteaa 
kuultuaan tarvittaessa asianmukaisista 
rajoittavista toimista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Vaarallisten aineiden käyttö leluissa ei rajoitu vain CMR-aineisiin, hajusteisiin tai tiettyjä 
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elementtejä sisältäviin aineisiin. Komission pitäisi säännöllisesti arvioida kaikki vaaralliset 
aineet. Jos tämän arvioinnin yhteydessä paljastuu liiallisia riskejä, komissiolla pitäisi olla 
valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimiin komitologiamenettelyn puitteissa.

Tarkistus 143
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Suuhun pantaviksi tarkoitettujen 
lelujen tai lelujen osien on oltava 
elintarvikepakkauksille asetettujen 
siirtymäarvojen mukaisia, riippumatta 
siitä minkä ikäisille lapsille ne on 
tarkoitettu, kuten Euroopan parlamentin 
ja neuvoston 27 päivänä lokakuuta 2004 
elintarvikekäyttöön tarkoitetuista 
materiaaleista ja tarvikkeista antamassa 
asetuksessa (EY) N:o 1935/2004 
säädetään.

Or. de

Perustelu

Nykyiset määräykset elintarvikekäyttöön tarkoitetuista materiaaleista ja tarvikkeista olisi 
ulotettava koskemaan myös suuhun pantaviksi tarkoitettuja leluja tai lelun osia.

Tarkistus 144
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia
allergisoivia hajusteita: 

7. Lelut eivät saa sisältää allergisoivia 
hajusteita.

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
(2) Allyyli-isotiosyanaatti
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(3) Bentsyylisyanidi
(4) 4-tert-Butyylifenoli
(5) Savikkaöljy (Chenopodium)
(6) Syklaamialkoholi
(7) Dietyylimaleaatti
(8) Dihydrokumariini
(9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi
(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)
(11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini
(12) Dimetyylisitrakonaatti
(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-
oni
(14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-
oni
(15) Difenyyliamiini
(16) Etyyliakrylaatti
(17) Viikunanlehti, tuoreena ja 
valmisteena
(18) trans-2-Heptenaali
(19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali
(20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali
(21) Hydroabietyylialkoholi
(22) 4-Etoksifenoli
(23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli
(24) 7-Metoksikumariini

(25) 4-Metoksifenoli

(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni
(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti
(29) 6-Metyylikumariini
(30) 7-Metyylikumariini
(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni
(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)
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(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani
(34) Heksahydrokumariini
(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni
(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-
2-oni
(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).
Näiden aineiden jäämien esiintyminen 
kuitenkin sallitaan edellyttäen, että 
esiintymistä ei voida teknisesti välttää 
hyvien tuotantotapojen mukaisissa 
käytännöissä.
Lisäksi seuraavat allergisoivat hajusteet 
on lueteltava, jos niitä lisätään leluihin 
sellaisenaan pitoisuuksina, jotka ylittävät 
0,01 painoprosentteina:
(1) Amyylisinnamaali
(2) Amyylisinnamyylialkoholi
(3) Anisyylialkoholi
(4) Bentsyylialkoholi
(5) Bentsyylibentsoaatti
(6) Bentsyylisinnamaatti
(7) Bentsyylisalisylaatti
(8) Sinnamaali
(9) Sinnamyylialkoholi
(10) Sitraali
(11) Sitronelloli
(12) Kumariini

(13) Eugenoli

(14) Farnesoli
(15) Geranioli
(16) Heksyylikanelialdehydi
(17) Hydroksisitronellaali
(18) 
Hydroksimetyylipentyylisyklohekseenikar
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boksialdehydi
(19) Isoeugenoli
(20) Lilial (kosmetiikkadirektiivissä 
käytetään kohdassa 83 nimitystä 2-(4-tert-
Butyylibentsyyli)propionaldehydi)
(21) d-Limoneeni
(22) Linalo-oli
(23) Metyyliheptiinikarbonaatti
(24) 3-Metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-
sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni
(25) Valkohankajäkälän uutteet
(26) Evernia furfuracea -uutteet

Or. en

Perustelu

Hajusteet ovat osoittautuneen suurelta osin allergisoiviksi. Läheskään kaikkien hajusteiden 
allergisoivia ominaisuuksia ei testata. Toistaiseksi ei ole olemassa tieteellisesti perusteltua 
kattavaa luetteloa siitä mitkä hajusteet ovat allergisoivia ja mitkä eivät. Useiden 
allergisoivien hajusteiden kieltäminen saattaisi luoda tilanteen, jossa monien muiden käyttö 
käytännössä sallitaan. Tulevan CLP-asetuksen mukaiset arvioinnit voivat kuitenkin antaa 
tietoja siitä, mitä aineita on tutkittu ja mitkä eivät ole esimerkiksi allergisoivia.

Tarkistus 145
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia
allergisoivia hajusteita:

7. Lelut eivät saa sisältää allergisoivia 
hajusteita.

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
(2) Allyyli-isotiosyanaatti
(3) Bentsyylisyanidi
(4) 4-tert-Butyylifenoli
(5) Savikkaöljy (Chenopodium)
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(6) Syklaamialkoholi
(7) Dietyylimaleaatti
(8) Dihydrokumariini
(9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi
(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)
(11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini
(12) Dimetyylisitrakonaatti
(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-
oni
(14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-
oni
(15) Difenyyliamiini
(16) Etyyliakrylaatti
(17) Viikunanlehti, tuoreena ja 
valmisteena
(18) trans-2-Heptenaali
(19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali
(20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali
(21) Hydroabietyylialkoholi
(22) 4-Etoksifenoli
(23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli
(24) 7-Metoksikumariini

(25) 4-Metoksifenoli

(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni
(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti
(29) 6-Metyylikumariini
(30) 7-Metyylikumariini
(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni
(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani
(34) Heksahydrokumariini
(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
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Klotzsch)
(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni
(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-
2-oni
(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).
Näiden aineiden jäämien esiintyminen 
kuitenkin sallitaan edellyttäen, että 
esiintymistä ei voida teknisesti välttää 
hyvien tuotantotapojen mukaisissa 
käytännöissä.
Lisäksi seuraavat allergisoivat hajusteet 
on lueteltava, jos niitä lisätään leluihin 
sellaisenaan pitoisuuksina, jotka ylittävät 
0,01 painoprosentteina:
(1) Amyylisinnamaali
(2) Amyylisinnamyylialkoholi
(3) Anisyylialkoholi
(4) Bentsyylialkoholi
(5) Bentsyylibentsoaatti
(6) Bentsyylisinnamaatti
(7) Bentsyylisalisylaatti
(8) Sinnamaali
(9) Sinnamyylialkoholi
(10) Sitraali
(11) Sitronelloli
(12) Kumariini

(13) Eugenoli

(14) Farnesoli
(15) Geranioli
(16) Heksyylikanelialdehydi
(17) Hydroksisitronellaali
(18) 
Hydroksimetyylipentyylisyklohekseenikar
boksialdehydi
(19) Isoeugenoli
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(20) Lilial (kosmetiikkadirektiivissä 
käytetään kohdassa 83 nimitystä 2-(4-tert-
Butyylibentsyyli)propionaldehydi)
(21) d-Limoneeni
(22) Linalo-oli
(23) Metyyliheptiinikarbonaatti
(24) 3-Metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-
sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni
(25) Valkohankajäkälän uutteet
(26) Evernia furfuracea -uutteet

Or. en

Perustelu

Monien hajusteiden on havaittu aiheuttavan allergioita lapsille. Leluissa ei ole mitään syytä 
käyttää hajusteita. Koska muidenkin kuin luettelossa olevien hajusteiden saatetaan 
tulevaisuudessa havaita aiheuttavan allergioita, kaikki hajusteet leluissa olisi kiellettävä. 

Tarkistus 146
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
allergisoivia hajusteita:

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
allergisoivia hajusteita:

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium) (1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
(2) Allyyli-isotiosyanaatti (2) Allyyli-isotiosyanaatti

(3) Bentsyylisyanidi (3) Bentsyylisyanidi
(4) 4-tert-Butyylifenoli (4) 4-tert-Butyylifenoli

(5) Savikkaöljy (Chenopodium) (5) Savikkaöljy (Chenopodium)
(6) Syklaamialkoholi (6) Syklaamialkoholi

(7) Dietyylimaleaatti (7) Dietyylimaleaatti

(8) Dihydrokumariini (8) Dihydrokumariini
(9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi (9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi
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(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)

(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)

(11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini (11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini
(12) Dimetyylisitrakonaatti (12) Dimetyylisitrakonaatti

(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-
oni

(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-
oni

(14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-
oni

(14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-
oni

(15) Difenyyliamiini (15) Difenyyliamiini
(16) Etyyliakrylaatti (16) Etyyliakrylaatti

(17) Viikunanlehti, tuoreena ja valmisteena (17) Viikunanlehti, tuoreena ja valmisteena
(18) trans-2-Heptenaali (18) trans-2-Heptenaali

(19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali (19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali
(20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali (20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali

(21) Hydroabietyylialkoholi (21) Hydroabietyylialkoholi

(22) 4-Etoksifenoli (22) 4-Etoksifenoli

(23) 6-Isopropyyli-2-
dekahydronaftalenoli

(23) 6-Isopropyyli-2-
dekahydronaftalenoli

(24) 7-Metoksikumariini (24) 7-Metoksikumariini

(25) 4-Metoksifenoli (25) 4-Metoksifenoli

(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-
2-oni

(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-
2-oni

(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-
3-oni

(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-
3-oni

(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti (28) Metyyli-trans-2-butenoaatti

(29) 6-Metyylikumariini (29) 6-Metyylikumariini

(30) 7-Metyylikumariini (30) 7-Metyylikumariini

(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni (31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni

(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)

(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani (33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani

(34) Heksahydrokumariini (34) Heksahydrokumariini

(35) Perunbalsami 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(35) Perunbalsami 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)
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(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni (36) 2- Pentylideenisykloheksanoni

(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-
undekatrien-2-oni

(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-
undekatrien-2-oni

(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).

(39) Amyylisinnamaali
(40) Amyylisinnamyylialkoholi
(41) Anisyylialkoholi
(42) Bentsyylialkoholi
(43) Bentsyylibentsoaatti
(44) Bentsyylisinnamaatti
(45) Bentsyylisalisylaatti
(46) Sinnamaali
(47) Sinnamyylialkoholi
(48) Sitraali
(49) Sitronelloli
(50) Kumariini
(51) Eugenoli
(52) Farnesoli
(53) Geranioli
(54) Heksyylikanelialdehydi
(55) Hydroksisitronellaali
(56) 
Hydroksimetyylipentyylisyklohekseenikar
boksialdehydi
(57) Isoeugenoli
(58) Lilial (kosmetiikkadirektiivissä 
käytetään kohdassa 83 nimitystä 2-(4-tert-
Butyylibentsyyli)propionaldehydi)
(59) d-Limoneeni
(60) Linalo-oli
(61) Metyyliheptiinikarbonaatti
(62) 3-Metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-
sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni
(63) Valkohankajäkälän uutteet
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(64) Evernia furfuracea -uutteet
Näiden aineiden jäämien esiintyminen 
kuitenkin sallitaan edellyttäen, että 
esiintymistä ei voida teknisesti välttää 
hyvien tuotantotapojen mukaisissa 
käytännöissä.

Or. de

Perustelu

Leluissa on vastuutonta käyttää hajusteita, jotka saattavat aiheuttaa lasten allergioita.

Tarkistus 147
Miroslav Mikolášik

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
allergisoivia hajusteita:

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
allergisoivia hajusteita:

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium) (1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
(2) Allyyli-isotiosyanaatti (2) Allyyli-isotiosyanaatti

(3) Bentsyylisyanidi (3) Bentsyylisyanidi
(4) 4-tert-Butyylifenoli (4) 4-tert-Butyylifenoli

(5) Savikkaöljy (Chenopodium) (5) Savikkaöljy (Chenopodium)
(6) Syklaamialkoholi (6) Syklaamialkoholi

(7) Dietyylimaleaatti (7) Dietyylimaleaatti
(8) Dihydrokumariini (8) Dihydrokumariini

(9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi (9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi
(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)

(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)

(11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini (11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini

(12) Dimetyylisitrakonaatti (12) Dimetyylisitrakonaatti
(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-
oni

(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-
oni

(14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2- (14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-



PE409.734v01-00 38/48 AM\736063FI.doc

FI

oni oni
(15) Difenyyliamiini (15) Difenyyliamiini

(16) Etyyliakrylaatti (16) Etyyliakrylaatti
(17) Viikunanlehti, tuoreena ja valmisteena (17) Viikunanlehti, tuoreena ja valmisteena

(18) trans-2-Heptenaali (18) trans-2-Heptenaali
(19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali (19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali

(20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali (20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali
(21) Hydroabietyylialkoholi (21) Hydroabietyylialkoholi

(22) 4-Etoksifenoli (22) 4-Etoksifenoli
(23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli (23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli

(24) 7-Metoksikumariini (24) 7-Metoksikumariini
(25) 4-Metoksifenoli (25) 4-Metoksifenoli

(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni (26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni (27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni

(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti (28) Metyyli-trans-2-butenoaatti
(29) 6-Metyylikumariini (29) 6-Metyylikumariini

(30) 7-Metyylikumariini (30) 7-Metyylikumariini
(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni (31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni

(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)

(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani (33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani
(34) Heksahydrokumariini (34) Heksahydrokumariini

(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni (36) 2- Pentylideenisykloheksanoni
(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-
2-oni

(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-
2-oni

(38) Verbana oil (Lippia citriodora Kunth) (38) Verbana oil (Lippia citriodora Kunth)

(39) Amyylisinnamaali
(40) Amyylisinnamyylialkoholi
(41) Anisyylialkoholi
(42) Bentsyylialkoholi
(43) Bentsyylibentsoaatti
(44) Bentsyylisinnamaatti
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(45) Bentsyylisalisylaatti
(46) Sinnamaali
(47) Sinnamyylialkoholi
(48) Sitraali
(49) Sitronelloli
(50) Kumariini
(51) Eugenoli
(52) Farnesoli
(53) Geranioli
(54) Heksyylikanelialdehydi
(55) Hydroksisitronellaali
(56) 
Hydroksimetyylipentyylisyklohekseenikar
boksialdehydi
(57) Isoeugenoli
(58) Lilial (kosmetiikkadirektiivissä 
käytetään kohdassa 83 nimitystä 2-(4-tert-
Butyylibentsyyli)propionaldehydi)
(59) d-Limoneeni
(60) Linalo-oli
(61) Metyyliheptiinikarbonaatti
(62) 3-Metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-
sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni
(63) Valkohankajäkälän uutteet
(64) Evernia furfuracea -uutteet

Or. en

Perustelu

Hajusteet ovat yksi allergioiden suurimmista aiheuttajista. Vaikka allergiat voivat alkaa 
minkä ikäisenä tahansa, suurimmalla osalla ihmisistä oireet kehittyvät ennen kymmenen 
vuoden ikää. Siksi allergisoiviksi havaittujen hajusteiden käyttö leluissa olisi kiellettävä. 



PE409.734v01-00 40/48 AM\736063FI.doc

FI

Tarkistus 148
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden aineiden jäämien esiintyminen 
kuitenkin sallitaan edellyttäen, että 
esiintymistä ei voida teknisesti välttää 
hyvien tuotantotapojen mukaisissa 
käytännöissä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Leluissa on vastuutonta käyttää hajusteita, jotka saattavat aiheuttaa lasten allergioita.

Tarkistus 149
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa– 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

In addition the following allergenic 
fragrances shall be listed if added to toys, 
as such, at concentrations exceeding 
0,01% by weight:

Poistetaan.

(1) Amyylisinnamaali
(2) Amyylisinnamyylialkoholi

(3) Anisyylialkoholi

(4) Bentsyylialkoholi

(5) Bentsyylibentsoaatti

(6) Bentsyylisinnamaatti

(7) Bentsyylisalisylaatti
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(8) Sinnamaali

(9) Sinnamyylialkoholi

(10) Sitraali

(11) Sitronelloli

(12) Kumariini

(13) Eugenoli

(14) Farnesoli

(15) Geranioli

(16) Heksyylikanelialdehydi

(17) Hydroksisitronellaali

(18)Hydroksimetyylipentyylisyklohekseeni
karboksialdehydi

(19) Isoeugenoli

(20)Lilial (kosmetiikkadirektiivissä 
käytetään kohdassa 83 nimitystä 2-(4-
tert-Butyylibentsyyli)propionaldehydi)

(21) d-Limoneeni

(22) Linalo-oli

(23) Metyyliheptiinikarbonaatti

(24) 3-Metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-
sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni

(25) Valkohankajäkälän uutteet

(26) Evernia furfuracea -uutteet

Or. de

Perustelu

Leluissa on vastuutonta käyttää hajusteita, jotka saattavat aiheuttaa lasten allergioita.
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Tarkistus 150
Miroslav Mikolášik

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi seuraavat allergisoivat hajusteet 
on lueteltava, jos niitä lisätään leluihin 
sellaisenaan pitoisuuksina, jotka ylittävät 
0,01 painoprosentteina:

Poistetaan.

(1) Amyylisinnamaali
(2) Amyylisinnamyylialkoholi
(3) Anisyylialkoholi
(4) Bentsyylialkoholi
(5) Bentsyylibentsoaatti
(6) Bentsyylisinnamaatti
(7) Bentsyylisalisylaatti
(8) Sinnamaali
(9) Sinnamyylialkoholi
(10) Sitraali
(11) Sitronelloli
(12) Kumariini
(13) Eugenoli
(14) Farnesoli
(15) Geranioli
(16) Heksyylikanelialdehydi
(17) Hydroksisitronellaali
(18) 
Hydroksimetyylipentyylisyklohekseenikar
boksialdehydi
(19) Isoeugenoli
(20) Lilial (kosmetiikkadirektiivissä 
käytetään kohdassa 83 nimitystä 2-(4-tert-
Butyylibentsyyli)propionaldehydi)
(21) d-Limoneeni
(22) Linalo-oli
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(23) Metyyliheptiinikarbonaatti
(24) 3-Metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-
sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni
(25) Valkohankajäkälän uutteet
(26) Evernia furfuracea -uutteet

Or. en

Perustelu

Hajusteet ovat yksi allergioiden suurimmista aiheuttajista. Vaikka allergiat voivat alkaa 
minkä ikäisenä tahansa, suurimmalla osalla ihmisistä oireet kehittyvät ennen kymmenen 
vuoden ikää. Siksi allergisoiviksi havaittujen hajusteiden käyttö leluissa olisi kiellettävä.

Tarkistus 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 8 kohta – taulukko

Komission teksti

Aine mg/kg kuivassa, 
hauraassa, 

jauhemaisessa tai 
notkeassa 

leluraaka-aineessa

mg/kg
nestemäisessä tai 

tahmeassa 
leluraaka-aineessa

Alumiini 5625 1406
Antimoni 45 11.3
Arseeni 7.5 1.9
Barium 4500 1125
Boori 1200 300
Kadmium 3.8 0.9
Kromi III 37.5 9.4
Kromi VI 0.04 0.01
Koboltti 10.5 2.6
Kupari 622.5 156
Lyijy 27 6.8
Mangaani 1200 300
Elohopea 15 3.8
Nikkeli 75 18.8
Seleeni 37.5 9.4
Strontium 4500 1125
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Tina 15000 3750
Orgaaniset tinayhdisteet 1.9 0.5
Sinkki 3750 938

Parlamentin tarkistus

Aine mg/kg kiinteässä, 
kuivassa, hauraassa, 

jauhemaisessa tai 
notkeassa 

leluraaka-aineessa

mg/kg
nestemäisessä tai 

tahmeassa 
leluraaka-aineessa

Alumiini 5625 1406
Antimoni 45 11.3
Poistetaan Poistetaan Poistetaan
Barium 4500 1125
Boori 1200 300
Poistetaan Poistetaan Poistetaan
Kromi III 37.5 9.4
Poistetaan Poistetaan Poistetaan
Koboltti 10.5 2.6
Kupari 622.5 156
Poistetaan Poistetaan Poistetaan
Mangaani 1200 300
Poistetaan Poistetaan Poistetaan
Nikkeli 75 18.8
Seleeni 37.5 9.4
Strontium 4500 1125
Tina 15000 3750
Poistetaan Poistetaan Poistetaan
Sinkki 3750 938

Or. en

Perustelu

Arseeni, kadmium, lyijy, kromi VI, elohopea ja orgaaniset tinayhdisteet ovat erittäin 
myrkyllisiä. Kadmiumin, lyijyn, kromin (VI) ja elohopean käyttö on jo nyt kielletty autoissa ja 
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Sementissä oleva kromi VI on saatettava vaarattomaan 
muotoon lisäämällä rautasulfaattia. Arseeni on kielletty maaleissa ja puunkäsittelyaineissa, 
orgaaniset tinayhdisteet on kielletty kasvinsuojeluaineissa. Näihin alkuaineisiin perustuvia 
aineita ei selvästikään pitäisi käyttää leluissa.
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Tarkistus 152
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 8 kohta – taulukko ja 2 kohta

Komission teksti

Aine mg/kg in dry, brittle,
powder-like or

pliable toy material

mg/kg
in liquid or sticky

toy material
Alumiini 5625 1406

Antimoni 45 11.3
Arseeni 7.5 1.9

Barium  4500 1125

Boori 1200  300

Kadmium  3.8 0.9

Kromi III 37.5 9.4

Kromi VI 0.04 0.01

Koboltti 10.5 2.6

Kupari 622.5 156

Lyijy  27 6.8

Mangaani  1200 300

Elohopea 15  3.8

Nikkeli 75 18.8

Seleeni  37.5 9.4

Strontium  4500 1125

Tina 15000  3750

Orgaaniset tinayhdisteet 1.9 0.5

Sinkki  3750 938
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Näitä raja-arvoja ei sovelleta leluihin, jotka käsiteltävyytensä, toimintansa, kokonsa tai 
massansa vuoksi eivät selvästikään voi aiheuttaa vaaroja, jotka johtuvat imemisestä, 
nuolemisesta, nielemisestä tai pitkittyneestä ihokontaktista, jos niitä käytetään 9 artiklan 2 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa täsmennetyllä tavalla.

Parlamentin tarkistus

Aine mg/kg in dry, brittle,
powder-like or

pliable toy material

mg/kg
in liquid or sticky

toy material
Alumiini 5625 1406

Antimoni 45 11.3
Poistetaan Poistetaan Poistetaan
Barium  4500 1125

Boori 1200  300

Poistetaan Poistetaan Poistetaan
Kromi III 37.5 9.4

Poistetaan Poistetaan Poistetaan
Koboltti 10.5 2.6

Kupari 622.5 156

Poistetaan Poistetaan Poistetaan
Mangaani  1200 300

Poistetaan Poistetaan Poistetaan
Nikkeli 75 18.8

Seleeni  37.5 9.4

Strontium  4500 1125

Tina 15000  3750

Orgaaniset tinayhdisteet 1.9 0.5

Sinkki  3750 938

Or. en
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Perustelu

Jotkut näistä aineista ovat tunnettuja CMR-aineita ja siksi niiden käyttö pitäisi kieltää 
leluissa saman esittäjän liitteessä II olevan III osan 3-5 kohtaan esittämän tarkistuksen 
mukaisesti. Kadmiumilla, kromilla (VI) ja lyijyllä on havaittu olevan vakavia 
terveysvaikutuksia, ja niiden käyttö onkin kielletty RoHS- ja ELV-direktiiveillä. 

Viimeinen kappale on poistettava, koska se sallii liian laajoja poikkeuksia CMR-kieltoon.

Tarkistus 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 8 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Seuraaviin alkuaineisiin perustuvien 
aineiden tai valmisteiden käyttö leluissa 
tai lelujen osissa on kielletty:
(1) Arseeni
(2) Kadmium
(3) Kromi VI
(4) Lyijy
(5) Elohopea
(6) Orgaaniset tinayhdisteet

Or. en

Perustelu

Arseeni, kadmium, lyijy, kromi VI, elohopea ja orgaaniset tinayhdisteet ovat erittäin 
myrkyllisiä. Kadmiumin, lyijyn, kromin (VI) ja elohopean käyttö on jo nyt kielletty autoissa ja 
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Sementissä oleva kromi VI on saatettava vaarattomaan 
muotoon lisäämällä rautasulfaattia. Arseeni on kielletty maaleissa ja puunkäsittelyaineissa, 
orgaaniset tinayhdisteet on kielletty kasvinsuojeluaineissa. Näihin alkuaineisiin perustuvia 
aineita ei selvästikään pitäisi käyttää leluissa.
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Tarkistus 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkka kuvaus suunnittelusta ja 
valmistuksesta, mukaan lukien luettelo 
lelussa käytetyissä rakenneosista ja 
materiaaleista sekä kemikaalien 
toimittajilta hankittavat 
käyttöturvallisuustiedotteet käytetyistä 
kemikaaleista

(a) tarkka kuvaus suunnittelusta ja 
valmistuksesta, mukaan lukien luettelo 
lelussa käytetyissä rakenneosista ja 
materiaaleista ja raaka-aineista sekä 
yksityiskohtaiset tiedot leluissa ja niiden 
osissa käytetyistä kemikaaleista ja niiden 
määristä;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on lisäys esittelijän esittämään tarkistukseen 100 raaka-aineita koskevien tietojen 
sisällyttämisestä. Kemikaalien testausten tulokset voivat vaihdella merkittävästi erien välillä 
raaka-aineiden erilaisuudesta johtuen. Siksi on tärkeää saada tietoja myös raaka-aineista.
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