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Τροπολογία 102
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η οδηγία 88/378/ΕΟΚ βασίζεται στις 
αρχές της νέας προσέγγισης, όπως 
ορίζονται στο ψήφισμα του Συμβουλίου 
της 7ης Μαΐου 1985 για νέα προσέγγιση 
στο θέμα της τεχνικής εναρμόνισης και 
τυποποίησης. Επομένως, ορίζει μόνο τις 
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας όσον αφορά 
τα παιχνίδια, ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες 
εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
(CENELEC), σύμφωνα με την οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 
1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών. Η 
συμμόρφωση με τα κατ’ αυτόν τον τρόπο 
καθοριζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα, ο 
αριθμός αναφοράς των οποίων 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει τεκμήριο 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 88/378/ΕΟΚ. Από την πείρα 
προκύπτει ότι αυτές οι βασικές αρχές 
έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά στον 
τομέα των παιχνιδιών και πρέπει να 
διατηρηθούν.

(2) Η οδηγία 88/378/ΕΟΚ βασίζεται στις 
αρχές της νέας προσέγγισης, όπως 
ορίζονται στο ψήφισμα του Συμβουλίου 
της 7ης Μαΐου 1985 για νέα προσέγγιση 
στο θέμα της τεχνικής εναρμόνισης και 
τυποποίησης. Επομένως, ορίζει τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας όσον αφορά τα 
παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών απαιτήσεων ασφάλειας όσον 
αφορά τις φυσικές και μηχανικές 
ιδιότητες, την ευφλεκτότητα, τις χημικές 
και ηλεκτρικές ιδιότητες και την υγιεινή 
και τη ραδιενέργεια. Οι τεχνικές 
λεπτομέρειες εκδίδονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
(CENELEC), σύμφωνα με την οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 
1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών. Η 
συμμόρφωση με τα κατ’ αυτόν τον τρόπο 
καθοριζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα, ο 
αριθμός αναφοράς των οποίων 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει τεκμήριο 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 88/378/ΕΟΚ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας περιλαμβάνουν όχι μόνον τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας αλλά και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφάλειας που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ. Επιπλέον, λόγω των προβλημάτων ασφάλειας που 
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παρουσιάστηκαν πρόσφατα με τα παιχνίδια, είναι δύσκολο να υποστηρίξουμε ότι όλα 
λειτούργησαν ικανοποιητικά στον τομέα των παιχνιδιών.

Τροπολογία 103
Karin Riis-Jørgensen, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou, Alexander Graf Lambsdorff, 
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Άλλος σημαντικός στόχος του νέου 
συστήματος που θεσπίζεται από την 
παρούσα οδηγία είναι να ενθαρρυνθεί και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, να 
εξασφαλισθεί ότι οι επικίνδυνες ουσίες 
και τα επικίνδυνα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια θα 
αντικατασταθούν από λιγότερο 
επικίνδυνες ουσίες ή τεχνολογίες όταν 
υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές 
λύσεις που είναι τεχνικά και οικονομικά 
βιώσιμες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί προσαρμογή στον κανονισμό REACH (αιτιολογική σκέψη 12).

Τροπολογία 104
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Η αρχή της προφύλαξης προσετέθη 
στη Συνθήκη το 1992 και το Δικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει 
επανειλημμένως αποσαφηνίσει την ουσία 
και το πεδίο αναφοράς αυτής της αρχής 
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του κοινοτικού δικαίου ως έναν εκ των 
θεμελίων λίθων της κοινοτικής πολιτικής 
στον τομέα της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας1.
__________________
1 Απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου 2003 στην 
υπόθεση C-192/01, Επιτροπή κατά Δανίας, ΣΥΛΛ. 
2003, σελ. I-9693· Απόφαση της 7ης Σεπτεμβρίου 
2004 στην υπόθεση C-127/02, Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Vogels v Staatssecretaris van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, ΣΥΛΛ. 2004, σελ. I-
7405.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων για τους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχουν τα 
παιχνίδια για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών, και δεδομένου ότι τα παιδιά 
κατατάσσονται στις ευάλωτες ή πολύ ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αναλόγως της ηλικίας τους, 
η αρχή της προφύλαξης πρέπει να ενσωματωθεί στη νομοθεσία για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών προκειμένου να δώσει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τους 
οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να αναλάβουν δράση για την πρόληψη της διάθεσης στην 
αγορά ορισμένων παιχνιδιών. Η νομοθεσία αυτή πρέπει να εφαρμοστεί σε όλο το φάσμα.

Τροπολογία 105
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Η αρχή της προφύλαξης προσετέθη 
στη Συνθήκη το 1992 και το Δικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει 
επανειλημμένως1 αποσαφηνίσει την ουσία 
και το πεδίο αναφοράς αυτής της αρχής 
του κοινοτικού δικαίου ως έναν εκ των 
θεμελίων λίθων της κοινοτικής πολιτικής 
στον τομέα της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας·
__________________
1 Απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου 2003 στην 
υπόθεση C-192/01, Επιτροπή κατά Δανίας, ΣΥΛΛ. 
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2003, σελ. I-9693· Απόφαση της 7ης Σεπτεμβρίου 
2004 στην υπόθεση C-127/02, Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Vogels v Staatssecretaris van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, ΣΥΛΛ. 2004, σελ. I-
7405.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων για τους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχουν τα 
παιχνίδια για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών, και δεδομένου ότι τα παιδιά 
κατατάσσονται στις ευάλωτες ή πολύ ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αναλόγως της ηλικίας τους, 
η αρχή της προφύλαξης πρέπει να ενσωματωθεί στη νομοθεσία για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών προκειμένου να δώσει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τους 
οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να αναλάβουν δράση για την πρόληψη της διάθεσης στην 
αγορά ορισμένων παιχνιδιών. 

Τροπολογία 106
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όλοι οι οικονομικοί παράγοντες που 
παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς 
και διανομής πρέπει να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
διαθέτουν στην αγορά μόνον ασφαλή 
προϊόντα που είναι σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία. Η παρούσα οδηγία 
προβλέπει σαφή και αναλογική κατανομή 
των υποχρεώσεων, η οποία ανταποκρίνεται 
στο ρόλο κάθε οικονομικού παράγοντα στη 
διαδικασία προσφοράς και διανομής.

(8) Όλοι οι οικονομικοί παράγοντες που 
παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς 
και διανομής πρέπει να επιδεικνύουν την 
ευθύνη και την επαγρύπνηση που είναι 
απαραίτητες για να διασφαλίζεται ότι, 
υπό συνήθεις και ευλόγως προβλεπόμενες 
συνθήκες χρήσης των παιχνιδιών που 
διαθέτουν στην αγορά, δεν τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των 
παιδιών. Οι οικονομικοί παράγοντες 
πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
για να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην 
αγορά μόνον ασφαλή προϊόντα που είναι 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. 
Η παρούσα οδηγία προβλέπει σαφή και 
αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, η 
οποία ανταποκρίνεται στο ρόλο κάθε 
οικονομικού παράγοντα στη διαδικασία 
προσφοράς και διανομής.
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Or. sv

Αιτιολόγηση

Η απλή αναφορά περί λήψης των κατάλληλων μέτρων από τους οικονομικούς παράγοντες δεν 
αρκεί. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι αυτοί είναι υπόλογοι. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
επαγρυπνούν για να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των 
παιδιών που χρησιμοποιούν τα παιχνίδια τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις διάφορες 
χρήσεις των εν λόγω παιχνιδιών.

Τροπολογία 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όλοι οι οικονομικοί παράγοντες που 
παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς 
και διανομής πρέπει να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
διαθέτουν στην αγορά μόνον ασφαλή 
προϊόντα που είναι σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία. Η παρούσα οδηγία 
προβλέπει σαφή και αναλογική κατανομή 
των υποχρεώσεων, η οποία ανταποκρίνεται 
στο ρόλο κάθε οικονομικού παράγοντα στη 
διαδικασία προσφοράς και διανομής.

(8) Η παρούσα οδηγία βασίζεται στην 
αρχή ότι όλοι οι οικονομικοί παράγοντες 
που παρεμβαίνουν στην αλυσίδα 
προσφοράς και διανομής πρέπει να
παράγουν, εισάγουν ή να διαθέτουν στην 
αγορά παιχνίδια με την ευθύνη και την 
επαγρύπνηση που είναι απαραίτητες για 
να διασφαλίζεται ότι, υπό συνήθεις και 
ευλόγως προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης 
δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η 
υγεία των παιδιών και δεν υπάρχουν 
αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον. Οι 
οικονομικοί παράγοντες πρέπει να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην αγορά 
μόνον ασφαλή προϊόντα που είναι 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. 
Η παρούσα οδηγία προβλέπει σαφή και 
αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, η 
οποία ανταποκρίνεται στο ρόλο κάθε 
οικονομικού παράγοντα στη διαδικασία 
προσφοράς και διανομής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εισάγει το καθήκον μέριμνας των οικονομικών παραγόντων. Πρόκειται περί 
προσαρμογής που εμπνέεται από τις διατάξεις του κανονισμού REACH (αιτιολογική σκέψη 16). 

Τροπολογία 108
Martí Grau i Segú

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Για να ενισχυθεί ο σεβασμός στις 
αρχές του ανόθευτου ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά και να αποφευχθεί 
οιαδήποτε απειλή για την ασφάλεια των 
παιδιών, πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις 
όσον αφορά τους μηχανισμούς 
συνοριακών ελέγχων για τα παιχνίδια που 
εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να επωφεληθούν από όλες τις εγγυήσεις που εφαρμόζει με 
αυστηρότητα η παρούσα οδηγία για τα εισαγόμενα παιχνίδια, και ο καταναλωτής που αγοράζει 
εισαγόμενο παιχνίδι πρέπει να έχει τη βεβαιότητα ότι αυτό συμμορφώνεται στην ισχύουσα 
νομοθεσία.

Τροπολογία 109
Karin Riis-Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να εξασφαλιστεί η προστασία 
των παιδιών από τους πρόσφατα 
διαπιστωμένους κινδύνους, είναι επίσης 
αναγκαίο να εκδοθούν νέες βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας. Ειδικότερα, πρέπει 

(16) Για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας των παιδιών και του 
περιβάλλοντος από κινδύνους, οι 
επικίνδυνες ουσίες, και ειδικότερα 
καρκινογόνους, μεταλλαξιογόνους ή 
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να συμπληρωθούν και να 
επικαιροποιηθούν διατάξεις σχετικά με τις 
χημικές ουσίες στα παιχνίδια. Οι διατάξεις 
αυτές πρέπει να διευκρινίζουν ότι τα 
παιχνίδια πρέπει να συμμορφώνονται με τη 
γενική νομοθεσία για τις χημικές ουσίες, 
και ιδίως με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ. 
Ωστόσο, αυτές οι διατάξεις πρέπει να 
προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες 
των παιδιών, τα οποία αποτελούν ευάλωτη 
ομάδα καταναλωτών. Ως εκ τούτου, πρέπει 
να προβλεφθούν νέοι περιορισμοί για τις 
ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες (CMR) 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί 
προσεγγίσεως των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
που αφορούν στην ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση των 
επικινδύνων ουσιών καθώς και για τα 
αρώματα στα παιχνίδια, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών κινδύνων που μπορούν 
να συνεπάγονται αυτές οι ουσίες για την 
ανθρώπινη υγεία. Οι ειδικές οριακές τιμές 
που προβλέπονται στην οδηγία 
88/378/ΕΟΚ για ορισμένες ουσίες πρέπει 
να επικαιροποιηθούν ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις.

τοξικές (CMR) και αλλεργιογόνους ουσίες 
και στοιχεία, πρέπει, με βάση την αρχή 
της προφύλαξης, να αντιμετωπίζονται με 
ιδιαίτερη προσοχή. Είναι επίσης αναγκαίο 
να εκδοθούν νέες βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας. Ειδικότερα, πρέπει να 
συμπληρωθούν και να επικαιροποιηθούν 
διατάξεις σχετικά με τις χημικές ουσίες 
στα παιχνίδια. Οι διατάξεις αυτές πρέπει 
να διευκρινίζουν ότι τα παιχνίδια πρέπει να 
συμμορφώνονται με τη γενική νομοθεσία 
για τις χημικές ουσίες, και ιδίως με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ. 
Ωστόσο, αυτές οι διατάξεις πρέπει να 
προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες 
των παιδιών, τα οποία αποτελούν ευάλωτη 
ομάδα καταναλωτών. Ως εκ τούτου, πρέπει 
να προβλεφθούν νέοι περιορισμοί για τις 
ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες (CMR) 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί 
προσεγγίσεως των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
που αφορούν στην ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση των 
επικινδύνων ουσιών καθώς και για τα 
αρώματα στα παιχνίδια, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών κινδύνων που μπορούν 
να συνεπάγονται αυτές οι ουσίες για την 
ανθρώπινη υγεία. Οι ειδικές οριακές τιμές 
που προβλέπονται στην οδηγία 
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88/378/ΕΟΚ για ορισμένες ουσίες πρέπει 
να επικαιροποιηθούν ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επισύρει την προσοχή στη σημασία της αντιμετώπισης των ουσιών που 
ενέχουν μεγάλη ανησυχία. Πρόκειται περί προσαρμογής από τον κανονισμό REACH 
(αιτιολογική σκέψη 69).

Τροπολογία 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενη 
επικάλυψη της αξιολόγησης που 
διενεργείται βάσει της παρούσας οδηγίας 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH), οι CMR ουσίες που 
αξιολογήθηκαν και δεν απαγορεύτηκαν με 
βάση την παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
υπόκεινται στις προτάσεις περιορισμού 
με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 (REACH) όσον αφορά 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
δεν πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία 
αδειοδότησης με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) όσον 
αφορά κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία σύμφωνα με το άρθρο 58, 
παράγραφος 2 αυτού. Για να αποφευχθεί 
παρόμοια επικάλυψη, οι CMR ουσίες που 
αξιολογήθηκαν για χρήση σε παιχνίδια 
και δεν απαγορεύτηκαν με βάση τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH), δεν πρέπει να υπόκεινται 
στους περιορισμούς ή την αξιολόγηση με 
βάση την παρούσα οδηγία.

Or. en
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Αιτιολόγηση.

Πρέπει να αποφευχθεί οιαδήποτε επικάλυψη της αξιολόγησης από διαφορετικά όργανα της ΕΕ 
όσον αφορά τη χρήση των ιδίων ουσιών σε παιχνίδια. Άπαξ και μια ουσία αξιολογηθεί με βάση 
την παρούσα οδηγία για να περιέχεται σε παιχνίδια δεν πρέπει εν συνεχεία να υπόκειται στους 
περιορισμούς και στη διαδικασία αδειοδότησης που ορίζει ο κανονισμός REACH (άρθρο 58, 
παράγραφος 2). Ομοίως, αν μετά τη διενέργεια σχετικής αξιολόγησης μια ουσία δεν 
απαγορεύεται με βάση το REACH για να χρησιμοποιηθεί σε παιχνίδι, δεν πρέπει να υπόκειται 
στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Για να αποφευχθεί επικάλυψη της 
αξιολόγησης που διενεργείται βάσει της 
παρούσας οδηγίας και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), οι CMR 
ουσίες που αξιολογήθηκαν και δεν 
απαγορεύτηκαν με βάση την παρούσα 
οδηγία δεν πρέπει να υπόκεινται στις 
προτάσεις περιορισμού με βάση τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH) όσον αφορά κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και δεν πρέπει να 
υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης 
με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 (REACH) όσον αφορά 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
σύμφωνα με το άρθρο 58, παράγραφος 2 
αυτού. Ομοίως για να αποφευχθεί 
παρόμοια επικάλυψη, οι CMR ουσίες που 
αξιολογήθηκαν για χρήση σε παιχνίδια 
και δεν απαγορεύτηκαν με βάση τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH) δεν πρέπει να υπόκεινται στους 
περιορισμούς ή την αξιολόγηση με βάση 
την παρούσα οδηγία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί οιαδήποτε επικάλυψη της αξιολόγησης από διαφορετικά όργανα της ΕΕ 
όσον αφορά τη χρήση των ιδίων ουσιών σε παιχνίδια. Άπαξ και μια ουσία αξιολογηθεί με βάση 
την παρούσα οδηγία για να περιέχεται σε παιχνίδια δεν πρέπει εν συνεχεία να υπόκειται στους 
περιορισμούς και στη διαδικασία αδειοδότησης που ορίζει ο κανονισμός REACH (άρθρο 58, 
παράγραφος 2). Όσον αφορά την αδειοδότηση, αυτή μπορεί να πραγματοποιήσει με βάση το 
άρθρο 58, παράγραφος 2 του REACH. Ομοίως, αν μετά τη διενέργεια σχετικής αξιολόγησης μια 
ουσία δεν απαγορεύεται με βάση το REACH για να χρησιμοποιηθεί σε παιχνίδι, δεν πρέπει να 
υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 112
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Για να αποφευχθεί οιαδήποτε 
επικάλυψη της αξιολόγησης που 
διενεργείται βάσει της παρούσας οδηγίας 
και του κανονισμού (EΚ) αριθ.1907/2006 
(REACH), οι CMR ουσίες που έχουν ήδη 
αξιολογηθεί και δεν απαγορεύτηκαν με 
βάση την παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
υπόκεινται στις προτάσεις περιορισμού 
με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 (REACH) όσον αφορά 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
δεν πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία 
αδειοδότησης με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) όσον 
αφορά κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία σύμφωνα με το άρθρο 58, 
παράγραφος 2 αυτού. Κατά συνέπεια, για 
να αποφευχθεί παρόμοια επικάλυψη, οι 
CMR ουσίες που αξιολογήθηκαν για 
χρήση σε παιχνίδια και δεν 
απαγορεύτηκαν με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) δεν 
πρέπει να υπόκεινται στους περιορισμούς 
ή την αξιολόγηση με βάση την παρούσα 
οδηγία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το REACH:

 Όλες αυτές οι υποχρεώσεις για τα παιχνίδια συμπληρώνουν τις διατάξεις του νέου 
κανονισμού REACH. Οι συνιστώσες της αλυσίδας εφοδιασμού υλικών στη βιομηχανία 
παιχνιδιών καταβάλλουν επί του παρόντος προσπάθεια για να συμμορφωθούν στις 
υποχρεώσεις του REACH και πολλά από τα εργαλεία εφαρμογής βρίσκονται ακόμη σε 
φάση ανάπτυξης.

 Η παρούσα οδηγία θα δημιουργήσει μια διαδικασία παράλληλη του REACH.

Αν, κατόπιν της σχετικής αξιολόγησης, μια ουσία δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο του REACH 
για χρήση σε παιχνίδια, δεν πρέπει να υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 113
Andrea Losco

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Για να αποφευχθεί η επικάλυψη της 
αξιολόγησης που διενεργείται βάσει της 
παρούσας οδηγίας και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), οι CMR 
ουσίες που έχουν ήδη αξιολογηθεί για 
χρήση σε παιχνίδια και δεν 
απαγορεύτηκαν με βάση την παρούσα 
οδηγία δεν πρέπει να υπόκεινται στις 
προτάσεις περιορισμού και αδειοδότησης 
με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 (REACH) όσον αφορά 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
σύμφωνα με το άρθρο 58, παράγραφος 2 
αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το REACH.



PE412.121v02-00 14/217 AM\744156EL.doc

EL

Τροπολογία 114
Martí Grau i Segú

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Πρέπει να αποφευχθεί η επικάλυψη 
των αξιολογήσεων από διάφορα όργανα 
της ΕΕ (όπως η επιστημονική επιτροπή 
για τα καταναλωτικά προϊόντα στο 
πλαίσιο της μελλοντικής οδηγίας για την 
ασφάλεια των παιχνιδιών και η 
ευρωπαϊκή υπηρεσία χημικών προϊόντων 
στο πλαίσιο του REACH) για τη χρήση 
των ίδιων CMR ουσιών σε παιχνίδια, που 
ενδεχομένως να έχουν διαφορετικά 
αποτελέσματα.

Or. es

Τροπολογία 115
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί 
εναρμονισμένη μεταβατική περίοδος δύο 
ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να δοθεί 
δυνατότητα συμμόρφωσης στις διατάξεις 
της. Απαιτείται επίσης συγκεκριμένη 
μεταβατική περίοδος πέντε ετών μετά τη 
δημοσίευση των αναθεωρημένων 
προδιαγραφών ασφαλείας για τις χημικές 
ιδιότητες, προκειμένου να δοθεί επαρκής 
χρόνος στους κατασκευαστές παιχνιδιών 
και τους οικονομικούς παράγοντες να 
προσαρμοστούν στις νέες τεχνικές 
απαιτήσεις που αφορούν τις χημικές 



AM\744156EL.doc 15/217 PE412.121v02-00

EL

ιδιότητες και να διασφαλιστεί η ενιαία 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μια πενταετής μεταβατική περίοδος όσον αφορά τις πτυχές της παρούσας οδηγίας που αφορούν 
τις χημικές ιδιότητες θα δώσει τη δυνατότητα: 
• στις επιχειρήσεις (μεταξύ των οποίων το 95% είναι ΜΜΕ) επαρκή χρόνο να 
προσαρμόσουν τις αλυσίδες παραγωγής τους και να διενεργήσουν αξιολογήσεις κινδύνου 
υποβάλλοντας αιτήσεις για χορήγηση εξαιρέσεων·
• στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν πρωτόκολλα και εξοπλισμό για τη διενέργεια νέων 
δοκιμών και να καταρτίσουν κριτήρια για την ανάπτυξη αξιολογήσεων κινδύνου·
• στη βιομηχανία και την επιστημονική επιτροπή χρόνων ολοκλήρωσε την αξιολόγηση 
που θα αποδείξει την ασφαλή χρήση των CMR ουσιών. 

Τροπολογία 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί 
εναρμονισμένη μεταβατική περίοδος δύο 
ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, για τη συμμόρφωση 
στις διατάξεις της και, μετά την περίοδο 
αυτή, συμπληρωματική μεταβατική 
περίοδος τριών ετών προκειμένου να 
δοθεί επαρκής χρόνος στους 
κατασκευαστές παιχνιδιών και τους 
οικονομικούς παράγοντες να 
προσαρμοστούν στις νέες τεχνικές 
απαιτήσεις για τις χημικές ουσίες και να 
διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά 
παιχνιδιών που συμμορφώνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών 88/378/ΕΟΚ το αργότερο δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, κατά την 
έννοια ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν την εφαρμογή των νέων διατάξεων της 
οδηγίας αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της, που αναπόδραστα θα οδηγήσει σε ποικιλία 
νομοθετικών ρυθμίσεων στα κράτη μέλη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου είναι σημαντικό η 
απόφαση αυτή να αποτραπεί.

Τροπολογία 117
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί 
εναρμονισμένη μεταβατική περίοδος δύο 
ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, για τη συμμόρφωση 
στις διατάξεις της και συμπληρωματική 
μεταβατική περίοδος τριών ετών μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
σε όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να 
δοθεί επαρκής χρόνος στους 
κατασκευαστές παιχνιδιών και τους
οικονομικούς παράγοντες να 
προσαρμοστούν στις νέες τεχνικές 
απαιτήσεις για τις χημικές ουσίες και να 
διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά 
παιχνιδιών που συμμορφώνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών 88/378/ΕΟΚ το αργότερο δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, κατά την 
έννοια ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν την εφαρμογή των νέων διατάξεων της 
οδηγίας αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της, που αναπόδραστα θα οδηγήσει σε ποικιλία 
νομοθετικών ρυθμίσεων στα κράτη μέλη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου είναι σημαντικό η 
απόφαση αυτή να αποτραπεί. Απαιτείται διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τις προϋποθέσεις 
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για τα χημικά προϊόντα, λόγω του ότι οι διατάξεις αυτές διαφέρουν δραματικά από τις διατάξεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας και τις διατάξεις του REACH. Πρέπει να δοθεί χρόνος στη 
βιομηχανία παιχνιδιών να προσαρμοστεί.

Τροπολογία 118
Andrea Losco

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί 
εναρμονισμένη μεταβατική περίοδος δύο 
ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, για τη συμμόρφωση 
στις διατάξεις της και συμπληρωματική 
μεταβατική περίοδος τριών ετών 
προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος 
στους κατασκευαστές παιχνιδιών και 
τους οικονομικούς παράγοντες να 
προσαρμοστούν στις νέες τεχνικές 
απαιτήσεις για τις χημικές ουσίες και να 
διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά 
παιχνιδιών που συμμορφώνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών 88/378/ΕΟΚ το αργότερο δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, κατά την 
έννοια ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν την εφαρμογή των νέων διατάξεων της 
οδηγίας αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της, που αναπόδραστα θα οδηγήσει σε ποικιλία 
νομοθετικών ρυθμίσεων στα κράτη μέλη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου είναι σημαντικό η 
απόφαση αυτή να αποτραπεί.
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Τροπολογία 119
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί 
γενική εναρμονισμένη μεταβατική 
περίοδος δύο ετών μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, για τη 
συμμόρφωση στις διατάξεις της και 
συγκεκριμένη μεταβατική περίοδος τριών 
ετών μετά τη δημοσίευση των 
αναθεωρημένων εναρμονισμένων 
προδιαγραφών ασφάλειας των παιχνιδιών 
όσον αφορά τις χημικές ιδιότητες, 
προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος 
στους κατασκευαστές παιχνιδιών και 
τους οικονομικούς παράγοντες να 
προσαρμοστούν στις νέες τεχνικές 
απαιτήσεις για τις χημικές ουσίες και να 
διασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί 
εναρμονισμένη μεταβατική περίοδος δύο 
ετών μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, για τη συμμόρφωση 
στις διατάξεις της και συμπληρωματική 
μεταβατική περίοδος ενός έτους μετά την 
έναρξη ισχύος δημοσίευση της 
αναθεωρημένης προδιαγραφής EN 71-3 
για τις νέες χημικές απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να δοθεί 
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επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές 
παιχνιδιών και τους οικονομικούς 
παράγοντες να προσαρμοστούν στις νέες 
τεχνικές απαιτήσεις και να διασφαλιστεί 
η συνεκτική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις νέες 
διατάξεις της οδηγίας αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της, το οποίο αποτελεί δυσβάστακτο 
εμπόδιο για τους παράγοντες και θα οδηγήσει σε ποικιλία διαφορετικών νομοθετικών 
ρυθμίσεων. Πρέπει να δοθεί χρόνος στη βιομηχανία παιχνιδιών και τους ρυθμιστικού φορείς 
για να μπορέσουν να συμμορφωθούν διαφορετικά θα απειληθεί η βιωσιμότητα των ΜΜΕ. 
Απαιτείται συμπληρωματική μεταβατική περίοδος ενός έτους προκειμένου να δοθεί δυνατότητα 
αναθεώρησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) των υφιστάμενων 
προδιαγραφών για τα παιχνίδια και τη συμμόρφωση της βιομηχανίας σε αυτές.

Τροπολογία 121
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις για 
τις χημικές ουσίες στην παρούσα οδηγία 
πρέπει να αποβλέπουν στην προστασία της 
υγείας των παιδιών από επικίνδυνες ουσίες 
στα παιχνίδια, ενώ οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες που προκαλούνται από παιχνίδια 
αντιμετωπίζονται στην οριζόντια
περιβαλλοντική νομοθεσία που 
εφαρμόζεται και στα παιχνίδια, ιδίως στην 
οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών 
αποβλήτων, στην οδηγία 2002/95/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, 
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 

(17) Οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις για 
τις χημικές ουσίες στην παρούσα οδηγία 
πρέπει να αποβλέπουν στην προστασία της 
υγείας των παιδιών από επικίνδυνες ουσίες
στα παιχνίδια, ενώ οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες που προκαλούνται από παιχνίδια 
αντιμετωπίζονται στην περιβαλλοντική 
νομοθεσία που εφαρμόζεται στα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, και 
συγκεκριμένα στην οδηγία 2002/95/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, 
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
στην οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
στην οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στην οδηγία
94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 
1994, για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας και στην 
οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της 
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επί πλέον, τα 
περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν τα 
απόβλητα ρυθμίζονται από την οδηγία 
2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών 
αποβλήτων, για τη συσκευασία, την 
οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα 
συσκευασίας και τις ηλεκτρικές στήλες 
και τους συσσωρευτές στην οδηγία 
2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της 
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο δίνει την εντύπωση ότι οι περιβαλλοντικές πτυχές εξετάζονται ρητά για όλα 
τα παιχνίδια· ωστόσο, αναφέρονται μόνο στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η 
οριζόντια νομοθεσία δεν εφαρμόζεται ρητά στα παιχνίδια και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 
από κοινού με άλλες οδηγίες για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τροπολογία 122
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις για 
τις χημικές ουσίες στην παρούσα οδηγία 
πρέπει να αποβλέπουν στην προστασία της 
υγείας των παιδιών από επικίνδυνες ουσίες 

(17) Οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις για 
τις χημικές ουσίες στην παρούσα οδηγία 
πρέπει να αποβλέπουν στην προστασία της 
υγείας των παιδιών από επικίνδυνες ουσίες 
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στα παιχνίδια, ενώ οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες που προκαλούνται από παιχνίδια 
αντιμετωπίζονται στην οριζόντια
περιβαλλοντική νομοθεσία που 
εφαρμόζεται και στα παιχνίδια, ιδίως στην 
οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών 
αποβλήτων, στην οδηγία 2002/95/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, 
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
στην οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στην οδηγία
94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 
1994, για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας και στην 
οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της 
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

στα παιχνίδια, ενώ οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες που προκαλούνται από παιχνίδια 
αντιμετωπίζονται στην περιβαλλοντική 
νομοθεσία που εφαρμόζεται και στα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, 
ιδίως στην οδηγία 2006/12/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί
των στερεών αποβλήτων, στην οδηγία 
2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την
οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επί πλέον, τα 
περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν τα 
απόβλητα ρυθμίζονται από την οδηγία 
2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2006 για τα απόβλητα, και τα 
θέματα που αφορούν τη συσκευασία στην 
οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα 
συσκευασίας και τις ηλεκτρικές στήλες 
και τους συσσωρευτές στην οδηγία 
2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της 
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

Or. en
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Τροπολογία 123
Eva-Britt Svensson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις για 
τις χημικές ουσίες στην παρούσα οδηγία 
πρέπει να αποβλέπουν στην προστασία της 
υγείας των παιδιών από επικίνδυνες ουσίες 
στα παιχνίδια, ενώ οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες που προκαλούνται από παιχνίδια 
αντιμετωπίζονται στην οριζόντια
περιβαλλοντική νομοθεσία που 
εφαρμόζεται και στα παιχνίδια, ιδίως στην 
οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών 
αποβλήτων, στην οδηγία 2002/95/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, 
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
στην οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στην οδηγία
94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 
1994, για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας και στην 
οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της 
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

(17) Οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις για 
τις χημικές ουσίες στην παρούσα οδηγία 
πρέπει να αποβλέπουν στην προστασία της 
υγείας των παιδιών από επικίνδυνες ουσίες 
στα παιχνίδια, ενώ οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες που προκαλούνται από παιχνίδια 
αντιμετωπίζονται στην περιβαλλοντική 
νομοθεσία που εφαρμόζεται στα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, 
ιδίως στην οδηγία 2002/95/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, 
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
και την οδηγία 2002/96/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, 
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Επί πλέον, τα περιβαλλοντικά θέματα που 
αφορούν τα απόβλητα ρυθμίζονται από 
την οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2006 για τα απόβλητα, και τα 
θέματα που αφορούν στη συσκευασία, 
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στην οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα 
συσκευασίας και αυτά που αφορούν 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές στην 
οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της 
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής δίνει την εντύπωση ότι οι περιβαλλοντικές πτυχές εξετάζονται ρητά 
για όλα τα παιχνίδια· ωστόσο, αναφέρονται μόνο στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η 
οριζόντια νομοθεσία δεν εφαρμόζεται ρητά στα παιχνίδια και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 
από κοινού με άλλες οδηγίες για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τροπολογία 124
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις για 
τις χημικές ουσίες στην παρούσα οδηγία 
πρέπει να αποβλέπουν στην προστασία της 
υγείας των παιδιών από επικίνδυνες ουσίες 
στα παιχνίδια, ενώ οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες που προκαλούνται από παιχνίδια 
αντιμετωπίζονται στην οριζόντια
περιβαλλοντική νομοθεσία που 
εφαρμόζεται και στα παιχνίδια, ιδίως στην 
οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών 
αποβλήτων, στην οδηγία 2002/95/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(17) Οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις για 
τις χημικές ουσίες στην παρούσα οδηγία 
πρέπει να αποβλέπουν στην προστασία της 
υγείας των παιδιών από επικίνδυνες ουσίες 
στα παιχνίδια, ενώ οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες που προκαλούνται από παιχνίδια 
αντιμετωπίζονται στην περιβαλλοντική 
νομοθεσία που εφαρμόζεται στα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, 
στην οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού 
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Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, 
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
στην οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στην οδηγία
94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 
1994, για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας και στην 
οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της 
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και την
οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Επί πλέον, τα περιβαλλοντικά θέματα που 
αφορούν τα απόβλητα ρυθμίζονται από 
την οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2006 για τα απόβλητα, και τα 
θέματα που αφορούν στη συσκευασία, 
στην οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα 
συσκευασίας και αυτά που αφορούν 
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές στην 
οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της 
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο δίνει την εντύπωση ότι οι περιβαλλοντικές πτυχές εξετάζονται ρητά για όλα 
τα παιχνίδια· ωστόσο, αναφέρονται μόνο στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η 
οριζόντια νομοθεσία δεν εφαρμόζεται ρητά στα παιχνίδια και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 
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από κοινού με άλλες οδηγίες για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τροπολογία 125
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις για 
τις χημικές ουσίες στην παρούσα οδηγία 
πρέπει να αποβλέπουν στην προστασία της 
υγείας των παιδιών από επικίνδυνες ουσίες 
στα παιχνίδια, ενώ οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες που προκαλούνται από παιχνίδια 
αντιμετωπίζονται στην οριζόντια 
περιβαλλοντική νομοθεσία που 
εφαρμόζεται και στα παιχνίδια, ιδίως στην 
οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών 
αποβλήτων, στην οδηγία 2002/95/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, 
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
στην οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στην οδηγία
94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 
1994, για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας και στην 
οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της 
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

(17) Οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις για 
τις χημικές ουσίες στην παρούσα οδηγία 
πρέπει να αποβλέπουν στην προστασία της 
υγείας των παιδιών από όλες τις 
επικίνδυνες ουσίες στα παιχνίδια, ενώ οι 
περιβαλλοντικές ανησυχίες που 
προκαλούνται από παιχνίδια 
αντιμετωπίζονται στην οριζόντια 
περιβαλλοντική νομοθεσία που 
εφαρμόζεται και στα παιχνίδια, ιδίως στην 
οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών 
αποβλήτων, στην οδηγία 2002/95/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, 
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
στην οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στην οδηγία
94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 
1994, για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας και στην 
οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της 
οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.
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Or. en

Τροπολογία 126
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Τα παιχνίδια ή τα μέρη τους και η 
συσκευασία που είναι εύλογα 
αναμενόμενο να έρθουν σε επαφή με 
τρόφιμα, πρέπει να συμμορφώνονται στις 
απαιτήσεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1935/2004 για τα υλικά που προορίζονται 
να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ορθό να αναφερθεί ότι η νομοθεσία που διέπει τα υλικά που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα μπορεί να εφαρμοστεί και στα παιχνίδια, π.χ. τα παιδικά σετ καφέ/τσαγιού που ευλόγως 
αναμένεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη καθόσον αυτό 
δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές σε όλες τις χώρες.

Τροπολογία 127
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν 
ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας ώστε να 
καλυφθούν οι δυνητικοί ειδικοί κίνδυνοι 
που παρουσιάζουν τα παιχνίδια που 
βρίσκονται σε τρόφιμα σύμφωνα με την 
αρχή της προφύλαξης, αφού η σύνδεση 
παιχνιδιού με τρόφιμο θα μπορούσε να 
προκαλέσει κίνδυνο πνιγμού, ο οποίος 
διαφέρει από τους κινδύνους που 

(18) Κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν 
ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας ώστε να 
καλυφθούν οι δυνητικοί ειδικοί κίνδυνοι 
που παρουσιάζουν τα παιχνίδια που 
βρίσκονται σε τρόφιμα, αφού η σύνδεση 
παιχνιδιού με τρόφιμο θα μπορούσε να 
προκαλέσει κίνδυνο πνιγμού, ο οποίος 
διαφέρει από τους κινδύνους που 
παρουσιάζει το παιχνίδι από μόνο του και 
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παρουσιάζει το παιχνίδι από μόνο του και 
ο οποίος, ως εκ τούτου, δεν καλύπτεται 
από κανένα ειδικό μέτρο σε κοινοτικό 
επίπεδο.

ο οποίος, ως εκ τούτου, δεν καλύπτεται 
από κανένα ειδικό μέτρο σε κοινοτικό 
επίπεδο.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η αρχή της προφύλαξης πρέπει να εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα της αναθεωρημένης οδηγίας. 
Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία 1 (αιτιολογική σκέψη 3α).

Τροπολογία 128
Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν ή 
να κατασκευαστούν παιχνίδια που να 
παρουσιάζουν κινδύνους οι οποίοι δεν 
καλύπτονται από κάποια ιδιαίτερη 
απαίτηση ασφάλειας της παρούσας 
οδηγίας, είναι αναγκαίο να οριστεί μια 
γενική απαίτηση ασφάλειας ως νομική 
βάση για την ανάληψη δράσης έναντι 
τέτοιων παιχνιδιών. Ως προς αυτό, η 
ασφάλεια των παιχνιδιών πρέπει να 
καθορίζεται με αναφορά στη σκοπούμενη 
χρήση του προϊόντος και λαμβανομένης 
υπόψη της προβλεπόμενης χρήσης, με
γνώμονα τη συμπεριφορά των παιδιών, τα 
οποία γενικά δεν επιδεικνύουν τον ίδιο 
βαθμό φροντίδας με τον μέσο ενήλικο 
χρήστη.

(19) Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν ή 
να κατασκευαστούν παιχνίδια που να 
παρουσιάζουν κινδύνους οι οποίοι δεν 
καλύπτονται από κάποια ιδιαίτερη 
απαίτηση ασφάλειας της παρούσας 
οδηγίας, είναι αναγκαίο να οριστεί μια 
γενική απαίτηση ασφάλειας ως νομική 
βάση για την ανάληψη δράσης έναντι 
τέτοιων παιχνιδιών. Ως προς αυτό, η 
ασφάλεια των παιχνιδιών πρέπει να 
καθορίζεται με αναφορά στη σκοπούμενη 
χρήση του προϊόντος και λαμβανομένης 
υπόψη της προβλεπόμενης χρήσης, με 
γνώμονα τη συμπεριφορά των παιδιών, τα 
οποία γενικά δεν επιδεικνύουν τον ίδιο 
βαθμό φροντίδας με τον μέσο ενήλικο 
χρήστη. Αν τα επιστημονικά στοιχεία δεν 
επιτρέπουν την εν λόγω αξιολόγηση 
κινδύνου, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
αρχή της προφύλαξης, ιδίως μέσω των 
αρμόδιων αρχών τους.

Or. en
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Τροπολογία 129
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν ή 
να κατασκευαστούν παιχνίδια που να 
παρουσιάζουν κινδύνους οι οποίοι δεν 
καλύπτονται από κάποια ιδιαίτερη 
απαίτηση ασφάλειας της παρούσας 
οδηγίας, είναι αναγκαίο να οριστεί μια 
γενική απαίτηση ασφάλειας ως νομική 
βάση για την ανάληψη δράσης έναντι 
τέτοιων παιχνιδιών. Ως προς αυτό, η 
ασφάλεια των παιχνιδιών πρέπει να 
καθορίζεται με αναφορά στη σκοπούμενη 
χρήση του προϊόντος και λαμβανομένης 
υπόψη της προβλεπόμενης χρήσης, με 
γνώμονα τη συμπεριφορά των παιδιών, τα 
οποία γενικά δεν επιδεικνύουν τον ίδιο 
βαθμό φροντίδας με τον μέσο ενήλικο 
χρήστη.

(19) Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν ή 
να κατασκευαστούν παιχνίδια που να 
παρουσιάζουν κινδύνους οι οποίοι δεν 
καλύπτονται από κάποια ιδιαίτερη 
απαίτηση ασφάλειας της παρούσας 
οδηγίας, είναι αναγκαίο να οριστεί μια 
γενική απαίτηση ασφάλειας ως νομική 
βάση για την ανάληψη δράσης έναντι 
τέτοιων παιχνιδιών. Ως προς αυτό, η 
ασφάλεια των παιχνιδιών πρέπει να 
καθορίζεται με αναφορά στη σκοπούμενη 
χρήση του προϊόντος και λαμβανομένης 
υπόψη όλες τις πιθανές χρήσεις, με 
γνώμονα τη συμπεριφορά των παιδιών, τα 
οποία δεν αναμένεται να ακολουθήσουν 
τις οδηγίες που είναι αναμενόμενο να 
ακολουθήσει ένας μέσος ενήλικος 
χρήστης.

Or. en

Τροπολογία 130
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν ή 
να κατασκευαστούν παιχνίδια που να 
παρουσιάζουν κινδύνους οι οποίοι δεν 
καλύπτονται από κάποια ιδιαίτερη 
απαίτηση ασφάλειας της παρούσας 
οδηγίας, είναι αναγκαίο να οριστεί μια 
γενική απαίτηση ασφάλειας ως νομική 
βάση για την ανάληψη δράσης έναντι 
τέτοιων παιχνιδιών. Ως προς αυτό, η 
ασφάλεια των παιχνιδιών πρέπει να 

(19) Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν ή 
να κατασκευαστούν παιχνίδια που να 
παρουσιάζουν κινδύνους οι οποίοι δεν 
καλύπτονται από κάποια ιδιαίτερη 
απαίτηση ασφάλειας της παρούσας 
οδηγίας, είναι αναγκαίο να οριστεί μια 
γενική απαίτηση ασφάλειας ως νομική 
βάση για την ανάληψη δράσης έναντι 
τέτοιων παιχνιδιών. Ως προς αυτό, η 
ασφάλεια των παιχνιδιών πρέπει να 
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καθορίζεται με αναφορά στη σκοπούμενη 
χρήση του προϊόντος και λαμβανομένης 
υπόψη της προβλεπόμενης χρήσης, με 
γνώμονα τη συμπεριφορά των παιδιών, τα 
οποία γενικά δεν επιδεικνύουν τον ίδιο 
βαθμό φροντίδας με τον μέσο ενήλικο 
χρήστη.

καθορίζεται με αναφορά στην εύλογα 
σκοπούμενη χρήση του προϊόντος και 
λαμβανομένης υπόψη της προβλεπόμενης 
χρήσης, με γνώμονα τη συμπεριφορά των 
παιδιών, τα οποία γενικά δεν επιδεικνύουν 
τον ίδιο βαθμό φροντίδας με τον μέσο 
ενήλικο χρήστη.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Μολονότι για την αξιολόγηση της ασφάλειας ενός παιχνιδιού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
όλες οι πιθανές χρήσεις που μπορεί να κάνει ένα παιδί, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
χρήσεις τις οποίες ένα παιδί λόγω ηλικίας αδυνατεί να υλοποιήσει, λόγω της κατάστασης της 
φυσικής, νοητικής κλπ ανάπτυξής του.

Τροπολογία 131
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν ή 
να κατασκευαστούν παιχνίδια που να 
παρουσιάζουν κινδύνους οι οποίοι δεν 
καλύπτονται από κάποια ιδιαίτερη 
απαίτηση ασφάλειας της παρούσας 
οδηγίας, είναι αναγκαίο να οριστεί μια 
γενική απαίτηση ασφάλειας ως νομική 
βάση για την ανάληψη δράσης έναντι 
τέτοιων παιχνιδιών. Ως προς αυτό, η 
ασφάλεια των παιχνιδιών πρέπει να 
καθορίζεται με αναφορά στη σκοπούμενη 
χρήση του προϊόντος και λαμβανομένης 
υπόψη της προβλεπόμενης χρήσης, με 
γνώμονα τη συμπεριφορά των παιδιών, τα 
οποία γενικά δεν επιδεικνύουν τον ίδιο 
βαθμό φροντίδας με τον μέσο ενήλικο 
χρήστη.

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Μολονότι για την αξιολόγηση της ασφάλειας ενός παιχνιδιού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
όλες οι πιθανές χρήσεις που μπορεί να κάνει ένα παιδί, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
χρήσεις τις οποίες ένα παιδί λόγω ηλικίας αδυνατεί να υλοποιήσει, λόγω της κατάστασης της 
φυσικής, νοητικής κλπ ανάπτυξής του.

Τροπολογία 132
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει 
σαφές τόσο στους κατασκευαστές όσο και 
στους χρήστες ότι με την τοποθέτηση της 
σήμανσης CE στο προϊόν ο 
κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν 
είναι σύμφωνο με όλες τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις και ότι αναλαμβάνει πλήρως 
την ευθύνη.

(22) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει 
σαφές στους κατασκευαστές ότι με την 
τοποθέτηση της σήμανσης CE στο προϊόν 
ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν 
είναι σύμφωνο με όλες τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις και ότι αναλαμβάνει πλήρως 
την ευθύνη.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Ο κατασκευαστής έχει αποκλειστική ευθύνη για την τοποθέτηση της σήμανσης CE στα 
παιχνίδια. Οι κατασκευαστές μέχρι να έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι, με τη χρήση της 
σήμανσης CE, που πιστοποιεί τη συμμόρφωση σε αυστηρούς κανόνες, καθίστανται υπόλογοι, 
και κάθε κακή χρήση της σήμανσης μπορεί να διωχθεί.

Τροπολογία 133
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Η αρχή της προφύλαξης πρέπει να 
εφαρμόζεται όταν η επιστημονική 
αξιολόγηση δεν επιτρέπει να καθοριστεί ο 
κίνδυνος με επαρκή βεβαιότητα ώστε να 
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εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας, ιδίως των παιδιών. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα της μορφή, η πρόταση οδηγίας και το σχέδιο έκθεσης δεν αναφέρονται στην 
αρχή της προφύλαξης (άρθρο 174 της Συνθήκης ΕΚ), ένας από τους στόχους της οποίας είναι η 
προστασία της ανθρώπινης υγείας. Φρόνιμο θα ήταν να υπάρξει υπενθύμιση της αρχής της 
προφύλαξης, όπως συνέβη στην οδηγία για τις φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και τα είδη 
παιδικής φροντίδας (2005/84/ΕΚ – αιτιολογική σκέψη 8).

Τροπολογία 134
Eva-Britt Svensson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(32) Ειδικότερα, πρέπει να ανατεθούν 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή να 
προσαρμόσει τη διατύπωση των ειδικών 
προειδοποιήσεων για ορισμένες 
κατηγορίες παιχνιδιών. Επειδή τα μέτρα 
αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
και/ή για τη συμπλήρωση της παρούσας 
οδηγίας με την προσθήκη νέων μη 
ουσιωδών στοιχείων, πρέπει να εγκριθούν 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/EΚ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της τροπολογίας επί του άρθρου 45 του ίδιου εισηγητή.

Τροπολογία 135
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διαγραφή συνάδει με τις προτάσεις της τροπολογίας επί του παραρτήματος II.
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Τροπολογία 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διαγραφή συνάδει με τις προτάσεις της τροπολογίας επί του παραρτήματος II.

Τροπολογία 137
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Είναι αναγκαίο να υπάρξει 
εναρμονισμένη μεταβατική περίοδος 
μέχρι πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
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παρασχεθεί χρόνος στους κατασκευαστές 
παιχνιδιών και τους άλλους παράγοντες 
της αγοράς να προσαρμοστούν στις νέες 
τεχνικές και, ιδίως, χημικές απαιτήσεις 
και να διασφαλισθεί η συνεκτική 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνισθεί η διατύπωση "τουλάχιστον δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας" που χρησιμοποιεί η Επιτροπή, προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες 
και στρεβλώσεις της αγοράς. Σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να ισχύσει καθορισμένη μεταβατική 
περίοδος δύο ετών. Επιπλέον, απαιτείται πρόσθετη μεταβατική περίοδος τριών ετών πριν από 
την έναρξη ισχύος του παραρτήματος ΙΙ για τις χημικές ιδιότητες, ώστε να υπάρξει 
ευθυγράμμιση με το REACH και για να αναπτυχθούν νέες διαδικασίες και προδιαγραφές για τις 
δοκιμές.

Τροπολογία 138
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1  εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για 
την ασφάλεια, και την ελεύθερη 
κυκλοφορία στην Κοινότητα, προϊόντων 
που έχουν σχεδιαστεί ή που προορίζονται, 
αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιηθούν 
στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας 
κάτω των 14 ετών. Τα προϊόντα αυτά 
καλούνται στο εξής "παιχνίδια".

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για 
την ασφάλεια, και την ελεύθερη 
κυκλοφορία στην Κοινότητα, προϊόντων 
που έχουν σχεδιαστεί ή που, λόγω των 
λειτουργιών, διαστάσεων και 
χαρακτηριστικών τους, προορίζονται, 
αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιηθούν 
στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας 
κάτω των 14 ετών. Τα προϊόντα αυτά 
καλούνται στο εξής "παιχνίδια".

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκφραση "προορίζονται" δεν είναι ευνόητη, με αποτέλεσμα να παρατηρείται διαφορετική 
εφαρμογή στα διάφορα κράτη μέλη. Η επεξηγηματική φράση έχει ήδη προταθεί στο άρθρο 9.2 
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και για λόγους σαφήνειας, πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά που χρησιμοποιείται στα 
άρθρα η λέξη "προορίζεται".

Τροπολογία 139
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1  εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για 
την ασφάλεια, και την ελεύθερη 
κυκλοφορία στην Κοινότητα, προϊόντων 
που έχουν σχεδιαστεί ή που προορίζονται, 
αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιηθούν 
στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας 
κάτω των 14 ετών. Τα προϊόντα αυτά 
καλούνται στο εξής "παιχνίδια".

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για 
την ασφάλεια, και την ελεύθερη 
κυκλοφορία στην Κοινότητα, προϊόντων 
που έχουν σχεδιαστεί ή που, λόγω των 
λειτουργιών, διαστάσεων και 
χαρακτηριστικών τους, προορίζονται, 
αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιηθούν 
στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας 
κάτω των 14 ετών. Τα προϊόντα αυτά 
καλούνται στο εξής "παιχνίδια".

Or. en

Τροπολογία 140
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1  εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για 
την ασφάλεια, και την ελεύθερη 
κυκλοφορία στην Κοινότητα, προϊόντων 
που έχουν σχεδιαστεί ή που προορίζονται, 
αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιηθούν 
στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας 
κάτω των 14 ετών. Τα προϊόντα αυτά 
καλούνται στο εξής "παιχνίδια".

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για 
την ασφάλεια, και την ελεύθερη 
κυκλοφορία στην Κοινότητα, προϊόντων 
που έχουν σχεδιαστεί ή που, λόγω των 
λειτουργιών, διαστάσεων και 
χαρακτηριστικών τους, προορίζονται, 
αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιηθούν 
στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας 
κάτω των 14 ετών. Τα προϊόντα αυτά 
καλούνται στο εξής "παιχνίδια".

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η έκφραση "προορίζονται" δεν είναι ευνόητη, με αποτέλεσμα να παρατηρείται διαφορετική 
εφαρμογή στα διάφορα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 141
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1  εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για 
την ασφάλεια, και την ελεύθερη 
κυκλοφορία στην Κοινότητα, προϊόντων 
που έχουν σχεδιαστεί ή που προορίζονται, 
αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιηθούν 
στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας 
κάτω των 14 ετών. Τα προϊόντα αυτά 
καλούνται στο εξής "παιχνίδια". 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για 
την ασφάλεια, και την ελεύθερη 
κυκλοφορία στην Κοινότητα, προϊόντων 
που έχουν σχεδιαστεί ή που προορίζονται, 
αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιηθούν 
στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας 
κάτω των 14 ετών. Τα προϊόντα αυτά 
καλούνται στο εξής "παιχνίδια" σύμφωνα 
με την αρχή της προφύλαξης. 

Or. el

Τροπολογία 142
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία βασίζεται στην 
αρχή ότι οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς 
και οι λοιποί οικονομικοί παράγοντες 
πρέπει να εγγυώνται ότι η κατασκευή ή η 
διάθεση στην αγορά των παιχνιδιών, και 
ειδικότερα οι χημικές ουσίες που 
περιέχουν, δεν έχουν επιβλαβείς ή τοξικές 
συνέπειες για την υγεία των παιδιών και 
για το περιβάλλον. Τα εν λόγω μέτρα 
βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης.
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Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι συνθήκες και η συναφής κοινοτική νομοθεσία παραπέμπουν πάντοτε στον στόχο της υψηλού 
επιπέδου προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. Το ίδιο πρέπει να ισχύει στην 
αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων 
των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Επί τη ευκαιρία, είναι 
αναγκαίο να υπενθυμισθεί στο σημείο αυτό ότι η αρχή της προφύλαξης πρέπει να ενσωματωθεί 
στη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Τροπολογία 143
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) "δυνάμενο να προκαλέσει 
ασφυξία": κάθε αντικείμενο του οποίου 
το μέγεθος, το σχήμα ή το βάρος του 
επιτρέπει να καλύψει πλήρως, χωρίς να 
ασκηθεί άλλη δύναμη εκτός από αυτήν 
του βάρους του ίδιου του αντικειμένου, το 
στόμα ή τη μύτη ή τις κατώτερες 
αεροφόρους οδούς˙

Or. sv

Αιτιολόγηση

Το φαινόμενο αυτό πρέπει να ορισθεί, καθώς η κατάποση ορισμένων παιχνιδιών μπορεί να 
επιφέρει την πνιγμονή ή να δημιουργήσει γαστρικά ή εντερικά προβλήματα. Η κατάποση 
ορισμένων παιχνιδιών είναι δυνατή, όταν το μέγεθός τους είναι μικρότερο από αυτό του 
προαναφερόμενου κυλίνδρου δοκιμής.
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Τροπολογία 144
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) "βλάβη": ο σωματικός τραυματισμός 
ή/και προσβολή της υγείας·

(13) "βλάβη": ο σωματικός τραυματισμός
ή κάθε άλλη προσβολή της υγείας ακόμη 
και μακροπρόθεσμη˙

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός αποσαφηνίζει ότι ο όρος "βλάβη στην υγεία" περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις στην υγεία, όπως καρκινογένεση και εδοκρινικές διαταραχές.

Τροπολογία 145
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) "βλάβη": ο σωματικός τραυματισμός 
ή/και προσβολή της υγείας·

(13) "βλάβη": ο σωματικός τραυματισμός 
ή/και προσβολή της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην 
υγεία.

Or. el
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Τροπολογία 146
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) "που προορίζεται για χρήση": 
σημαίνει ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας 
μπορεί ευλόγως να συναγάγει ότι ένα 
παιχνίδι προορίζεται για χρήση από 
παιδιά της αναφερόμενης ηλικιακής 
ομάδας. Η επίθεση προειδοποίησης επί 
προϊόντος, η οποία αναφέρει ότι το 
προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τη 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δεν 
θεωρείται ότι καθιστά το προϊόν 
συμμορφούμενο στις προϋποθέσεις 
ασφάλειας της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από μελέτες προκύπτει ότι οι προειδοποιήσεις που επιβάλλονται σε παιχνίδια δεν αρκούν για να 
διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας. Ειδικότερα, ένα παιχνίδι που 
ευλόγως μπορεί να συναχθεί ότι προορίζεται για μικρά παιδιά, πρέπει να πληροί προϋποθέσεις 
όπως αυτές της δοκιμής μικρών εξαρτημάτων. Συνεπώς, προς αποφυγή καταχρήσεων πρέπει να 
αποσαφηνιστεί η χρήση φράσεων όπως "προορίζονται σαφώς για χρήση από παιδιά κάτω της 
ηλικίας των χ μηνών" που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 147
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) "παιχνίδι με μαλακή γέμιση": 
παιχνίδι με επένδυση ή χωρίς επένδυση, 
με μαλακές επιφάνειες σώματος και 
γεμισμένο με μαλακά υλικά, που επιτρέπει 
την εύκολη συμπίεση του κυρίως μέρους 
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του παιχνιδιού με το χέρι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιχνίδια με μαλακή γέμιση πρέπει πάντοτε να θεωρούνται ότι προορίζονται για χρήση από 
παιδιά κάτω των 36 μηνών. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ορισμός προκειμένου να είναι σαφές 
το πεδίο εφαρμογής του κανόνα αυτού.

Τροπολογία 148
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 16 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) "συσκευασία": κάθε υλικό που 
συνοδεύει το παιχνίδι κατά την αγορά 
του, που ενδέχεται να μην ορίζεται ως 
παιχνίδι, ή οιοδήποτε άλλο προϊόν που 
πωλείται μαζί με το παιχνίδι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συσκευασία αναφέρεται στην οδηγία και πρέπει να υπάρξει σαφής ορισμός προκειμένου να 
διαχωριστεί το παιχνίδι από τη συσκευασία, καθόσον οι απαιτήσεις διαφέρουν.

Τροπολογία 149
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον 
τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 20 
και διενεργούν ή αναθέτουν σε τρίτους την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που 

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον 
τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 20 
και διενεργούν ή αναθέτουν σε τρίτους την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που 



AM\744156EL.doc 41/217 PE412.121v02-00

EL

εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 18. εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 18.
Όταν η συμμόρφωση ενός παιχνιδιού με 
τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται 
με την εν λόγω διαδικασία, οι 
κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση 
συμμόρφωσης EK, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 14, και τοποθετούν τη σήμανση 
συμμόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 1.

Όταν η συμμόρφωση ενός παιχνιδιού με 
τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται 
με την εν λόγω διαδικασία, οι 
κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση 
συμμόρφωσης EK, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 14, και τοποθετούν τη σήμανση 
συμμόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 1.
 Σε περίπτωση που ανεξάρτητη υπηρεσία 
αξιολόγησης αποδείξει ότι ένα παιχνίδι 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 
απαιτήσεις, οι κατασκευαστές μπορούν 
να επιθέτουν τη σήμανση συμμόρφωσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 16a(1).

Or. de

(Η αρίθμηση των παραγράφων του άρθρου 3 στη γερμανική έκδοση του κειμένου της Επιτροπής 
δεν αντιστοιχεί με την ελληνική έκδοση)

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι κατασκευαστές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και διαθέτουν αξιολόγηση από 
ανεξάρτητο τρίτο φορέα, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαφημίζουν τη συμπληρωματική 
αξιολόγηση με την επίθεση της σήμανσης CE+.

Τροπολογία 150
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κατασκευαστές τηρούν τον τεχνικό 
φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης EK 
για περίοδο 10 ετών μετά τη διάθεση του 
παιχνιδιού στην αγορά.

3. Οι κατασκευαστές τηρούν τον τεχνικό 
φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης EK 
για περίοδο 5 ετών μετά τη διάθεση του 
παιχνιδιού στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη δεκαετής περίοδος θα αυξήσει σημαντικά το κόστος διατήρησης στοιχείων για 
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τους οικονομικούς φορείς. Πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις άλλες απαιτήσεις, π.χ. με την 
τήρηση των φορολογικών στοιχείων.

Τροπολογία 151
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες που 
εγγυώνται τη συνεχή συμμόρφωση της 
σειριακής παραγωγής. Οι αλλαγές στο 
σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και οι αλλαγές στα 
εναρμονισμένα πρότυπα που 
χρησιμοποιούνται για τη δήλωση της 
συμμόρφωσης ενός παιχνιδιού 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες που 
εγγυώνται τη συνεχή συμμόρφωση της 
σειριακής παραγωγής προς το πρότυπο ή 
το πρωτότυπο του παιχνιδιού και των 
μερών του που χρησιμοποιήθηκαν στις 
διάφορες διαδικασίες αξιολόγησης και 
ελέγχου της συμμόρφωσης του οικείου 
παιχνιδιού, καθώς και προς τις 
προδιαγραφές και τις βασικές απαιτήσεις 
που καθορίζονται στο άρθρο 9 και στο 
παράρτημα II. Οι κατασκευαστές 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις αλλαγές στο 
σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και οι αλλαγές στα 
εναρμονισμένα πρότυπα που 
χρησιμοποιούνται για τη δήλωση της 
συμμόρφωσης ενός παιχνιδιού.

Οι κατασκευαστές διενεργούν, σε όλες τις 
περιπτώσεις όπου κρίνεται σκόπιμο, 
δειγματοληπτικές δοκιμές στα παιχνίδια 
που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν 
τις σχετικές καταγγελίες και, κατά 
περίπτωση, διατηρούν αρχείο με τις εν 
λόγω καταγγελίες και ενημερώνουν τους 
διανομείς για την παρακολούθηση που 
πραγματοποιήθηκε.

Οι κατασκευαστές διενεργούν 
δειγματοληπτικές δοκιμές στα παιχνίδια 
που έχουν κατασκευασθεί, 
συμπεριλαμβανομένων των μερών τους. 
Οι εν λόγω δοκιμές διενεργούνται 
τουλάχιστον άπαξ ετησίως, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 38. Οι 
κατασκευαστές ερευνούν και απαντούν, 
εντός μέγιστης προθεσμίας 2 εβδομάδων, 
στις καταγγελίες και στα παράπονα που 
λαμβάνουν από τους διάφορους 
οικονομικούς παράγοντες και τους 
τελικούς χρήστες. Διατηρούν αρχείο με 
τις εν λόγω καταγγελίες και τα παράπονα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α 
της παρούσας οδηγίας, και ενημερώνουν
τους οικονομικούς παράγοντες και τους 
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τελικούς χρήστες οι οποίοι διατύπωσαν 
καταγγελίες ή παράπονα για την 
παρακολούθηση που πραγματοποιήθηκε.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η ενίσχυση των διατάξεων σε θέματα ασφάλειας των 
παιχνιδιών και της υγείας των παιδιών. Επομένως, οι κατασκευαστές πρέπει να μπορούν να 
εγγυηθούν ότι εφαρμόζουν διάφορες διαδικασίες. Έτσι, οι δειγματοληπτικές δοκιμές πρέπει να 
είναι τακτικές και πρέπει να αφορούν επίσης τα αντικείμενα που παράγονται από την αλυσίδα 
κατασκευής, καθώς και τα μέρη που τα απαρτίζουν. Τέλος, οι καταγγελίες και τα παράπονα 
πρέπει να εξετάζονται εντός εύλογης προθεσμίας, ανεξάρτητα από το κατά πόσον προέρχονται 
από άλλους οικονομικούς παράγοντες ή από τους τελικούς χρήστες.

Τροπολογία 152
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες που 
εγγυώνται τη συνεχή συμμόρφωση της 
σειριακής παραγωγής. Οι αλλαγές στο 
σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και οι αλλαγές στα 
εναρμονισμένα πρότυπα που 
χρησιμοποιούνται για τη δήλωση της 
συμμόρφωσης ενός παιχνιδιού 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες που 
εγγυώνται τη συνεχή συμμόρφωση της 
σειριακής παραγωγής. Οι αλλαγές στο 
σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και οι αλλαγές στα 
εναρμονισμένα πρότυπα που 
χρησιμοποιούνται για τη δήλωση της 
συμμόρφωσης ενός παιχνιδιού 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Οι κατασκευαστές διενεργούν, σε όλες τις 
περιπτώσεις όπου κρίνεται σκόπιμο, 
δειγματοληπτικές δοκιμές στα παιχνίδια 
που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν 
τις σχετικές καταγγελίες και, κατά 
περίπτωση, διατηρούν αρχείο με τις εν 
λόγω καταγγελίες και ενημερώνουν τους 
διανομείς για την παρακολούθηση που 
πραγματοποιήθηκε.

Οι κατασκευαστές διενεργούν, σε όλες τις 
περιπτώσεις όπου κρίνεται σκόπιμο, 
δειγματοληπτικές δοκιμές στα παιχνίδια 
που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν 
τις σχετικές καταγγελίες και, κατά 
περίπτωση, διατηρούν αρχείο με τις εν 
λόγω καταγγελίες και ενημερώνουν τους 
διανομείς για την παρακολούθηση που 
πραγματοποιήθηκε.
Στην περίπτωση της διαδικασίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 16α, οι 
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εμπλεκόμενες ανεξάρτητες υπηρεσίες 
λαμβάνουν τακτικά τα απαιτούμενα 
δείγματα και διενεργούν τους 
απαιτούμενους ελέγχους.

Or. de

(Η αρίθμηση των παραγράφων του άρθρου 3 στη γερμανική έκδοση του κειμένου της Επιτροπής 
δεν αντιστοιχεί με την ελληνική έκδοση)

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι κατασκευαστές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και διαθέτουν αξιολόγηση από 
ανεξάρτητο τρίτο φορέα, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαφημίζουν τη συμπληρωματική 
αξιολόγηση με την επίθεση της σήμανσης CE+.

Τροπολογία 153
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατασκευαστές αναφέρουν το όνομα 
και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο 
παιχνίδι ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του 
παιχνιδιού δεν το καθιστούν εφικτό, στη 
συσκευασία του παιχνιδιού ή σε έγγραφο 
που συνοδεύει το παιχνίδι.

6. Οι κατασκευαστές αναφέρουν το όνομα 
και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους, ή 
εφόσον είναι συναφές, την ονομασία και 
τη διεύθυνση της ανεξάρτητης υπηρεσίας 
αξιολόγησης, στο παιχνίδι ή, όταν το 
μέγεθος ή η φύση του παιχνιδιού δεν το 
καθιστούν εφικτό, στη συσκευασία του 
παιχνιδιού ή σε έγγραφο που συνοδεύει το 
παιχνίδι.

Or. de

(Η αρίθμηση των παραγράφων του άρθρου 3 στη γερμανική έκδοση του κειμένου της Επιτροπής 
δεν αντιστοιχεί με την ελληνική έκδοση)

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι κατασκευαστές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και διαθέτουν αξιολόγηση από 
ανεξάρτητο τρίτο φορέα, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαφημίζουν τη συμπληρωματική 



AM\744156EL.doc 45/217 PE412.121v02-00

EL

αξιολόγηση με την επίθεση της σήμανσης CE+.

Τροπολογία 154
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία λαμβάνουν τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
παιχνιδιού ή το αποσύρουν από την αγορά 
και το ανακαλούν από τους τελικούς 
χρήστες, κατά περίπτωση. Ενημερώνουν 
αμέσως σχετικά τις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το παιχνίδι και παρέχουν 
λεπτομέρειες ιδίως για την έλλειψη 
συμμόρφωσης και για τα διορθωτικά μέτρα 
που ελήφθησαν.

7. Εάν συντρέχει λόγος να θεωρηθεί ότι
ένα παιχνίδι που οι κατασκευαστές έχουν 
διαθέσει στην αγορά ενέχει καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο κίνδυνο για τα παιδιά ή 
δεν συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία, ο κατασκευαστής 
λαμβάνει πάραυτα τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση του παιχνιδιού ή το 
αποσύρουν από την αγορά και το 
ανακαλούν από τους τελικούς χρήστες, 
κατά περίπτωση. Ενημερώνουν αμέσως 
σχετικά τις εθνικές αρχές των κρατών 
μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το 
παιχνίδι και παρέχουν ακριβή περιγραφή, 
ιδίως για την έλλειψη συμμόρφωσης και 
για τα διορθωτικά μέτρα ή τα μέτρα 
απόσυρσης ή ανάκλησης που ελήφθησαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορισθούν τα διάφορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση έλλειψης 
συμμόρφωσης, ανάλογα με το πρόβλημα συμμόρφωσης και ασφάλειας που διαπιστώνεται, όπως 
προσδιορίζεται στις τροπολογίες των άρθρων 10α έως 10γ. Το ίδιο ισχύει για την ενημέρωση 
των αρμόδιων αρχών.
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Τροπολογία 155
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία λαμβάνουν τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
παιχνιδιού ή το αποσύρουν από την αγορά 
και το ανακαλούν από τους τελικούς 
χρήστες, κατά περίπτωση. Ενημερώνουν 
αμέσως σχετικά τις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το παιχνίδι και παρέχουν 
λεπτομέρειες ιδίως για την έλλειψη 
συμμόρφωσης και για τα διορθωτικά μέτρα 
που ελήφθησαν.

7. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν
λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία λαμβάνουν τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
παιχνιδιού ή το αποσύρουν από την αγορά 
και το ανακαλούν από τους τελικούς 
χρήστες, κατά περίπτωση. Ενημερώνουν 
αμέσως σχετικά τις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το παιχνίδι και παρέχουν 
λεπτομέρειες ιδίως για την έλλειψη 
συμμόρφωσης και για τα διορθωτικά μέτρα 
που ελήφθησαν.
Ανεξάρτητες υπηρεσίες που θεωρούν ή 
έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι 
που έχουν αξιολογήσει και το οποίο 
κυκλοφόρησε στην αγορά, δεν 
συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία, ζητούν από τον 
κατασκευαστή να λάβει τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση του παιχνιδιού ή να το 
αποσύρει από την αγορά και να το 
ανακαλέσει από τους τελικούς χρήστες, 
κατά περίπτωση. Ενημερώνουν προς 
τούτο πάραυτα τις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία διετέθη το 
παιχνίδι, παρέχοντας λεπτομερή στοιχεία 
ιδίως για την έλλειψη συμμόρφωσης και 
για τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

Or. de
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(Η αρίθμηση των παραγράφων του άρθρου 3 στη γερμανική έκδοση του κειμένου της Επιτροπής 
δεν αντιστοιχεί με την ελληνική έκδοση)

Αιτιολόγηση

Αποτελεί συνέπεια της καθιέρωσης της σήμανσης CE+.

Τροπολογία 156
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία λαμβάνουν τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
παιχνιδιού ή το αποσύρουν από την αγορά 
και το ανακαλούν από τους τελικούς 
χρήστες, κατά περίπτωση. Ενημερώνουν 
αμέσως σχετικά τις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το παιχνίδι και παρέχουν 
λεπτομέρειες ιδίως για την έλλειψη 
συμμόρφωσης και για τα διορθωτικά μέτρα 
που ελήφθησαν.

7. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία λαμβάνουν τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
παιχνιδιού ή το αποσύρουν από την αγορά 
και το ανακαλούν από τους τελικούς 
χρήστες, κατά περίπτωση. Ενημερώνουν 
αμέσως σχετικά τις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το παιχνίδι και παρέχουν 
λεπτομέρειες ιδίως για την έλλειψη 
συμμόρφωσης και για τα διορθωτικά μέτρα 
που ελήφθησαν. Οι κατασκευαστές 
αναστέλλουν πάραυτα τη διάθεση στην 
αγορά του παιχνιδιού, μέχρις ότου αυτό 
συμμορφωθεί προς την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία.

Or. en
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Τροπολογία 157
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι κατασκευαστές παρέχουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, εάν αυτές 
υποβάλουν σχετικό αίτημα, όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του παιχνιδιού. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια 
που έχουν διαθέσει στην αγορά.

8. Οι κατασκευαστές παρέχουν, εντός 
προθεσμίας επτά ημερών, στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, εάν αυτές υποβάλουν 
σχετικό αίτημα, όλες τις πληροφορίες και 
την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια 
που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορισθούν οι προθεσμίες παροχής κάθε τεκμηρίωσης ή πληροφορίας. Η εν 
λόγω διευκρίνιση είναι ένα στοιχείο που στοχεύει στην ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφάλειας που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των παιδιών.

Τροπολογία 158
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι κατασκευαστές ενημερώνουν τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές στο έδαφος των 
οποίων διατίθενται τα παιχνίδια τους για 
τον διορισμό ενός εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου, το αργότερο τέσσερις 
εβδομάδες από την ημερομηνία του εν 
λόγω διορισμού.

Or. en



AM\744156EL.doc 49/217 PE412.121v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση αυτή είναι αναγκαία και πρέπει να πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένης 
χρονικής προθεσμίας. 

Τροπολογία 159
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η κοινοποίηση του διορισθέντος 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία 
του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 
διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικτυακός 
τόπος), στοιχεία σχετικά με τα παιχνίδια 
για τα οποία ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος υπέχει τις υποχρεώσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου, και τον αποκλειστικό 
αριθμό ταυτοποίησης των εν λόγω 
παιχνιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορισθούν οι ελάχιστες πληροφορίες τις οποίες ο κατασκευαστής οφείλει να 
γνωστοποιήσει στις αρμόδιες εθνικές αρχές μετά τον διορισμό ενός εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της αναθεώρησης της παρούσας 
οδηγίας.
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Τροπολογία 160
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των 
εθνικών εποπτικών αρχών για περίοδο 10
ετών·

α) διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των 
εθνικών εποπτικών αρχών για περίοδο 5
ετών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη δεκαετής περίοδος θα αυξήσει σημαντικά το κόστος διατήρησης στοιχείων για 
τους οικονομικούς φορείς. Πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις άλλες απαιτήσεις, π.χ. με την 
τήρηση των φορολογικών στοιχείων.

Τροπολογία 161
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχει στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
κατόπιν αιτήματός τους, όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του παιχνιδιού·

β) παρέχει, εντός προθεσμίας επτά 
ημερών, στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
κατόπιν αιτήματός τους, όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του παιχνιδιού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορισθούν οι προθεσμίες παροχής κάθε τεκμηρίωσης ή πληροφορίας. Η εν 
λόγω διευκρίνιση είναι ένα στοιχείο που στοχεύει στην ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφάλειας που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των παιδιών.
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Τροπολογία 162
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν οι εισαγωγείς διαθέτουν ένα 
παιχνίδι στην αγορά ενεργούν με τη 
δέουσα προσοχή ως προς τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις.

1. Όταν οι εισαγωγείς διαθέτουν ένα 
παιχνίδι στην αγορά ενεργούν με τη 
δέουσα προσοχή ως προς τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις και εγγυώνται ότι τα παιχνίδια 
που διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης 
τηρούν τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας και είναι ασφαλή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι οι εισαγωγείς έχουν και αυτοί μερίδιο ευθύνης στην
εφαρμογή και στην τήρηση των στόχων της αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 163
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εισαγωγείς αναφέρουν το όνομα και
τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο 
παιχνίδι ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του 
παιχνιδιού δεν το καθιστούν εφικτό, στη 
συσκευασία του παιχνιδιού ή σε έγγραφο 
που συνοδεύει το παιχνίδι.

3. Οι εισαγωγείς αναφέρουν, κατά τρόπο 
ευκρινή και ευανάγνωστο, το όνομα, τη 
διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου και 
τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου επικοινωνίας τους στο 
παιχνίδι ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του 
παιχνιδιού δεν το καθιστούν εφικτό, στη 
συσκευασία του παιχνιδιού ή σε έγγραφο 
που συνοδεύει το παιχνίδι, κατά τρόπο 
ευκρινή και διακριτό σε σχέση με την 
περιγραφή του παιχνιδιού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην πρόταση πρέπει να συμπληρωθούν και πρέπει να είναι 
εύκολα και γρήγορα προσιτές.

Τροπολογία 164
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία λαμβάνουν τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
παιχνιδιού ή το αποσύρουν από την αγορά 
και το ανακαλούν από τους τελικούς 
χρήστες, κατά περίπτωση. Ενημερώνουν 
αμέσως σχετικά τις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το παιχνίδι και παρέχουν 
λεπτομέρειες ιδίως για την έλλειψη 
συμμόρφωσης και για τα διορθωτικά μέτρα 
που ελήφθησαν.

5. Εάν συντρέχει λόγος να θεωρηθεί ότι
ένα παιχνίδι που οι εισαγωγείς έχουν 
διαθέσει στην αγορά ενέχει καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο κίνδυνο για τα παιδιά ή 
δεν συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία, οι εισαγωγείς 
λαμβάνουν πάραυτα τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση του παιχνιδιού ή το 
αποσύρουν από την αγορά και το 
ανακαλούν από τους τελικούς χρήστες. 
Ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις εθνικές 
αρχές των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησαν διαθέσιμο το παιχνίδι και 
παρέχουν ακριβή περιγραφή, ιδίως για την 
έλλειψη συμμόρφωσης και για τα 
διορθωτικά μέτρα ή τα μέτρα απόσυρσης 
ή ανάκλησης που ελήφθησαν.

Or. en

Τροπολογία 165
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εισαγωγείς παρέχουν, για περίοδο 10
ετών, αντίγραφο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΚ στη διάθεση των αρχών 

6. Οι εισαγωγείς παρέχουν, για περίοδο 5
ετών, αντίγραφο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΚ στη διάθεση των αρχών 
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εποπτείας της αγοράς και εξασφαλίζουν 
ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να καταστεί 
διαθέσιμος στις εν λόγω αρχές, κατόπιν 
αιτήματός τους.

εποπτείας της αγοράς και εξασφαλίζουν 
ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να καταστεί 
διαθέσιμος στις εν λόγω αρχές, κατόπιν 
αιτήματός τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη δεκαετής περίοδος θα αυξήσει σημαντικά το κόστος διατήρησης στοιχείων για 
τους οικονομικούς φορείς. Πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις άλλες απαιτήσεις, π.χ. με την 
τήρηση των φορολογικών στοιχείων.

Τροπολογία 166
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των 
τελευταίων, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια 
που έχουν διαθέσει στην αγορά.

7. Οι εισαγωγείς, εντός προθεσμίας επτά 
ημερών, παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, 
όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση 
που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του παιχνιδιού. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια 
που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορισθούν οι προθεσμίες παροχής κάθε τεκμηρίωσης ή πληροφορίας.
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Τροπολογία 167
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν οι διανομείς καθιστούν διαθέσιμο 
ένα παιχνίδι στην αγορά ενεργούν με τη 
δέουσα προσοχή ως προς τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις.

1. Όταν οι διανομείς καθιστούν διαθέσιμο 
ένα παιχνίδι στην αγορά ενεργούν με τη 
δέουσα προσοχή ως προς τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις και εγγυώνται ότι τα παιχνίδια 
που διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης 
τηρούν τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας κατά τρόπο ώστε τα παιχνίδια 
που διαθέτουν στην αγορά να είναι 
ασφαλή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας τροφοδοσίας να έχουν μερίδιο της ευθύνης 
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και της διασφάλισης της συμμόρφωσης με τους 
στόχους της.

Τροπολογία 168
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο 
να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται 
προς την εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία 
λαμβάνουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα 
για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
παιχνιδιού ή το αποσύρουν από την αγορά 
και το ανακαλούν από τους τελικούς 
χρήστες, κατά περίπτωση. Ενημερώνουν 
αμέσως σχετικά τις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το παιχνίδι και παρέχουν 

4. Εάν συντρέχει λόγος να θεωρηθεί ότι
ένα παιχνίδι που οι διανομείς έχουν 
διαθέσει στην αγορά ενέχει καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο κίνδυνο για τα παιδιά ή 
δεν συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία, οι διανομείς 
λαμβάνουν πάραυτα τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση του παιχνιδιού ή το 
αποσύρουν από την αγορά και το 
ανακαλούν από τους τελικούς χρήστες. 
Ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις εθνικές 
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λεπτομέρειες ιδίως για την έλλειψη 
συμμόρφωσης και για τα διορθωτικά μέτρα 
που ελήφθησαν.

αρχές των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησαν διαθέσιμο το παιχνίδι και 
παρέχουν ακριβή περιγραφή, ιδίως για την 
έλλειψη συμμόρφωσης και για τα 
διορθωτικά μέτρα ή τα μέτρα απόσυρσης 
ή ανάκλησης που ελήφθησαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορισθούν οι προθεσμίες παροχής κάθε τεκμηρίωσης ή πληροφορίας. Η εν 
λόγω διευκρίνιση είναι ένα στοιχείο που στοχεύει στην ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφάλειας που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των παιδιών.

Τροπολογία 169
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των 
τελευταίων, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια 
που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην 
αγορά.

5. Οι διανομείς, εντός προθεσμίας επτά 
ημερών, παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, 
όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση 
που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του παιχνιδιού. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια 
που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην 
αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορισθούν οι προθεσμίες παροχής κάθε τεκμηρίωσης ή πληροφορίας. Η εν 
λόγω διευκρίνιση είναι ένα στοιχείο που στοχεύει στην ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφάλειας που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των παιδιών.
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Τροπολογία 170
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Αρχείο

Οι οικονομικοί παράγοντες του κλάδου 
του παιχνιδιού, τηρούν αρχείο των 
διορθωτικών μέτρων, των αποσύρσεων, 
των ανακλήσεων, των καταγγελιών και 
των παραπόνων που λαμβάνουν από 
άλλους οικονομικούς παράγοντες και 
τους τελικούς χρήστες, καθώς και της 
συνέχειας που δίνεται σε καθένα από τα 
προαναφερόμενα μέτρα
Στο αρχείο αναφέρονται με σαφήνεια, για 
καθένα από τα προαναφερόμενα μέτρα, οι 
λόγοι λήψης των μέτρων, ο 
αποκλειστικός αριθμός ταυτοποίησης του 
οικείου παιχνιδιού και η ταυτοποίηση του 
παιχνιδιού που επιτρέπει την 
ανιχνευσιμότητά του, καθώς και η 
ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας 
ή του παραπόνου και η ημερομηνία 
αποστολής της συνέχειας που δόθηκε 
στην καταγγελία ή στο παράπονο. 
Το αρχείο διατηρείται για 10 έτη. Οι 
παράγοντες το θέτουν στη διάθεση των 
αρμόδιων εθνικών αρχών, κατόπιν 
αιτήματος των τελευταίων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 αναφέρεται στην τήρηση ενός αρχείου από τους κατασκευαστές. 
Πρέπει, επομένως, να προσδιορισθούν οι εφαρμοστέοι όροι στην τήρηση του εν λόγω αρχείου 
στην παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 171
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) και που ενδεχομένως έχει 
πιστοποιήσει τη "σήμανση CE" ως 
ανεξάρτητη υπηρεσία αξιολόγησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της εισαγωγής της "σήμανσης CE". 

Τροπολογία 172
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το σκοπό αυτό θέτουν σε λειτουργία τα 
κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες που 
καθιστούν εφικτή τη διάθεση των 
στοιχείων αυτών στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για 
περίοδο 10 ετών.

Για το σκοπό αυτό θέτουν σε λειτουργία τα 
κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες που 
καθιστούν εφικτή τη διάθεση των 
στοιχείων αυτών στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για 
περίοδο 5 ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη δεκαετής περίοδος θα αυξήσει σημαντικά το κόστος της διατήρησης των 
στοιχείων για τους οικονομικούς παράγοντες. Θα πρέπει να ευθυγραμμισθεί με τις άλλες 
απαιτήσεις π.χ. τήρηση των φορολογικών αρχείων. 
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Τροπολογία 173
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το σκοπό αυτό θέτουν σε λειτουργία τα 
κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες που 
καθιστούν εφικτή τη διάθεση των 
στοιχείων αυτών στις αρχές εποπτείας της
αγοράς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για 
περίοδο 10 ετών.

Για το σκοπό αυτό θέτουν σε λειτουργία τα 
κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες που 
καθιστούν εφικτή τη διάθεση των 
στοιχείων αυτών στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς εντός επτά ημερών, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, για περίοδο 10 ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορισθούν οι προθεσμίες διαβίβασης των απαραίτητων πληροφοριών και 
τεκμηρίωσης προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλλίτερη εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που 
αποσκοπούν στην προστασία της υγείας των παιδιών.

Τροπολογία 174
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
τα παιχνίδια μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά μόνο εάν συμμορφώνονται με τις 
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που 
προβλέπονται, όσον αφορά τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας, στην παράγραφο 2, 
και, όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις 
ασφάλειας, στο παράρτημα II.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
τα παιχνίδια μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά μόνο εάν συμμορφώνονται με τις 
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. Στα μέτρα 
αυτά λαμβάνεται δεόντως υπόψη η αρχή 
της προφύλαξης. 

Or. en
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Τροπολογία 175
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
τα παιχνίδια μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά μόνο εάν συμμορφώνονται με τις 
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που 
προβλέπονται, όσον αφορά τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας, στην παράγραφο 2, 
και, όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις 
ασφάλειας, στο παράρτημα II.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
τα παιχνίδια μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά μόνο εάν συμμορφώνονται με τις 
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που 
προβλέπονται, όσον αφορά τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας, στην παράγραφο 2, 
και, όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις 
ασφάλειας, στο παράρτημα II. Στα μέτρα 
αυτά λαμβάνεται δεόντως υπόψη η αρχή 
της προφύλαξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που έχει αποδειχθεί ότι ένα παιχνίδι είναι αιτία συμβάντος, ή είναι από κάθε 
άποψη παρόμοιο με παιχνίδι το οποίο έχει προκαλέσει συμβάντα, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν μέτρα κατά αυτού του παιχνιδιού, ακόμη και αν η 
σχέση μεταξύ του παιχνιδιού και του συμβάντος δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί πλήρως 
επιστημονικά. Επί του παρόντος, οι αρχές αντιμετωπίζουν υπερβολικά μεγάλο βάρος απόδειξης 
πριν να είναι σε θέση να υποχρεώσουν τους κατασκευαστές να ενεργήσουν. Αυτό δεν πρέπει να 
συμβαίνει εφόσον ο κατασκευαστής είναι εκείνος ο οποίος έχει την ευθύνη να διαθέτει ασφαλή 
προϊόντα στην αγορά καθώς και την πληροφόρηση και την εξουσία να αναλάβει αυτή την 
ευθύνη. 

Τροπολογία 176
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
τα παιχνίδια μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά μόνο εάν συμμορφώνονται με τις 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
τα παιχνίδια μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά μόνο εάν συμμορφώνονται με τις 
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βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που 
προβλέπονται, όσον αφορά τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας, στην παράγραφο 2, 
και, όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις 
ασφάλειας, στο παράρτημα II.

βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που 
προβλέπονται, όσον αφορά τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας, στην παράγραφο 2, 
και, όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις 
ασφάλειας, στο παράρτημα II. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τους την αρχή της προφύλαξης.

Or. el

Τροπολογία 177
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη λήψη τέτοιων μέτρων, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τους την αρχή της προφύλαξης 
όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 
2001/95/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων ορίζει ότι, οσάκις οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών λαμβάνουν μέτρα εποπτείας της αγοράς για συγκεκριμένο προϊόν, πρέπει να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την αρχή της προφύλαξης. Δεδομένου ότι το ζήτημα που τίθεται σε 
σχέση με τα παιχνίδια είναι η ασφάλεια των παιδιών, η οδηγία για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών πρέπει να διασφαλίζει ένα επίπεδο ασφάλειας το οποίο είναι τουλάχιστον τόσο 
υψηλό όσο και το επίπεδο ασφάλειας της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των τροφίμων. 

Τροπολογία 178
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα παιχνίδια δεν θέτουν σε κίνδυνο την 2. Τα παιχνίδια δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
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ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών ή 
τρίτων όταν χρησιμοποιούνται με τον 
προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο τρόπο, με 
γνώμονα τη συνήθη συμπεριφορά των 
παιδιών. Λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα 
των χρηστών και, κατά περίπτωση, των 
προσώπων που τους επιβλέπουν, ιδίως 
στην περίπτωση παιχνιδιών που, λόγω της 
λειτουργίας τους, των διαστάσεών τους και 
των χαρακτηριστικών τους, προορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν από παιδιά ηλικίας 
κάτω των 36 μηνών. Οι ετικέτες που 
τοποθετούνται στα παιχνίδια ή στη 
συσκευασία τους και οι συνοδευτικές 
οδηγίες χρήσης εφιστούν την προσοχή των 
χρηστών ή των προσώπων που τους 
επιβλέπουν στους εγγενείς και άλλους 
κινδύνους πρόκλησης εξαιτίας της χρήσης 
των παιχνιδιών, καθώς και στους τρόπους 
αποφυγής των κινδύνων αυτών.

ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών ή 
τρίτων όταν χρησιμοποιούνται με τον 
προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο τρόπο, με 
γνώμονα τη συνήθη συμπεριφορά των 
παιδιών. Λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα 
των χρηστών και, κατά περίπτωση, των 
προσώπων που τους επιβλέπουν, ιδίως 
στην περίπτωση παιχνιδιών που, λόγω της 
λειτουργίας τους, των διαστάσεών τους και 
των χαρακτηριστικών τους, προορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν από παιδιά ηλικίας 
κάτω των 60 μηνών. Οι ετικέτες που 
τοποθετούνται στα παιχνίδια και/ή στη 
συσκευασία τους και οι συνοδευτικές 
οδηγίες χρήσης πρέπει να εφιστούν την 
προσοχή των χρηστών ή των προσώπων 
που τους επιβλέπουν στους εγγενείς και 
άλλους κινδύνους πρόκλησης εξαιτίας της 
χρήσης των παιχνιδιών, καθώς και στους 
τρόπους αποφυγής των κινδύνων αυτών.

Or. el

Τροπολογία 179
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα παιχνίδια δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών ή 
τρίτων όταν χρησιμοποιούνται με τον 
προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο τρόπο, με 
γνώμονα τη συνήθη συμπεριφορά των 
παιδιών.

2. Τα παιχνίδια δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών ή 
τρίτων όταν χρησιμοποιούνται με τον 
προβλεπόμενο τρόπο, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η συνήθης συμπεριφορά των 
παιδιών είναι συχνά απρόβλεπτη και ότι 
κατά συνέπεια εφαρμόζονται ιδιαίτερα 
αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και υγείας 
στα παιχνίδια. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται "συνήθης συμπεριφορά των παιδιών". Η συμπεριφορά των παιδιών είναι εξ 
ορισμού μη προβλέψιμη.

Τροπολογία 180
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα των 
χρηστών και, κατά περίπτωση, των 
προσώπων που τους επιβλέπουν, ιδίως 
στην περίπτωση παιχνιδιών που, λόγω της 
λειτουργίας τους, των διαστάσεών τους και 
των χαρακτηριστικών τους, προορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν από παιδιά ηλικίας 
κάτω των 36 μηνών.

Λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα των 
χρηστών και, κατά περίπτωση, των 
προσώπων που τους επιβλέπουν, ιδίως 
στην περίπτωση παιχνιδιών που, λόγω της 
λειτουργίας τους, των διαστάσεών τους και 
των χαρακτηριστικών τους, προορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν από παιδιά ηλικίας 
κάτω των 36 μηνών. Για συγκεκριμένες 
κατηγορίες παιχνιδιών μπορούν να 
ορισθούν άλλα όρια ηλικιών σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των 
εναρμονισμένων προτύπων που 
αναφέρονται στο Άρθρο 12. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή μόνο σε ένα όριο ηλικίας δεν επαρκεί για να καλύψει την εξέλιξη της 
τυποποίησης, όπου υπάρχει ήδη μια αναφορά σε παιδιά που δεν μπορούν να καθίσουν χωρίς 
βοήθεια (η οποία ορίζεται ως η ηλικία μεταξύ 5 και 10 μήνες) και τελούν υπό συζήτηση άλλα 
(π.χ. 18 μήνες) όρια ηλικιών. 

Τροπολογία 181
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ετικέτες που τοποθετούνται στα Οι ετικέτες που τοποθετούνται στα 
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παιχνίδια ή στη συσκευασία τους και οι 
συνοδευτικές οδηγίες χρήσης εφιστούν την 
προσοχή των χρηστών ή των προσώπων 
που τους επιβλέπουν στους εγγενείς και 
άλλους κινδύνους πρόκλησης εξαιτίας της 
χρήσης των παιχνιδιών, καθώς και στους 
τρόπους αποφυγής των κινδύνων αυτών.

παιχνίδια και/ή στη συσκευασία τους και 
οι συνοδευτικές οδηγίες χρήσης εφιστούν 
την προσοχή των χρηστών ή των 
προσώπων που τους επιβλέπουν στους 
εγγενείς κινδύνους των παιχνιδιών και
τους σχετικούς κινδύνους εξαιτίας της 
χρήσης των παιχνιδιών, καθώς και στους 
τρόπους αποφυγής των κινδύνων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συχνά δεν έχει νόημα για τους καταναλωτές όταν μια προειδοποίηση αναφέρει μόνον ποια 
σημεία του παιχνιδιού μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή ότι το παιχνίδι περιέχει μια 
συγκεκριμένη χημική ουσία. Για παράδειγμα, δεν είναι σαφές στους καταναλωτές ότι η 
προειδοποίηση "μικρά εξαρτήματα" υποδεικνύει ότι το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο πνιγμού. 
Οι προειδοποιήσεις θα πρέπει συνεπώς να παρέχουν σαφείς πληροφορίες στους χρήστες τόσο 
για τους εγγενείς κινδύνους και τις βλάβες που μπορεί να προκαλέσει όσο και για τη σχετική 
επικινδυνότητα στη χρήση παιχνιδιού. 

Τροπολογία 182
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Οι προειδοποιήσεις οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την επιλογή παιχνιδιού που 
είναι ασφαλές σε συνδυασμό με την 
σκοπούμενη χρήση ή τον χρήστη 
αναγράφονται στην συσκευασία 
καταναλωτή και, όταν συντρέχει λόγος, 
στην ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο ή 



PE412.121v02-00 64/217 AM\744156EL.doc

EL

προσαρτώνται με άλλο τρόπο στο 
παιχνίδι κατά τρόπον ώστε να μπορεί να 
τις διαβάσει ο καταναλωτής πριν από την 
αγορά του παιχνιδιού. Οι προειδοποιήσεις 
ή οι κίνδυνοι που υπάρχουν κάθε φορά 
που χρησιμοποιείται το παιχνίδι ή λόγω 
της επισφαλούς συμπεριφοράς που 
ενδεχομένως παρατηρηθεί μετά από 
κάποιο διάστημα χρησιμοποίησης θα 
αναγράφονται μονίμως στο παιχνίδι. 

Or. en

Τροπολογία 183
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, οι προειδοποιήσεις είναι μερικές φορές κρυμμένες, σκιασμένες ή 
διακόπτονται από άλλα μηνύματα π.χ. στη συσκευασία. Αν διευκρινισθεί ότι η προειδοποίηση
πρέπει να είναι απόλυτα ευδιάκριτη θα λυθεί το πρόβλημα αυτό.
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Τροπολογία 184
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2– εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προειδοποιήσεις είναι μερικές φορές κρυμμένες, σκιασμένες ή διακόπτονται από μηνύματα. 
Αν διευκρινισθεί ότι η προειδοποίηση πρέπει να είναι απόλυτα ευδιάκριτη θα λυθεί το 
πρόβλημα αυτό. Σε μερικές περιπτώσεις είναι αδύνατον να διαβασθούν οι προειδοποιήσεις. 
Αυτό το πρόβλημα έχει επιλυθεί στην πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του Κανονισμού 
σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
με παρεμφερή τρόπο στο πλαίσιο αυτό. 

Τροπολογία 185
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προειδοποιήσεις, όταν εμφανίζονται 
στην συσκευασία ή στην ετικέτα που 
προσαρτάται σε αυτήν, είναι τυπωμένες 
επί της συσκευασίας ή στην ετικέτα με 
χαρακτήρες στοιχείων τουλάχιστον 3 mm 
και παρουσιάζονται κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντίθεση 
μεταξύ του εκτυπώματος και του φόντου. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μερικές περιπτώσεις είναι αδύνατον να διαβασθούν οι προειδοποιήσεις. Αυτό το πρόβλημα 
έχει επιλυθεί στην πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών για τα 
τρόφιμα, και θα προτείναμε να αντιμετωπισθεί με παρεμφερή τρόπο στην αναθεωρημένη 
Οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Τροπολογία 186
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι προειδοποιήσεις οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την επιλογή παιχνιδιού που 
είναι ασφαλές σε συνδυασμό με την 
σκοπούμενη χρήση ή τον χρήστη 
αναγράφονται στην συσκευασία 
καταναλωτή ή προσαρτώνται με άλλο 
τρόπο στο παιχνίδι κατά τρόπον ώστε να 
μπορεί να τις διαβάσει ο καταναλωτής 
πριν από την αγορά του παιχνιδιού.
 Εάν η αγορά πραγματοποιείται από το 
Διαδίκτυο η προειδοποίηση πρέπει να 
αναρτάται σε ευδιάκριτο σημείο στην 
ιστοσελίδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερικές προειδοποιήσεις ορίζουν περιορισμούς στην χρήση και /ή στον χρήστη ώστε να είναι 
ασφαλές το παιχνίδι. Προκειμένου να υπολογισθεί το κατά πόσον είναι ασφαλές το παιχνίδι 
πριν αγορασθεί, ο καταναλωτής χρειάζεται ενημέρωση ήδη από το κατάστημα ή την ιστοσελίδα, 
και όχι όταν ξεπακετάρει το παιχνίδι στο σπίτι. Έχει καίρια σημασία να είναι σαφείς στον 
καταναλωτή όχι μόνον οι προειδοποιήσεις για την ηλικία αλλά όλες οι προειδοποιήσεις για την 
ασφάλεια πριν από την αγορά. Η αρχή αυτή πρέπει να εφαρμοσθεί και στις προειδοποιήσεις 
των σημείων 1-7 στο Παράρτημα V, καθώς και π.χ. και στα όρια βάρους και τις 
προειδοποιήσεις για τις απομιμήσεις προστατευτικών μασκών και κράνους ότι δεν προσφέρουν 
προστασία. Πολλές προειδοποιήσεις μπορούν πάντα να περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. 
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Τροπολογία 187
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι προειδοποιήσεις, όταν εμφανίζονται 
στην συσκευασία ή στην ετικέτα που 
προσαρτάται σε αυτήν, είναι τυπωμένες 
επί της συσκευασίας ή στην ετικέτα με 
ευανάγνωστο τρόπο και παρουσιάζονται 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται μεγάλη αντίθεση μεταξύ 
του εκτυπώματος και του φόντου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προειδοποιήσεις είναι μερικές φορές κρυμμένες, σκιασμένες ή διακόπτονται από μηνύματα. 
Αν διευκρινισθεί ότι η προειδοποίηση πρέπει να είναι απόλυτα ευδιάκριτη θα λυθεί το 
πρόβλημα αυτό. Σε μερικές περιπτώσεις είναι αδύνατον να διαβασθούν οι προειδοποιήσεις. 
Αυτό το πρόβλημα έχει επιλυθεί στην πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του Κανονισμού 
σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
με παρεμφερή τρόπο στο πλαίσιο αυτό. 

Τροπολογία 188
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι προειδοποιήσεις που καθορίζουν τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για 
τους χρήστες είναι ορατές και 
ευανάγνωστες και αναρτώνται σε 
ευδιάκριτο σημείο στο σημείο πώλησης. 
Οι προειδοποιήσεις οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την επιλογή παιχνιδιού που 
είναι ασφαλές σε συνδυασμό με την 
σκοπούμενη χρήση ή τον χρήστη 
αναγράφονται στην συσκευασία 
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καταναλωτή ή στην ιστοσελίδα ή 
προσαρτώνται με άλλο τρόπο στο 
παιχνίδι κατά τρόπον ώστε να μπορεί να 
τις διαβάσει ο καταναλωτής πριν από την 
αγορά του παιχνιδιού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προειδοποιήσεις είναι μερικές φορές κρυμμένες, σκιασμένες ή διακόπτονται από μηνύματα. 
Αν διευκρινισθεί ότι η προειδοποίηση πρέπει να είναι απόλυτα ευδιάκριτη θα λυθεί το 
πρόβλημα αυτό. Σε μερικές περιπτώσεις είναι αδύνατον να διαβασθούν οι προειδοποιήσεις. 
Αυτό το πρόβλημα έχει επιλυθεί στην πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του Κανονισμού 
σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
με παρεμφερή τρόπο στο πλαίσιο αυτό. 

Τροπολογία 189
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο κατασκευαστής αναγράφει τις 
προειδοποιήσεις με ακριβή, απόλυτα 
ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο, έτσι 
ώστε να είναι απόλυτα ευδιάκριτες επάνω 
στο παιχνίδι, σε επικολλημένη ετικέτα ή 
στη συσκευασία του καταναλωτή και, εάν 
κρίνεται σκόπιμο, στις οδηγίες χρήσης που 
συνοδεύουν το παιχνίδι. Τα μικρά 
παιχνίδια που πωλούνται χωρίς 
συσκευασία φέρουν κατάλληλες 
προειδοποιήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τον καταναλωτή να μην ανακαλύψει ότι ένα παιχνίδι δεν είναι 
ασφαλές για τα παιδιά αφού πρώτα έχει ανοίξει στο σπίτι του τη συσκευασία. Εάν αυτό συμβεί, 
οι καταναλωτές ενδεχομένως να μην πάρουν το παιχνίδι από το παιδί και το επιστρέψουν στο 
σημείο πώλησης. Οι καταναλωτές θα πρέπει ως εκ τούτου να είναι σε θέση να δουν και να 
κατανοήσουν τις προειδοποιήσεις πριν από την αγορά, προκειμένου να αξιολογήσουν την 
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επικινδυνότητα του παιχνιδιού που θέλουν να αγοράσουν και να αποφασίσουν το κατά πόσον το 
παιχνίδι είναι κατάλληλο για το παιδί από άποψη ασφάλειας. 

Τροπολογία 190
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι προειδοποιήσεις που καθορίζουν τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για 
τους χρήστες είναι ορατές και 
ευανάγνωστες και αναρτώνται σε 
ευδιάκριτο σημείο στο σημείο πώλησης.
Οι προειδοποιήσεις οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την επιλογή παιχνιδιού που 
είναι ασφαλές σε συνδυασμό με την 
σκοπούμενη χρήση ή τον χρήστη 
αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο και σε 
ευδιάκριτο σημείο στο ίδιο το παιχνίδι 
ή/και στην συσκευασία κατά τρόπον ώστε 
να μπορεί να τις διαβάσει ο καταναλωτής 
πριν από την αγορά του παιχνιδιού. Η 
διάταξη αυτή ισχύει για τις 
προειδοποιήσεις στο Παράρτημα V, 
Μέρος Β. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τον καταναλωτή να μην ανακαλύψει ότι ένα παιχνίδι δεν είναι 
ασφαλές για τα παιδιά αφού πρώτα έχει ανοίξει στο σπίτι του τη συσκευασία. Εάν αυτό συμβεί, 
οι καταναλωτές ενδεχομένως να μην πάρουν το παιχνίδι από το παιδί και το επιστρέψουν στο 
σημείο πώλησης. Οι καταναλωτές θα πρέπει ως εκ τούτου να είναι σε θέση να δουν και να 
κατανοήσουν τις προειδοποιήσεις πριν από την αγορά, προκειμένου να αξιολογήσουν την 
επικινδυνότητα του παιχνιδιού που θέλουν να αγοράσουν και να αποφασίσουν το κατά πόσον το 
παιχνίδι είναι κατάλληλο για το παιδί από άποψη ασφάλειας.
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Τροπολογία 191
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2  εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Τροπολογία 192
Anna Hedh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προειδοποιήσεις των κινδύνων που 
αντιμετωπίζονται κάθε φορά που 
χρησιμοποιείται ένα παιχνίδι ή λόγω της 
μη ασφαλούς συμπεριφοράς μετά από 
κάποιο διάστημα χρήσης αναγράφονται 
με μόνιμο τρόπο επάνω στο παιχνίδι. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μερικές περιπτώσεις, πρέπει να υπενθυμίζεται στους καταναλωτές η προειδοποίηση για κάθε 
φορά που χρησιμοποιείται το παιχνίδι ή επί αρκετό χρονικό διάστημα μετά την αγορά του 
παιχνιδιού, προκειμένου να αποφεύγονται οι σχετικοί κίνδυνοι. Επί παραδείγματι, για ένα 
φουσκωτό στρώμα που δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αλμυρό νερό (θάλασσα), έχει καίρια 
σημασία να αναγράφεται αυτή η προειδοποίηση μόνιμα· το ίδιο ισχύει για ένα παιχνίδι που 
χρειάζεται να απομακρυνθεί από ένα παιδί όταν υπερβαίνει κάποιο όριο ηλικίας.
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Τροπολογία 193
Charlotte Cederschiöld

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προειδοποιήσεις των κινδύνων που 
εμφανίζονται κάθε φορά που 
χρησιμοποιείται το παιχνίδι πρέπει να 
αναγράφονται μόνιμα επάνω στο 
παιχνίδι. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προειδοποιήσεις είναι μερικές φορές κρυμμένες, σκιασμένες ή διακόπτονται από μηνύματα. 
Αν διευκρινισθεί ότι η προειδοποίηση πρέπει να είναι απόλυτα ευδιάκριτη θα λυθεί το 
πρόβλημα αυτό. Σε μερικές περιπτώσεις είναι αδύνατον να διαβασθούν οι προειδοποιήσεις. 
Αυτό το πρόβλημα έχει επιλυθεί στην πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του Κανονισμού 
σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
με παρεμφερή τρόπο στο πλαίσιο αυτό. 

Τροπολογία 194
Μαρία Ματσούκα

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προειδοποιήσεις που είναι χρήσιμες 
για την επιλογή ασφαλούς παιχνιδιού σε 
συνάρτηση με την προοριζόμενη χρήση ή 
τον προοριζόμενο χρήστη πρέπει να 
αναρτώνται σε ευδιάκριτο σημείο στο 
παιχνίδι και/ή στη συσκευασία του με 
τρόπο ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να 
αναγνώσει την πληροφορία πριν την 
αγορά.

Or. el
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Τροπολογία 195
Μαρία Ματσούκα

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προειδοποιήσεις τις οποίες ο 
καταναλωτής πρέπει να θυμάται κάθε 
φορά που χρησιμοποιεί το παιχνίδι ή επί 
αρκετό χρονικό διάστημα μετά την αγορά 
του παιχνιδιού προκειμένου να 
αποφευχθεί η μη ασφαλής ή κακή χρήση 
αυτού θα αναγράφονται μόνιμα και στο 
παιχνίδι και στη συσκευασία του.

Or. el

Τροπολογία 196
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προειδοποιήσεις τις οποίες ο 
καταναλωτής πρέπει να θυμάται κάθε 
φορά που χρησιμοποιεί το παιχνίδι ή επί 
αρκετό χρονικό διάστημα μετά την αγορά 
του παιχνιδιού, προκειμένου να 
αποφευχθεί η μη ασφαλής ή κακή χρήση 
αυτού, θα αναγράφονται μόνιμα και στο 
παιχνίδι και στη συσκευασία του. Αυτό 
ισχύει για τις προειδοποιήσεις στα σημεία 
2, 5 και 6 του Παραρτήματος V, Μέρος 
Β. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μερικές περιπτώσεις, πρέπει να υπενθυμίζεται στους καταναλωτές η προειδοποίηση για κάθε 
φορά που χρησιμοποιείται το παιχνίδι ή επί αρκετό χρονικό διάστημα μετά την αγορά του 
παιχνιδιού, προκειμένου να αποφεύγονται οι σχετικοί κίνδυνοι. Επί παραδείγματι, για ένα 
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φουσκωτό στρώμα που δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αλμυρό νερό (θάλασσα), έχει καίρια 
σημασία να αναγράφεται αυτή η προειδοποίηση μόνιμα· το ίδιο ισχύει για ένα παιχνίδι που 
χρειάζεται να απομακρυνθεί από ένα παιδί όταν υπερβαίνει κάποιο όριο ηλικίας. 

Τροπολογία 197
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκπονεί κατευθυντήριες 
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει 
να παρουσιάζονται οι προειδοποιήσεις. 
Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες 
συντάσσονται από κοινού με τους 
διάφορους ενδιαφερόμενους και τις αρχές 
των κρατών μελών λαμβάνοντας υπόψη 
τις εξελίξεις στην επιστημονική και 
τεχνική γνώση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής, στο σημείο 3.1.2, προβλέπεται ότι η 
Επιτροπή συντάσσει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την παρουσίαση των προειδοποιήσεων 
από κοινού με τους διάφορους ενδιαφερόμενους και τις αρχές των κρατών μελών. Αυτή η 
διάταξη πρέπει να επανεισαχθεί στο νομικό κείμενο εφόσον είναι αναγκαίες κάποιες 
διευκρινίσεις σχετικά με την παρουσίαση των προειδοποιήσεων καθώς και το μέγεθος και τη 
σαφήνεια των συμβόλων και του κειμένου. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορούν να 
συμβάλλουν στον ορισμό ειδικών όρων σήμανσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ο Οδηγός 11 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης σχετικά με τις πληροφορίες επί 
των προϊόντων, όπως και για CEN TR 13387, και τεχνική έκθεση σχετικά με τα προϊόντα 
παιδικής φροντίδας.
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Τροπολογία 198
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με βάση τη γνωμοδότηση της εν λόγω 
επιτροπής, η Επιτροπή αποφασίζει να 
δημοσιεύσει, να μη δημοσιεύσει, να 
δημοσιεύσει υπό περιορισμούς, να 
διατηρήσει, να διατηρήσει υπό 
περιορισμούς ή να αποσύρει τα στοιχεία 
αναφοράς του σχετικού εναρμονισμένου 
προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Στην περίπτωση που οι παραπομπές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρμονισμένο 
πρότυπο όπως αναφέρεται στο Άρθρο 13 
δημοσιεύονται υπό περιορισμούς ή 
διατηρούνται υπό περιορισμούς, η 
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο Άρθρο 46(a), να 
εγκρίνει Απόφαση στην οποία θα 
αναφέρονται οι λόγοι του περιορισμού. 
Στην Απόφαση μπορεί να διευκρινίζονται 
τα ανώτατα όρια και άλλα κριτήρια που 
αντιστοιχούν στις εν λόγω ειδικές 
απαιτήσεις ασφάλειας. Η Απόφαση 
αποσαφηνίζει το κατά πόσον το παιχνίδι 
το οποίο συμμορφούται προς το 
εναρμονισμένο πρότυπο όπως 
προβλέπεται από την Απόφαση θεωρείται 
κατά τεκμήριο ότι είναι σύμφωνο με τις 
απαιτήσεις που καλύπτονται από το 
πρότυπο και την Απόφαση. 

Or. en

Τροπολογία 199
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Στην περίπτωση που οι παραπομπές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρμονισμένο 
πρότυπο όπως αναφέρεται στο Άρθρο 13 
δημοσιεύονται υπό περιορισμούς ή 
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διατηρούνται υπό περιορισμούς, η 
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο Άρθρο 46(2), να 
εγκρίνει απόφαση στην οποία θα 
αναφέρονται οι λόγοι του περιορισμού. 
Στην Απόφαση μπορεί να διευκρινίζονται 
τα ανώτατα όρια και άλλα κριτήρια που 
αντιστοιχούν στις εν λόγω ειδικές 
απαιτήσεις ασφάλειας. Η Απόφαση 
αποσαφηνίζει το κατά πόσον το παιχνίδι 
το οποίο συμμορφούται προς το 
εναρμονισμένο πρότυπο όπως 
προβλέπεται από την Απόφαση θεωρείται 
κατά τεκμήριο ότι είναι σύμφωνο με τις 
απαιτήσεις που καλύπτονται από το 
πρότυπο και την Απόφαση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία τυποποίησης δεν ήταν σε θέση μερικές φορές να εκδώσει ένα πρότυπο που να 
αντιστοιχεί στο επίπεδο ασφάλειας των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας. Ένα πρότυπο το οποίο 
θα παρέχει το τεκμήριο της συμμόρφωσης για τα παιχνίδια που συμμορφούνται σ'αυτό. Αυτό 
οδήγησε στην ανάγκη για δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε 
στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά εκτός από το ότι μπορεί να είναι δαπανηρές για τον τομέα 
και δύσκολο να εξακριβωθούν από την εποπτεία της αγοράς. Ένα νέο μνημόνιο, το οποίο θα 
επιτρέπει στην Επιτροπή, παράλληλα με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
συμπληρώνει τα πρότυπα, θα διευκολύνει τη συμφωνία για ορισμένα ανώτατα όρια και άλλα 
κριτήρια. 

Τροπολογία 200
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην περίπτωση που οι παραπομπές 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρμονισμένο 
πρότυπο όπως αναφέρεται στο Άρθρο 13 
δημοσιεύονται υπό περιορισμούς ή 
διατηρούνται υπό περιορισμούς, η 
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Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο Άρθρο 46(2), να 
εγκρίνει απόφαση στην οποία θα 
αναφέρονται οι λόγοι του περιορισμού. Η 
Απόφαση αποσαφηνίζει το κατά πόσον το 
παιχνίδι το οποίο συμμορφούται προς το 
εναρμονισμένο πρότυπο όπως 
προβλέπεται από την Απόφαση θεωρείται 
κατά τεκμήριο ότι είναι σύμφωνο με τις 
απαιτήσεις που καλύπτονται από το 
πρότυπο και την Απόφαση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία τυποποίησης δεν ήταν σε θέση μερικές φορές να εκδώσει ένα πρότυπο που να 
αντιστοιχεί στο επίπεδο ασφάλειας των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας, το οποίο θα παρείχε 
το τεκμήριο της συμμόρφωσης. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη για δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ, οι 
οποίες ενδεχομένως οδηγήσουν σε μη ισότιμους όρους στην εσωτερική αγορά εκτός από το ότι 
μπορεί να είναι δαπανηρές για τον τομέα και δύσκολο να εξακριβωθούν από την εποπτεία της 
αγοράς. Ένας νέος μηχανισμός, ο οποίος θα επιτρέπει στην Επιτροπή, παράλληλα με τα κράτη 
μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συμπληρώνουν τα πρότυπα, θα μπορούσε να 
διευκολύνει για όλα τα μέρη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι δυνατά ορισμένα ανώτατα 
όρια και άλλα κριτήρια, να συμφωνήσουν επ' αυτών σε επιστημονική βάση.

Τροπολογία 201
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
καθορίζονται στο παράρτημα III και 
επικαιροποιείται συνεχώς. Η δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ έχει τη δομή του 
υποδείγματος που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
καθορίζονται στο παράρτημα III και 
επικαιροποιείται συνεχώς. Η δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ έχει τη δομή του 
υποδείγματος που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Θα πρέπει να 
μεταφράζεται στην γλώσσα ή τις γλώσσες 
που απαιτούνται από το κράτος μέλος 
στην αγορά του οποίου τίθεται ή 
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διατίθεται το παιχνίδι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασαφηνίζει το κείμενο. 

Τροπολογία 202
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ θα 
πρέπει, όπου ενδείκνυται, να 
ενσωματώνει τη δήλωση της 
ανεξάρτητης υπηρεσίας αξιολόγησης που 
πραγματοποιεί την αξιολόγηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της εισαγωγής της "σήμανσης CE" +.

Τροπολογία 203
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την κατάρτιση της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΚ, ο κατασκευαστής 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
συμμόρφωση του παιχνιδιού.

3. Με την κατάρτιση της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΚ, ο κατασκευαστής 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
συμμόρφωση του παιχνιδιού. Αντίγραφο 
της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ 
διατίθεται στις αντίστοιχες αρχές καθώς 
και στους οικονομικούς παράγοντες στην 
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αλυσίδα του εφοδιασμού, μετά από 
αίτησή τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την πραγματοποίηση της απαραίτητης αξιολόγησης της ασφάλειας του παιχνιδιού και 
προκειμένου να είναι σε θέση να υποβάλλουν τα αιτούμενα από τις π.χ. αρχές εποπτείας της 
αγοράς έγγραφα, οι διανομείς και οι άλλοι οικονομικοί παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τα έγγραφα από τον κατασκευαστή. Το θέμα αυτό 
έθιξαν οι διανομείς διότι γι'αυτούς είναι ιδιαίτερα σημαντικό. 

Τροπολογία 204
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την κατάρτιση της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΚ, ο κατασκευαστής 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
συμμόρφωση του παιχνιδιού.

3. Με την κατάρτιση της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΚ, ο κατασκευαστής 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
συμμόρφωση του παιχνιδιού. Αντίγραφο 
της βεβαίωσης τύπου ΕΚ διατίθεται στις 
αντίστοιχες αρχές καθώς και στους 
οικονομικούς παράγοντες στην αλυσίδα 
του εφοδιασμού, μετά από αίτησή τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την πραγματοποίηση της απαραίτητης αξιολόγησης της ασφάλειας του παιχνιδιού και 
προκειμένου να είναι σε θέση να υποβάλλουν τα αιτούμενα από τις π.χ. αρχές εποπτείας της 
αγοράς έγγραφα, οι διανομείς και οι άλλοι οικονομικοί παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού 
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τα έγγραφα από τον κατασκευαστή. 
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Τροπολογία 205
Wolfgang Bulfon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το σήμα ΕΚ πρέπει να ενσωματώνει 
μία ένδειξη της υπηρεσίας αξιολόγησης η 
οποία έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναφορά του αριθμού της υπηρεσίας αξιολόγησης αποσκοπεί να καταστήσει δυσκολότερες τις 
καταχρήσεις σε βάρος της "σήμανσης CE".

Τροπολογία 206
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Παιχνίδια που δεν φέρουν σήμανση CE 
και δεν πληρούν τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας μπορούν να 
παρουσιάζονται σε εμπορικές εκθέσεις και 
εμποροπανηγύρεις, με τον όρο ότι 
συνοδεύονται από ένα διακριτικό που να 
δηλώνει σαφώς ότι τα παιχνίδια δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας και δεν πωλούνται ούτε 
διανέμονται δωρεάν.

7. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
απαγορεύσουν στα παιχνίδια που δεν 
φέρουν σήμανση CE ή άλλως δεν πληρούν 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας να 
παρουσιάζονται σε εμπορικές εκθέσεις και 
εμποροπανηγύρεις, με τον όρο ότι 
συνοδεύονται από ένα διακριτικό που να 
δηλώνει σαφώς ότι τα παιχνίδια δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας και δεν πωλούνται ούτε 
διανέμονται δωρεάν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιχνίδια στις εμποροπανηγύρεις δεν θεωρούνται ότι τίθενται σε εμπορία στην εσωτερική 
αγορά, και δεν μπορούν να ληφθούν μέτρα εναντίον τους ακόμη και αν είναι επικίνδυνα. Ένα 
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σήμα θα πρέπει να αναφέρει στους π.χ. εισαγωγείς και διανομείς στην εμποροπανήγυρη ότι δεν 
μπορούν να τα πουλήσουν στην αγορά. Μολονότι δεν συμμορφούνται προς τις απαιτήσεις της 
ΕΚ, τα περισσότερα παιχνίδια στις εμποροπανηγύρεις φέρουν σήμανση CE. Η παρούσα 
διατύπωση καθιστά δύσκολο για την εποπτεία της αγοράς να εξαναγκάσει τους εκθέτες να 
τοποθετήσουν το σήμα, εφόσον μη συμμορφούμενα προς τους κανόνες παιχνίδια που φέρουν 
σήμανση CE δεν καλύπτονται.

Τροπολογία 207
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Παιχνίδια που δεν φέρουν σήμανση CE 
και δεν πληρούν τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας μπορούν να 
παρουσιάζονται σε εμπορικές εκθέσεις και 
εμποροπανηγύρεις, με τον όρο ότι 
συνοδεύονται από ένα διακριτικό που να 
δηλώνει σαφώς ότι τα παιχνίδια δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας και δεν πωλούνται ούτε 
διανέμονται δωρεάν.

7. Παιχνίδια που δεν φέρουν σήμανση CE 
ή δεν πληρούν άλλως τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας μπορούν να 
παρουσιάζονται σε εμπορικές εκθέσεις και 
εμποροπανηγύρεις, με τον όρο ότι 
συνοδεύονται από ένα διακριτικό που να 
δηλώνει σαφώς ότι τα παιχνίδια δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας και δεν πωλούνται ούτε 
διανέμονται δωρεάν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιχνίδια στις εμποροπανηγύρεις δεν θεωρούνται ότι τίθενται σε εμπορία στην εσωτερική 
αγορά, και δεν μπορούν να ληφθούν μέτρα εναντίον τους ακόμη και αν είναι επικίνδυνα. Ένα 
σήμα θα πρέπει να αναφέρει στους π.χ. εισαγωγείς και διανομείς στην εμποροπανήγυρη ότι δεν 
μπορούν να τα πουλήσουν στην αγορά. Μολονότι δεν συμμορφούνται προς τις απαιτήσεις της 
ΕΚ, τα περισσότερα παιχνίδια στις εμποροπανηγύρεις φέρουν σήμανση CE. Η παρούσα 
διατύπωση καθιστά δύσκολο για την εποπτεία της αγοράς να εξαναγκάσει τους εκθέτες να 
τοποθετήσουν το σήμα, εφόσον μη συμμορφούμενα προς τους κανόνες παιχνίδια που φέρουν 
σήμανση CE δεν καλύπτονται. 
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Τροπολογία 208
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Παιχνίδια που δεν φέρουν σήμανση CE 
και δεν πληρούν τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας μπορούν να 
παρουσιάζονται σε εμπορικές εκθέσεις και 
εμποροπανηγύρεις, με τον όρο ότι 
συνοδεύονται από ένα διακριτικό που να 
δηλώνει σαφώς ότι τα παιχνίδια δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας και δεν πωλούνται ούτε 
διανέμονται δωρεάν.

7. Παιχνίδια που δεν φέρουν σήμανση CE 
ή δεν πληρούν άλλως τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας μπορούν να 
παρουσιάζονται σε εμπορικές εκθέσεις και 
εμποροπανηγύρεις, με τον όρο ότι 
συνοδεύονται από ένα διακριτικό που να 
δηλώνει σαφώς ότι τα παιχνίδια δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας και δεν πωλούνται ούτε 
διανέμονται δωρεάν.

Or. en

Τροπολογία 209
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Τα παιχνίδια που τοποθετούνται στην 
αγορά τα οποία προορίζονται για παιδιά 
κάτω των τριών ετών θα πρέπει να 
φέρουν σήμανση CE+.
Τα παιχνίδια που τοποθετούνται στην 
αγορά τα οποία προορίζονται για παιδιά 
τριών ετών ή μεγαλύτερα μπορούν να 
φέρουν σήμανση CE+.
Σε άλλες περιπτώσεις, ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 15.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της εισαγωγής του σήματος CE+.
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Τροπολογία 210
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Κανόνες και προϋποθέσεις για την 
τοποθέτηση της σήμανσης CE+

1. Η σήμανση CE+ συνίσταται από τα 
αρχικά "CE" και το σύμβολο "+" και 
λαμβάνει την ακόλουθη μορφή:

[Αναπαράσταση]
2. Σε άλλες περιπτώσεις, ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 16.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της εισαγωγής της σήμανσης CE+.

Τροπολογία 211
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές, προτού διαθέσουν ένα 
παιχνίδι στην αγορά, αναλύουν τους 
χημικούς, φυσικούς, μηχανικούς και 
ηλεκτρικούς κινδύνους, τον κίνδυνο 
ευφλεκτότητας, τον κίνδυνο για την 
υγιεινή και τον κίνδυνο ραδιενέργειας που 
ενδέχεται να παρουσιάζει το παιχνίδι. 
Επιπλέον, αξιολογούν τη δυνητική έκθεση 
στους παραπάνω κινδύνους.

Οι κατασκευαστές, προτού διαθέσουν ένα 
παιχνίδι στην αγορά, αναλύουν τους 
χημικούς, φυσικούς, μηχανικούς και 
ηλεκτρικούς κινδύνους, τον κίνδυνο 
ευφλεκτότητας, τον κίνδυνο για την 
υγιεινή και τον κίνδυνο ραδιενέργειας που 
ενδέχεται να παρουσιάζει το παιχνίδι. 
Επιπλέον, αξιολογούν τη δυνητική έκθεση 
στους παραπάνω κινδύνους. Η ανυπαρξία 
ιστορικού ατυχημάτων δεν πρέπει να 
θεωρείται αυτομάτως τεκμήριο χαμηλού 
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κινδύνου.

Or. el

Τροπολογία 212
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17  εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανυπαρξία ιστορικού ατυχημάτων δεν 
πρέπει να θεωρείται αυτομάτως τεκμήριο 
χαμηλού κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδεχομένως να μην είναι πάντοτε δυνατόν να βασίζονται τα μέτρα μείωσης του κινδύνου ή οι 
προδιαγραφές προϊόντος σε σαφή επιστημονικά στοιχεία επικινδυνότητας λόγω έλλειψης 
επιστημονικών δεδομένων ή ελλιπών στατιστικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα στην περίπτωση 
χημικών κινδύνων.

Τροπολογία 213
Wolfgang Bulfon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές, προτού διαθέσουν
τα παιχνίδια στην αγορά, εφαρμόζουν τις 
διαδικασίες για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης οι οποίες αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 για να αποδείξουν 
ότι τα παιχνίδια πληρούν τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται 
στο άρθρο 9 και στο παράρτημα II.

1. Πριν οι κατασκευαστές τοποθετήσουν 
τα παιχνίδια στην αγορά, προβαίνουν σε 
διαδικασίες για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης σύμφωνα με την ενότητα Β 
ή άλλως όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα Ι της απόφασης [...] οποίες 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 για 
να αποδείξουν ότι τα παιχνίδια πληρούν τις 
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 και στο 
παράρτημα II.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η αυτοπιστοποίηση των παιχνιδιών σύμφωνα με την ενότητα Α θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από αυστηρότερες απαιτήσεις για την αξιολόγηση των παιχνιδιών (ενότητα Β, Γ, κ.λπ.). 

Τροπολογία 214
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές, προτού διαθέσουν τα 
παιχνίδια στην αγορά, εφαρμόζουν τις 
διαδικασίες για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης οι οποίες αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 για να αποδείξουν 
ότι τα παιχνίδια πληρούν τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται 
στο άρθρο 9 και στο παράρτημα II.

1. Οι κατασκευαστές, προτού διαθέσουν τα 
παιχνίδια στην αγορά, εφαρμόζουν τις 
διαδικασίες για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 για να αποδείξουν ότι τα 
παιχνίδια πληρούν τις βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 9 
και στο παράρτημα II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφάλειας, 
πρέπει να πραγματοποιηθεί εξέταση τύπου ΕΚ από ανεξάρτητους κοινοποιημένους 
οργανισμούς, όπως προβλέπεται στην ενότητα B του παραρτήματος I της Απόφασης για ένα 
κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων. Στο βαθμό που μια τέτοια εξέταση από έναν τρίτο θα 
γίνει υποχρεωτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ δεν θα πρέπει να εφαρμόσει ελαστικότερες 
διαδικασίες. 
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Τροπολογία 215
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο κατασκευαστής έχει εφαρμόσει 
τα εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων ο 
αριθμός αναφοράς δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και τα οποία καλύπτουν όλες τις 
σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας για το 
παιχνίδι, ακολουθεί τη διαδικασία 
εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής, 
όπως ορίζεται στην ενότητα A του 
παραρτήματος I της απόφασης […].

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφάλειας, 
πρέπει να πραγματοποιηθεί εξέταση τύπου ΕΚ από ανεξάρτητους κοινοποιημένους 
οργανισμούς, όπως προβλέπεται στην ενότητα B του παραρτήματος I της Απόφασης για ένα 
κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων. Στο βαθμό που μια τέτοια εξέταση από έναν τρίτο θα 
γίνει υποχρεωτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ δεν θα πρέπει να εφαρμόσει ελαστικότερες 
διαδικασίες. 

Τροπολογία 216
Wolfgang Bulfon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο κατασκευαστής έχει εφαρμόσει 
τα εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων ο 
αριθμός αναφοράς δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και τα οποία καλύπτουν όλες τις 
σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας για το 
παιχνίδι, ακολουθεί τη διαδικασία 
εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής, 

διαγράφεται
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όπως ορίζεται στην ενότητα A του 
παραρτήματος I της απόφασης […].

Or. de

Τροπολογία 217
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παιχνίδι υποβάλλεται σε εξέταση 
τύπου ΕΚ όπως αναφέρεται στο άρθρο 19, 
σε συνδυασμό με τη διαδικασία 
συμμόρφωσης προς τον τύπο που 
προβλέπεται στην ενότητα Γ του 
παραρτήματος I της απόφασης […] στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

3. Το παιχνίδι υποβάλλεται σε εξέταση 
τύπου ΕΚ όπως αναφέρεται στο άρθρο 19, 
σε συνδυασμό με τη διαδικασία 
συμμόρφωσης προς τον τύπο που 
προβλέπεται στην ενότητα Γ του 
παραρτήματος I της απόφασης […].

α) δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα, 
των οποίων ο αριθμός αναφοράς έχει 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία 
καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας 
για το οικείο παιχνίδι·
β) υπάρχουν τα πρότυπα που 
αναφέρονται στο στοιχείο α), αλλά ο 
κατασκευαστής δεν τα εφάρμοσε ή τα 
εφάρμοσε μόνο εν μέρει·
γ) τα πρότυπα που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) ή οποιοδήποτε από αυτά 
έχουν δημοσιευτεί με περιορισμούς·
δ) ο κατασκευαστής φρονεί ότι η φύση, ο 
σχεδιασμός, η κατασκευή ή ο σκοπός του 
παιχνιδιού απαιτούν επαλήθευση από 
τρίτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφάλειας, 
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πρέπει να πραγματοποιηθεί εξέταση τύπου ΕΚ από ανεξάρτητους κοινοποιημένους 
οργανισμούς, όπως προβλέπεται στην ενότητα B του παραρτήματος I της Απόφασης για ένα 
κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων. Στο βαθμό που μια τέτοια εξέταση από έναν τρίτο θα 
γίνει υποχρεωτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ δεν θα πρέπει να εφαρμόσει ελαστικότερες 
διαδικασίες.

Τροπολογία 218
Wolfgang Bulfon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
παιχνίδια προορίζεται για παιδιά ηλικίας 
κάτω των 36 μηνών.

Or. de

Τροπολογία 219
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα προϊόντα που αναγράφονται στο 
Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ θα υποβάλλονται 
σε εξέταση τύπου EC.

Or. el

Τροπολογία 220
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο κατασκευαστής δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 

4. Εάν ο κατασκευαστής δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 
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παραγράφους 1, 2 και 3, η αρχή εποπτείας 
της αγοράς δύναται να απαιτήσει από τον 
κατασκευαστή τη διενέργεια δοκιμής από 
κοινοποιημένο οργανισμό με έξοδα του 
κατασκευαστή εντός καθορισμένης 
περιόδου, ώστε να επαληθευτεί η 
συμμόρφωση με τα εναρμονισμένα 
πρότυπα και τις βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας.

παραγράφους 1, 2 και 3, η αρχή εποπτείας 
της αγοράς δύναται να απαιτήσει από τον 
κατασκευαστή τη διενέργεια δοκιμής από 
κοινοποιημένο οργανισμό με έξοδα του 
κατασκευαστή εντός καθορισμένης 
περιόδου, ώστε να επαληθευτεί η 
συμμόρφωση με τα εναρμονισμένα 
πρότυπα και τις βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας. Στις περιπτώσει αυτές, η αρχή 
της εποπτείας της αγοράς μπορεί να 
απαιτήσει να μην τοποθετηθεί το παιχνίδι 
στην αγορά έως ότου ληφθεί τελική 
απόφαση με βάση την δοκιμή που θα 
πραγματοποιηθεί.

Or. da

Αιτιολόγηση

Det er nødvendigt at sikre, at markedstilsynsmyndigheden har de nødvendig midler til at sikre 
håndhævelse af reglerne. Når en fabrikant ikke efterkommer kravet om at tilvejebringe den 
nødvendige dokumentation til myndighederne, skal myndighederne have adgang til at 
forhindre, at det pågældende legetøj bringes i omsætning, indtil der er skabt klarhed over, om 
legetøjet udgør en sikkerhedsrisiko. Dette tiltag vil samtidig også virke motiverende i forhold 
til de fabrikanter, der ikke sætter sikkerhed i højsædet. Således kan de ikke bare læne sig 
tilbage og afvente, at myndighederne får sat en afprøvning i gang.

Τροπολογία 221
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει τα 
ακόλουθα σημεία, με σκοπό την 
προσαρμογή τους στις τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις:

1. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει τα 
ακόλουθα σημεία, με σκοπό την 
προσαρμογή τους στις τεχνικές,
επιστημονικές και πρακτικές εξελίξεις:

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

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

β) το παράρτημα V. β) το παράρτημα V.
Τα μέτρα που αφορούν την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 

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

οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
και, όπου ενδείκνυται, μετά από 
γνωμοδότηση της αντίστοιχης 
Επιστημονικής Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό αφορά αρωματικές ουσίες και βαρέα μέταλλα(καθώς και προειδοποιήσεις). 
Αυτό επιτρέπει προσαρμογές στα πλαίσια της διαδικασίας επιτροπολογίας ώστε να ληφθεί 
υπόψη η τεχνική και επιστημονική πρόοδος: κατά συνέπεια η λέξη "πρακτικές" πρέπει να 
συμπεριληφθεί ως αιτιολογία για τροποποίηση των σχετικών παραρτημάτων. 

Τροπολογία 222
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει τα 
ακόλουθα σημεία, με σκοπό την 
προσαρμογή τους στις τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις:

1. Η Επιτροπή οφείλει, με σκοπό την 
προσαρμογή τους στις τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις ή ευθύς ως 
παρουσιασθούν νέα επιστημονικά 
στοιχεία, να τροποποιήσει τα ακόλουθα 
σημεία:
- α) Παράρτημα I·

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

α) Σημείο 7 του μέρους ΙΙΙ III του 
παραρτήματος II·

- β) Σημείο 8 του μέρους III του 
παραρτήματος II για τη μείωση των 
οριακών τιμών μετανάστευσης·

β) το παράρτημα V. β) το παράρτημα V.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση της διαδικασίας επιτροπολογίας με έλεγχο για 
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την προσαρμογή του καταλόγου των προϊόντων που δεν πρέπει να θεωρούνται παιχνίδια. Αυτό 
θα εξασφάλιζε ότι η ακτίνα δράσης της οδηγίας θα μπορεί να προσαρμοστεί τάχιστα στις νέες 
εξελίξεις της αγοράς και συγκεκριμένα στα νέα παιχνίδια.

Τροπολογία 223
Μαρία Ματσούκα

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) το Παράρτημα Ι

Or. el

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση της διαδικασίας επιτροπολογίας με έλεγχο για 
την προσαρμογή του καταλόγου των προϊόντων που δεν πρέπει να θεωρούνται παιχνίδια. Αυτό 
θα εξασφάλιζε ότι η ακτίνα δράσης της οδηγίας θα μπορεί να προσαρμοστεί τάχιστα στις νέες 
εξελίξεις της αγοράς και συγκεκριμένα στα νέα παιχνίδια.

Τροπολογία 224
Eva-Britt Svensson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
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Τροπολογία 225
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Or. en

Τροπολογία 226
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Or. en

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).
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Τροπολογία 227
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Με την επιφύλαξη των περιορισμών 
που τίθενται στο Παράρτημα II, Μέρος 
III, η Επιτροπή μπορεί, όπου ενδείκνυται 
και σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο Άρθρο 46(2), να τροποποιήσει το 
Παράρτημα II προκειμένου να:
– ορίσει τις οριακές τιμές ή άλλους 
περιορισμούς για τις ουσίες ή τα 
παρασκευάσματα που εγκυμονούν 
κίνδυνο για την υγεία άλλον από αυτούς 
που αναφέρονται στα σημεία 7 και 8 του 
Μέρους III του Παραρτήματος II·
– καθορίσει τις οριακές τιμές για το 
θόρυβο·
– καθορίσει τις οριακές τιμές για την 
ταχύτητα των παιχνιδιών·
– καθορίσει τις οριακές τιμές για τη 
θερμοκρασία των παιχνιδιών 
(θερμοκρασία προσιτών επιφανειών των 
παιχνιδιών, υγρά και αέρια που 
περιέχονται στα παιχνίδια).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευρυνθεί η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι 
ευρύ φάσμα απαιτήσεων ασφάλειας για τα παιχνίδια καλύπτεται από μια διαδικασία που είναι 
ταχύτερη από την συναπόφαση. 
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Τροπολογία 228
Eva-Britt Svensson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως κ/μ/τ στα πλαίσια του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από την απαγόρευση κ/μ/τ, εκτός 
για πολύ ειδική χρήση στο εσωτερικό του παιχνιδιού (π.χ. ηλεκτρονικό μέρος) ή εάν η παρουσία 
ιχνών είναι αναπόφευκτη στην καλή κατασκευαστική πρακτική.

Τροπολογία 229
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει για 
τη χρήση σε παιχνίδια ουσιών ή 
παρασκευασμάτων που έχουν 
ταξινομηθεί ως καρκινογόνα, 
μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την 

διαγράφεται
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αναπαραγωγή, των κατηγοριών 1, 2 και 
3, στο παράρτημα I της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ.
Tα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, μέσω της 
συμπλήρωσής της, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 46 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία δυνατότητα εξαίρεσης των ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
κ/μ/τ στα πλαίσια του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ από την απαγόρευση κ/μ/τ, 
εκτός για πολύ περιορισμένη χρήση στο εσωτερικό του παιχνιδιού (π.χ. ηλεκτρονικό μέρος) ή 
εάν η παρουσία ιχνών είναι τεχνικά αναπόφευκτη στην καλή κατασκευαστική πρακτική. Εάν 
υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω όριο στη χρήση των ουσιών που έχουν αποδειχθεί ότι είναι 
επικίνδυνες, αυτό μπορεί να γίνει π.χ. στο σημείο 8 του μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ.

Τροπολογία 230
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή οφείλει, όπου κρίνεται 
αναγκαίο ώστε να διασφαλισθεί η υγεία 
και η ασφάλεια των παιδιών, να 
διευκρινίσει εν λεπτομερεία, τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο 
Παράρτημα II (π.χ. να θεσπίσει τις 
οριακές τιμές ή άλλους περιορισμούς για 
ορισμένες χημικές ουσίες άλλες από 
εκείνες που παρατίθενται στα σημεία 7 
και 8 του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος 
ΙΙ, τις οριακές τιμές για το θόρυβο, τις 
οριακές τιμές για την ταχύτητα, κ.λ.π.)
και να θεσπίσει κατάλογο παιχνιδιών για 
τα οποία απαιτείται εξέταση τύπου ΕΚ 
σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ του 
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Παραρτήματος Ι. 
Tα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, μέσω της 
συμπλήρωσής της, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 
2.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις σχετικά με υψηλά πολιτικά θέματα που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της 
υγείας και της ασφάλειας των παιδιών δεν θα πρέπει να αφήνονται στα όργανα τυποποίησης. 
Για τέτοια θέματα, είναι επίσης απαραίτητο να γίνεται χρήση διαδικασίας ταχύτερης από τη 
συναπόφαση. Οι οριακές τιμές για π.χ. χημικές ουσίες στα παιχνίδια, θόρυβο ή ταχύτητα θα 
πρέπει κατά συνέπεια να ορίζονται μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας με έλεγχο. Επιπλέον, 
η διαδικασία επιτροπολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση και προσαρμογή 
καταλόγου παιχνιδιών που θα πρέπει να υποστούν υποχρεωτική εξέταση τύπου EC.

Τροπολογία 231
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Tα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, μέσω της 
συμπλήρωσής της, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 
2 και, όπου ενδείκνυται, μετά από 
γνωμοδότηση της αντίστοιχης 
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Επιστημονικής Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή των λέξεων "χρήση σε παιχνίδια" με τη λέξη "το περιεχόμενο". Αυτό διασαφηνίζει την 
οδηγία. Καθιστά επίσης σαφές ότι η τοποθέτηση του παιχνιδιού στην αγορά είναι αυτή που 
ρυθμίζεται (όπου και αν έχει κατασκευαστεί το παιχνίδι) και όχι η διαδικασία κατασκευής του 
παιχνιδιού που καλύπτεται. Η υπόλοιπη τροπολογία απλώς διευκρινίζει στην οδηγία τη 
συμμετοχή της επιστημονικής επιτροπής που συστάθηκε στο παράρτημα για τις χημικές ουσίες.

Τροπολογία 232
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en
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Τροπολογία 233
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία δυνατότητα εξαίρεσης ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως κ/μ/τ 
στα πλαίσια του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ από την απαγόρευση κ/μ/τ, εκτός για 
πολύ ειδική χρήση στο εσωτερικό του παιχνιδιού (π.χ. ηλεκτρονικό μέρος) ή εάν η παρουσία 
ιχνών είναι τεχνικά αναπόφευκτη στην καλή κατασκευαστική πρακτική. 

Τροπολογία 234
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει για 
τη χρήση σε παιχνίδια ουσιών ή 
παρασκευασμάτων που έχουν 
ταξινομηθεί ως καρκινογόνα, 
μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την 

διαγράφεται



PE412.121v02-00 98/217 AM\744156EL.doc

EL

αναπαραγωγή, των κατηγοριών 1, 2 και 
3, στο παράρτημα I της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ.
Tα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, μέσω της 
συμπλήρωσής της, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 
2.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
απαιτείται για τη διασφάλιση της υγείας 
και της ασφάλειας των παιδιών, η 
Επιτροπή καθορίζει λεπτομερώς τις 
βασικές απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει 
το παράρτημα ΙΙ (π.χ: καθορισμός 
οριακών τιμών ή άλλων περιορισμών για 
ορισμένες χημικές ιδιότητες εκτός από 
τις αναγραφόμενες στα σημεία 7 και 8 
του τμήματος ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ, 
οριακών τιμών θορύβου, οριακών τιμών 
ταχύτητας κλπ) και καταρτίζει κατάλογο 
παιχνιδιών που απαιτούν εξέταση τύπου 
EC σύμφωνα με το τμήμα ΙΙ του 
Παραρτήματος Ι. Ο καθορισμός αυτός 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 46 
παράγραφος 2.

Or. el

Τροπολογία 235
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, με 
στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας 
τυποποίησης, να τροποποιήσει την εντολή 
για πρότυπο που δεν έχει εγκριθεί εντός 
δεδομένου χρονικού πλαισίου, 
διευκρινίζοντας τα ανώτατα όρια και τα 
άλλα κριτήρια που είναι απαραίτητα για 
την συμμόρφωση του προτύπου με τις 
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που 
ορίζονται στο Άρθρο 9, παράγραφος 2 και 
στο Παράρτημα ΙΙ.
Τα μέτρα αυτά εγκρίνονται σύμφωνα με 
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την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 46, 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα πλαίσια της τυποποίησης παιχνιδιών, υπάρχουν υπερβολικά πολλές περιπτώσεις όπου οι 
επιτροπές τυποποίησης, πολύ πιθανόν για οικονομικούς λόγους, δεν ήταν σε θέση να 
συμφωνήσουν για ορισμένα ανώτατα όρια ή άλλα κριτήρια, και κατά συνέπεια χρειάστηκαν 
πολλά χρόνια περισσότερα από εκείνα της εντολής τους για να ολοκληρώσουν το έργο τους. 
Αυτό καθιστά ακόμα πιο δαπανηρό για τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 
τυποποίηση και, εν αναμονή των νέων προτύπων, θα πρέπει να ισχύουν οι παλιοί ανεπαρκείς 
κανόνες ή θα πρέπει να ζητηθούν δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει 
σε άνισους όρους στην εσωτερική αγορά πέραν του ότι αυτή η διαδικασία είναι δαπανηρή για τη 
βιομηχανία και δύσκολη στην εξακρίβωσή της για την επιτροπή εποπτείας.

Τροπολογία 236
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, με 
στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας 
τυποποίησης, να τροποποιήσει την εντολή 
για πρότυπο που δεν έχει εγκριθεί εντός 
δεδομένου χρονικού πλαισίου, 
διευκρινίζοντας τα ανώτατα όρια και τα 
άλλα κριτήρια που είναι απαραίτητα για 
την συμμόρφωση του προτύπου με τις 
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που 
ορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 2 και 
στο Παράρτημα ΙΙ. Τα μέτρα αυτά 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 46, παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 237
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, με 
στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας 
τυποποίησης, να τροποποιήσει την εντολή 
για πρότυπο που δεν έχει εγκριθεί εντός 
δεδομένου χρονικού πλαισίου, 
διευκρινίζοντας τα ανώτατα όρια και τα 
άλλα κριτήρια που είναι απαραίτητα για 
την συμμόρφωση του προτύπου με τις 
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που 
ορίζονται στο Άρθρο 9, παράγραφος 2 και 
στο Παράρτημα ΙΙ. 
Τα μέτρα αυτά εγκρίνονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 46, 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Within the standardisation of toys, there are too many cases where standardisation 
committees, most likely for economic reasons, have been unable to agree on certain threshold
limits or other criteria, and therefore have needed many years more than the mandate 
indicated to finalise their work. This makes it even more costly for the stakeholders to 
participate in standardisation and, waiting for the new standard, old insufficient rules must 
apply or EC declarations of conformity must be requested, which may lead to an unlevel 
playing field in the internal market, apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify. If the Member States and the European Parliament could assist 
the Commission in this way, specifying those values that Standardisation is unable to agree 
upon, it would allow the work to continue for the benefit of all parties.
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Τροπολογία 238
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. H Επιτροπή δύναται προς 
αντιμετώπιση των κινδύνων που δεν 
καλύπτονται από κάποια συγκεκριμένη 
απαίτηση ασφαλείας, να τροποποιήσει το 
παράρτημα ΙΙ συμπληρώνοντας 
συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφαλείας. 
Τα μέτρα αυτά για την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 46, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά παιχνιδιών εξελίσσεται συνεχώς, και ανακαλύπτονται ολοένα και νέοι κίνδυνοι. 
Παράδειγμα αποτελούν τα πολλά ατυχήματα από ισχυρούς μαγνήτες. Εάν η Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να προσθέσει συγκεκριμένες 
απαιτήσεις ασφαλείας στο Παράρτημα ΙΙ, παρόμοιοι κίνδυνοι μπορεί να αντιμετωπισθούν πιο 
αποτελεσματικά. 

Τροπολογία 239
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. H Επιτροπή δύναται προς 
αντιμετώπιση των κινδύνων που δεν 
καλύπτονται από κάποια συγκεκριμένη 
απαίτηση ασφαλείας, να τροποποιήσει το 
παράρτημα ΙΙ συμπληρώνοντας 
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συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφαλείας. 
Τα μέτρα αυτά για την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας συμπληρώνοντας την, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 46, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά παιχνιδιών εξελίσσεται συνεχώς, και ανακαλύπτονται ολοένα και νέοι κίνδυνοι. 
Παράδειγμα αποτελούν τα πολλά ατυχήματα από ισχυρούς μαγνήτες. Εάν η Επιτροπή, από 
κοινού με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να προσθέσει συγκεκριμένες 
απαιτήσεις ασφαλείας στο Παράρτημα ΙΙ, παρόμοιοι κίνδυνοι μπορεί να αντιμετωπισθούν πιο 
αποτελεσματικά.

Τροπολογία 240
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. H Επιτροπή δύναται προς 
αντιμετώπιση των κινδύνων που δεν 
καλύπτονται από κάποια συγκεκριμένη 
απαίτηση ασφαλείας, να τροποποιήσει το 
παράρτημα ΙΙ συμπληρώνοντας 
συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφαλείας.
Τα μέτρα αυτά, που αφορούν την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς την, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 46, παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 241
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά παιχνιδιών που 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
οδηγίας 88/378/ΕΟΚ και τα οποία 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ή 
τουλάχιστον 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

H παράταση της μεταβατικής περιόδου σε 5 έτη συμβάλλει στην καλύτερη προετοιμασία όλων 
των ενδιαφερομένων μερών και στην επίτευξη προόδου όσον αφορά την εφαρμογή άλλων 
σχετικών διαδικασιών, όπως π.χ. ο κανονισμός REACH. 

Τροπολογία 242
Martí Grau i Segú

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά παιχνιδιών που 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
οδηγίας 88/378/ΕΟΚ και τα οποία 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ή 
κατά την περίοδο μιας διετίας μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διευκρινίσει ότι η νέα οδηγία δεν θα έχει αναδρομική ισχύ και 
ότι η ελάχιστη μεταβατική περίοδος των 2 ετών θα τηρηθεί κατά τη μεταφορά της οδηγίας στην 
εθνική νομοθεσία. 

Τροπολογία 243
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά παιχνιδιών που 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
οδηγίας 88/378/ΕΟΚ και τα οποία 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ή 
κατά την περίοδο μιας διετίας μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Όσον αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 1, 
το άρθρο 9, παράγραφος 1 και το σημείο 
ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ, τα κράτη μέλη 
δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά 
παιχνιδιών που συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ και τα 
οποία διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
ή για τρία επιπλέον έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας σε όλα τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά 
παιχνιδιών που συμμορφώνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών 88/378/ΕΟΚ το αργότερο δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, κατά την 
έννοια ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν την εφαρμογή των νέων διατάξεων της 
οδηγίας αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της, που αναπόδραστα θα οδηγήσει σε ποικιλία 
νομοθετικών ρυθμίσεων στα κράτη μέλη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου είναι σημαντικό η 
απόφαση αυτή να αποτραπεί. Η παράταση της μεταβατικής περιόδου εφαρμόζεται μόνο σε 
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συμμόρφωση με τις σχετικές με τις χημικές ουσίες απαιτήσεις της οδηγίας. 

Τροπολογία 244
Andrea Losco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά παιχνιδιών που 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
οδηγίας 88/378/ΕΟΚ και τα οποία 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ή 
κατά την περίοδο μιας διετίας μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Όσον αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 1, 
το άρθρο 9, παράγραφος 1 και το σημείο 
ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ, τα κράτη μέλη 
δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά 
παιχνιδιών που συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ και τα 
οποία διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
ή για 1 επιπλέον έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του αναθεωρημένου προτύπου ΕΝ 
71-3 της παρούσας οδηγίας για τις 
σχετικές με τις χημικές ουσίες 
απαιτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

H πρόταση προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δεν θα απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά παιχνιδιών 
που τηρούν τις προδιαγραφές της ισχύουσας οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών 
88/378/ΕΟΚ "τουλάχιστον 2 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας". Κατ΄ αυτόν 
τον τρόπο αποτρέπει τα κράτη μέλη από το να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις νέες διατάξεις 
της οδηγίας αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ και εξασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου. Η μεταβατική 
περίοδος εφαρμόζεται μόνο σε συμμόρφωση με τις σχετικές με τις χημικές ουσίες απαιτήσεις 
της οδηγίας, δεδομένου ότι οι νέες διατάξεις είναι πολύ διαφορετικές και καλύπτουν ένα 
ευρύτερο πεδίο από την ισχύουσα νομοθεσία.
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Τροπολογία 245
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte 
Cederschiöld, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά παιχνιδιών που 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
οδηγίας 88/378/ΕΟΚ και τα οποία 
διατίθενται στην αγορά πριν [2 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

Το παράρτημα II, σημείο III αφορά μόνο 
παιχνίδια τα οποία διατίθενται στην 
αγορά μετά [5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας/31 Μαΐου 
2013].

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια επιπρόσθετη τριετής μεταβατική περίοδος είναι απαραίτητη πριν την έναρξη ισχύος του 
Παραρτήματος ΙΙ για τις χημικές ιδιότητες, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εναρμόνιση με 
τον REACH και η ανάπτυξη νέων διαδικασιών ελέγχου και προτύπων. 

Τροπολογία 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά παιχνιδιών που 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
οδηγίας 88/378/ΕΟΚ και τα οποία 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ή 

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

κατά την περίοδο μιας διετίας μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Όσον αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 1, 
το άρθρο 9, παράγραφος 1 και το σημείο 
ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ, τα κράτη μέλη 
δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά 
παιχνιδιών που συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ και τα 
οποία διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
ή για 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά 
παιχνιδιών που συμμορφώνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών 88/378/ΕΟΚ το αργότερο δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, κατά την 
έννοια ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν την εφαρμογή των νέων διατάξεων της 
οδηγίας αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της, που αναπόδραστα θα οδηγήσει σε ποικιλία 
νομοθετικών ρυθμίσεων στα κράτη μέλη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου είναι σημαντικό η 
απόφαση αυτή να αποτραπεί.. Η επιπλέον μεταβατική περίοδος εφαρμόζεται μόνο σε 
συμμόρφωση με τις σχετικές με τις χημικές ουσίες απαιτήσεις της οδηγίας, δεδομένου ότι οι 
νέες διατάξεις είναι πολύ διαφορετικές και καλύπτουν ένα ευρύτερο πεδίο από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Τροπολογία 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά παιχνιδιών που 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
οδηγίας 88/378/ΕΟΚ και τα οποία 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ή 
κατά την περίοδο μιας διετίας μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Όσον αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 1, 
το άρθρο 9, παράγραφος 1 και το σημείο 
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ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ, τα κράτη μέλη 
δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά 
παιχνιδιών που συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ και τα 
οποία διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
ή για 1 έτος μετά την έναρξη ισχύος του 
αναθεωρημένου προτύπου ΕΝ 71-3 της 
παρούσας οδηγίας για τις σχετικές με τις 
χημικές ουσίες απαιτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

H πρόταση προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις νέες 
διατάξεις της οδηγίας αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ, πράγμα που θα αποτελέσει τεράστια 
επιβάρυνση στους διαφόρους φορείς και θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μία ποικιλία 
διαφορετικών νόμων. Η βιομηχανία παιχνιδιών και οι κανονιστικοί φορείς πρέπει να έχουν το 
περιθώριο χρόνου που χρειάζεται για να συμμορφωθούν, άλλως θα τεθεί σε κίνδυνο η 
βιωσιμότητα των ΜΜΕ. Η συμπληρωματική μεταβατική περίοδος ενός έτους είναι απαραίτητη 
για να καταστεί δυνατόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) να αναθεωρήσει τα 
ισχύοντα πρότυπα και τη βιομηχανία παιχνιδιών να συμμορφωθεί με αυτά

Τροπολογία 248
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση 
στην αγορά παιχνιδιών που 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
οδηγίας 88/378/ΕΟΚ και τα οποία 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ή 
κατά την περίοδο μιας διετίας μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Όσον αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 1, 
το άρθρο 9, παράγραφος 1 και το σημείο 
ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ, τα κράτη μέλη 
δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά 
παιχνιδιών που συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ και τα 
οποία διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
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την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 249
Martí Grau i Segú

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 1, 
το άρθρο 9, παράγραφος 1 και το σημείο 
ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ για τις χημικές 
ιδιότητες, τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν 
τη διάθεση στην αγορά παιχνιδιών που 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
οδηγίας 88/378/ΕΟΚ και τα οποία 
διατέθηκαν στην αγορά 
1) πριν από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ή 
2) μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, και, τουλάχιστον δύο έτη μετά 
τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της αναφοράς σχετικά με την 
αναθεώρηση του εναρμονισμένου 
προτύπου για τις ίδιες αυτές τις χημικές 
ιδιότητες των παιχνιδιών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι η οδηγία δεν πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ στον τομέα των χημικών ουσιών, 
και ότι πρέπει να τηρηθεί η ελάχιστη διετής μεταβατική περίοδος κατά τη μεταφορά της οδηγίας 
στην εθνική νομοθεσία. 
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Τροπολογία 250
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΙΔΙΩΣ, 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΙΔΙΩΣ, 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ

Or. el

Τροπολογία 251
Jacques Toubon, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte 
Cederschiöld, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17α. Βιβλία που δεν περιέχουν άλλα 
στοιχεία ή επιπρόσθετα αντικείμενα 
εκτός από τα αποτελούμενα από χαρτί ή 
χαρτόνι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά την εφαρμογή της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών του 1988, ορισμένα κράτη 
μέλη θεώρησαν ότι τα παιδικά βιβλία εμπίπτουν στην κατηγορία των παιχνιδιών, πράγμα που 
προξένησε σοβαρά προβλήματα στη βιομηχανία των εκδόσεων παιδικών βιβλίων σε πολλά 
κράτη μέλη της ΕΕ. Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν τα βιβλία, ειδικότερα σε μικρή 
ηλικία για τη βελτίωση της ικανότητας ανάγνωσης, είναι σημαντικό να συνεχισθεί η 
προσπάθεια ενθάρρυνσης της ανάγνωσης βιβλίων. Οπότε, για την καλύτερη εφαρμογή της 
οδηγίας, πρέπει το βιβλίο να μην συμπεριληφθεί στα παιχνίδια, εκτός εάν περιέχει στοιχεία που 
να παραπέμπουν σαφώς σε παιχνίδια. 
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Τροπολογία 252
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17α. Βιβλία από χαρτόνι που δεν 
προορίζονται για παιχνίδι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιδικά βιβλία και ειδικότερα τα βιβλία από χαρτόνι δεν πρέπει να θεωρούνται παιχνίδια. 
Είναι σχεδόν αδύνατον τα προϊόντα αυτά να ελεγχθούν σε δοκιμασίες συμμόρφωσης χωρίς να 
χάσουν τη λειτουργικότητά τους, κυρίως διότι το χαρτόνι και το χαρτί χάνουν τη σκληρότητά 
τους όταν έλθουν σε επαφή με το σάλιο των παιδιών. 

Τροπολογία 253
Bert Doorn

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17α. Βιβλία, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδικών βιβλίων, και άλλο έντυπο υλικό 
που προορίζεται για παιδιά κάτω των 14 
ετών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα παιδικά βιβλία έχουν εκπαιδευτικό σκοπό και/ ή αποσκοπούν στη γενική ανάπτυξη του 
παιδιού. Δεν μπορούν να θεωρηθούν παιχνίδια, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Δεν υπάρχει 
ανάγκη να υπόκεινται οι εκδότες σε περιττές και άσχετες απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
οδηγία για τα παιχνίδια. 
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Τροπολογία 254
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17β. Παιδικά βιβλία που έχουν σχεδιασθεί 
ή προορίζονται σαφώς για 
χρησιμοποίηση, στο πλαίσιο παιχνιδιού, 
από παιδιά. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιδικά βιβλία και ειδικότερα τα βιβλία από χαρτόνι δεν πρέπει να θεωρούνται παιχνίδια. 
Είναι σχεδόν αδύνατον τα προϊόντα αυτά να ελεγχθούν σε δοκιμασίες συμμόρφωσης χωρίς να 
χάσουν τη λειτουργικότητά τους, κυρίως διότι το χαρτόνι και το χαρτί χάνουν τη σκληρότητά 
τους ερχόμενα σε επαφή με το σάλιο των παιδιών. 

Τροπολογία 255
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος I α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιa. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΤΥΠΟΥ EC
1. παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά 
κάτω των 3 ετών
2. παιχνίδια που δεν μπορούν να 
σχεδιαστούν με τρόπο που να 
εξαφανίζονται όλοι οι κίνδυνοι
3. παιχνίδια που σε περίπτωση μη 
λειτουργίας μπορούν να οδηγήσουν σε 
σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του 
παιδιού
4. παιχνίδια που έχουν προκαλέσει 
σοβαρά ατυχήματα κατά το παρελθόν 
Για κάθε κατηγορία, η Επιτροπή 
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καταρτίζει κατάλογο των σχετικών 
παιχνιδιών σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 46, παράγραφος 2.

Or. el

Τροπολογία 256
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα παιχνίδια και τα μέρη τους δεν 
πρέπει να παρουσιάζουν κίνδυνο 
πνιγμονής που προκαλείται, ιδίως, από 
στραγγαλισμό ή ασφυξία.

4α. Τα παιχνίδια και τα μέρη τους δεν 
πρέπει να παρουσιάζουν κίνδυνο 
πνιγμονής που προκαλείται, ιδίως, από 
στραγγαλισμό ή ασφυξία.

Or. en

Τροπολογία 257
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα παιχνίδια και τα μέρη τους δεν 
πρέπει να παρουσιάζουν κίνδυνο 
πνιγμονής που προκαλείται, ιδίως, από 
στραγγαλισμό ή ασφυξία.

4. Τα παιχνίδια και τα μέρη τους δεν 
πρέπει να παρουσιάζουν κίνδυνο
στραγγαλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα παιχνίδια έχουν, εξαιτίας του σχήματός τους, προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα και 
έχουν ήδη κατά κανόνα, απαγορευτεί. Το ίδιο πρέπει να εφαρμοστεί και στις συσκευασίες, 
εφόσον τα παιδιά συχνά παίζουν με αυτές επίσης. Οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτόματων 
μηχανών πώλησης και ο σημαντικότερος κατασκευαστής των "αυγών-εκπλήξεων" έχουν ήδη 
λάβει μέτρα και έχουν αντικαταστήσει αυτό το είδος συσκευασίας (κάψουλα) με ένα πολύ 
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ασφαλέστερο, πράγμα πολύ ικανοποιητικό, αλλά θα πρέπει, παρόλα αυτά όλα τα είδη 
συσκευασίας να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας και, άρα πρέπει να υπάρξει σχετική 
κανονιστική ρύθμιση, ώστε να αποφευχθεί η επαναχρησιμοποίηση από λιγότερο υπεύθυνους 
κατασκευαστές αυτής της παρωχημένης μορφής κάψουλας.. 

Τροπολογία 258
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Τροπολογία 259
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η συσκευασία στην οποία περιέχονται 
παιχνίδια για λιανική πώληση δεν πρέπει 
να παρουσιάζει κίνδυνο στραγγαλισμού ή
παρεμπόδισης της ροής του αέρα λόγω
απόφραξης των εξωτερικών αεροφόρων 
οδών της στοματικής και της ρινικής 
κοιλότητας. Συσκευασίες σφαιρικού ή 
ωοειδούς ή ελλειψοειδούς σχήματος δεν 
πρέπει να έχουν διαστάσεις που μπορεί να 
προκαλέσουν απόφραξη των εσωτερικών 
αεροφόρων οδών με τον εγκλωβισμό τους 
στο στόμα ή στο φάρυγγα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ορισμένα παιχνίδια έχουν, εξαιτίας του σχήματός τους, προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα και 
έχουν ήδη κατά κανόνα, απαγορευτεί. Το ίδιο πρέπει να εφαρμοστεί και στις συσκευασίες, διότι
τα παιδιά συχνά παίζουν επίσης με αυτές. Οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτόματων μηχανών 
πώλησης και ο σημαντικότερος κατασκευαστής των "αυγών-εκπλήξεων" έχουν ήδη λάβει μέτρα 
και έχουν αντικαταστήσει αυτό το είδος συσκευασίας (κάψουλα) με ένα πολύ ασφαλέστερο, 
πράγμα πολύ ικανοποιητικό, αλλά θα πρέπει, παρόλα αυτά όλα τα είδη συσκευασίας να πληρούν 
τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας και, άρα πρέπει να υπάρξει σχετική κανονιστική ρύθμιση, 
ώστε να αποφευχθεί η επαναχρησιμοποίηση από λιγότερο υπεύθυνους κατασκευαστές αυτής της 
παρωχημένης μορφής κάψουλας. 

Τροπολογία 260
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα παιχνίδια και τα μέρη που τα 
αποτελούν δεν πρέπει να παρουσιάζουν 
κίνδυνο παρεμπόδισης της ροής του αέρα 
λόγω απόφραξης των εξωτερικών 
αεροφόρων οδών της στοματικής και της 
ρινικής κοιλότητας.

Or. en

Τροπολογία 261
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα διάφορα προϊόντα με κάθε πιθανό τρόπο, παίζοντας και
εξερευνώντας τη συσκευασία. Είναι γνωστό ότι έχουν συμβεί ατυχήματα με σφαιρικά ή ωοειδή 
παιχνίδια τα οποία, λόγω του σχήματός τους, σφηνώθηκαν στο πίσω τμήμα της στοματικής 
κοιλότητας αποφράσσοντας τις αεροφόρους οδούς και προκαλώντας πλήρη ή μερική ασφυξία. 
Δεν πρέπει να επιτρέπεται οι συσκευασίες/κάψουλες που περιέχουν τα παιχνίδια να έχουν 
παρόμοια σχήματα, είτε τα παιχνίδια πωλούνται μαζί με τρόφιμα, είτε σε αυτόματους πωλητές, 
είτε ακόμα σε καταστήματα. Δεδομένου ότι ατυχήματα αυτά προκαλούνται από απόφραξη των 
εσωτερικών αεροφόρων οδών, θα πρέπει να αποφευχθεί η περίπτωση ασφυξίας από απόφραξη 
των εσωτερικών αεροφόρων οδών. 

Τροπολογία 262
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια και τα μέρη που τα 
αποτελούν δεν πρέπει να παρουσιάζουν 
κίνδυνο παρεμπόδισης της ροής του αέρα
λόγω απόφραξης των εξωτερικών 
αεροφόρων οδών της στοματικής και της 
ρινικής κοιλότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα παιχνίδια έχουν, εξαιτίας του σχήματός τους, προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα και 
έχουν ήδη, κατά κανόνα, απαγορευτεί. Το ίδιο πρέπει να εφαρμοστεί και στις συσκευασίες, διότι 
τα παιδιά συχνά παίζουν και με αυτές. Οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτόματων μηχανών 
πώλησης και ο σημαντικότερος κατασκευαστής των "αυγών-εκπλήξεων" έχουν ήδη λάβει μέτρα 
και έχουν αντικαταστήσει αυτό το είδος συσκευασίας (κάψουλα) με ένα πολύ ασφαλέστερο, 
πράγμα πολύ ικανοποιητικό, αλλά θα πρέπει, παρόλα αυτά όλα τα είδη συσκευασίας να πληρούν 
τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας και, άρα πρέπει να υπάρξει σχετική κανονιστική ρύθμιση, 
ώστε να αποφευχθεί η επαναχρησιμοποίηση από λιγότερο υπεύθυνους κατασκευαστές αυτής της 
παρωχημένης μορφής κάψουλας. 
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Τροπολογία 263
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια και τα μέρη που τα 
αποτελούν πρέπει να έχουν διαστάσεις 
που να μην παρουσιάζουν κίνδυνο 
παρεμπόδισης της ροής του αέρα λόγω 
απόφραξης των αεροφόρων οδών από τον 
εγκλωβισμό αντικειμένων στην 
στοματική κοιλότητα ή στο φάρυγγα ή 
στην είσοδο των κατώτερων αεροφόρων 
οδών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα παιχνίδια έχουν, εξαιτίας του σχήματός τους, προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα και 
έχουν ήδη, κατά κανόνα, απαγορευτεί. Το ίδιο πρέπει να εφαρμοστεί και στις συσκευασίες, διότι 
τα παιδιά συχνά παίζουν επίσης και με αυτές. Οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτόματων 
μηχανών πώλησης και ο σημαντικότερος κατασκευαστής των "αυγών-εκπλήξεων" έχουν ήδη 
λάβει μέτρα και έχουν αντικαταστήσει αυτό το είδος συσκευασίας (κάψουλα) με ένα πολύ 
ασφαλέστερο, πράγμα πολύ ικανοποιητικό, αλλά θα πρέπει, παρόλα αυτά όλα τα είδη 
συσκευασίας να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας και, άρα πρέπει να υπάρξει σχετική 
κανονιστική ρύθμιση, ώστε να αποφευχθεί η επαναχρησιμοποίηση από λιγότερο υπεύθυνους 
κατασκευαστές αυτής της παρωχημένης μορφής κάψουλας. 

Τροπολογία 264
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια που προορίζονται σαφώς για 
παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών καθώς 
και τα συστατικά στοιχεία τους και 
οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα μέρη 
τους πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις 
ώστε να είναι αδύνατη η κατάποση και/ή η 

Τα παιχνίδια που εξαιτίας των 
λειτουργιών, των διαστάσεών και των 
χαρακτηριστικών τους προορίζονται 
σαφώς για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 
μηνών καθώς και τα συστατικά στοιχεία 
τους και οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα 
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εισπνοή τους. Αυτό ισχύει και για άλλα 
παιχνίδια που προορίζονται να μπαίνουν 
στο στόμα, και για τα συστατικά στοιχεία 
τους και για οποιοδήποτε από τα 
αποσπώμενα μέρη τους.

μέρη τους πρέπει να έχουν τέτοιες 
διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η 
κατάποση και/ή η εισπνοή τους. Αυτό 
ισχύει και για άλλα παιχνίδια που εξαιτίας 
των λειτουργιών, των διαστάσεών και 
των χαρακτηριστικών τους προορίζονται 
να μπαίνουν στο στόμα, και για τα 
συστατικά στοιχεία τους και για 
οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα μέρη 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα παιχνίδια έχουν, εξαιτίας του σχήματός τους, προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα και 
έχουν τώρα, κατά κανόνα, απαγορευτεί. Το ίδιο πρέπει να εφαρμοστεί και στις συσκευασίες, 
διότι τα παιδιά συχνά παίζουν και με αυτές επίσης Οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτόματων 
μηχανών πώλησης και ο σημαντικότερος κατασκευαστής των "αυγών-εκπλήξεων" έχουν ήδη 
λάβει μέτρα και έχουν αντικαταστήσει αυτό το είδος συσκευασίας (κάψουλα) με ένα πολύ 
ασφαλέστερο, πράγμα πολύ ικανοποιητικό, αλλά θα πρέπει, παρόλα αυτά, όλα τα είδη 
συσκευασίας να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας και, άρα πρέπει να υπάρξει σχετική 
κανονιστική ρύθμιση, ώστε να αποφευχθεί η επαναχρησιμοποίηση από λιγότερο υπεύθυνους 
κατασκευαστές αυτής της παρωχημένης μορφής κάψουλας.

Τροπολογία 265
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια που προορίζονται σαφώς για 
παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών καθώς 
και τα συστατικά στοιχεία τους και 
οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα μέρη 
τους πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις 
ώστε να είναι αδύνατη η κατάποση και/ή η 
εισπνοή τους. Αυτό ισχύει και για άλλα 
παιχνίδια που προορίζονται να μπαίνουν 
στο στόμα, και για τα συστατικά στοιχεία 
τους και για οποιοδήποτε από τα 
αποσπώμενα μέρη τους.

Τα παιχνίδια που προορίζονται σαφώς για 
παιδιά ηλικίας κάτω των 60 μηνών καθώς 
και τα συστατικά στοιχεία τους και 
οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα μέρη 
τους πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις 
ώστε να είναι αδύνατη η κατάποση και/ή η 
εισπνοή τους. Αυτό ισχύει και για άλλα 
παιχνίδια που προορίζονται να μπαίνουν 
στο στόμα, για παιχνίδια των οποίων η 
λειτουργία θα βελτιωθεί αν το παιχνίδι 
βραχεί με σάλιο και για τα συστατικά 
στοιχεία τους και για οποιοδήποτε από τα 
αποσπώμενα μέρη τους.
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Or. el

Τροπολογία 266
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια που προορίζονται σαφώς για 
παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών καθώς 
και τα συστατικά στοιχεία τους και 
οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα μέρη 
τους πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις 
ώστε να είναι αδύνατη η κατάποση και/ή η 
εισπνοή τους. Αυτό ισχύει και για άλλα 
παιχνίδια που προορίζονται να μπαίνουν 
στο στόμα, και για τα συστατικά στοιχεία 
τους και για οποιοδήποτε από τα 
αποσπώμενα μέρη τους.

Τα παιχνίδια που εξαιτίας των 
λειτουργιών, των διαστάσεών και των 
χαρακτηριστικών τους προορίζονται 
σαφώς για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 
μηνών καθώς και τα συστατικά στοιχεία 
τους και οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα 
μέρη τους πρέπει να έχουν τέτοιες 
διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η 
κατάποση και/ή η εισπνοή τους. Αυτό 
ισχύει και για άλλα παιχνίδια που εξαιτίας 
των λειτουργιών, των διαστάσεών και 
των χαρακτηριστικών τους προορίζονται 
να μπαίνουν στο στόμα, και για τα 
συστατικά στοιχεία τους και για 
οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα μέρη 
τους.

Or. en

Τροπολογία 267
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια που προορίζονται σαφώς για 
παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών καθώς 
και τα συστατικά στοιχεία τους και 
οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα μέρη 
τους πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις 
ώστε να είναι αδύνατη η κατάποση και/ή η 
εισπνοή τους. Αυτό ισχύει και για άλλα 
παιχνίδια που προορίζονται να μπαίνουν 
στο στόμα, και για τα συστατικά στοιχεία 

Τα παιχνίδια που προορίζονται σαφώς για 
παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών καθώς 
και τα συστατικά στοιχεία τους και 
οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα μέρη 
τους πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις 
ώστε να είναι αδύνατη η κατάποση και/ή η 
εισπνοή τους. Αυτό ισχύει και για άλλα 
παιχνίδια που προορίζονται να μπαίνουν 
στο στόμα, καθώς και για παιχνίδια που 
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τους και για οποιοδήποτε από τα 
αποσπώμενα μέρη τους.

περιέχονται ή αναμιγνύονται με τρόφιμα, 
και για τα συστατικά στοιχεία τους και για 
οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα μέρη 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιχνίδια που προορίζονται σαφώς για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών καθώς και τα 
συστατικά στοιχεία τους και οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα μέρη τους πρέπει να έχουν 
τέτοιες διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η κατάποση και/ή η εισπνοή τους. Αυτό ισχύει και για 
άλλα παιχνίδια που προορίζονται να μπαίνουν στο στόμα, καθώς και για παιχνίδια που 
περιέχονται ή αναμιγνύονται με τρόφιμα, και για τα συστατικά στοιχεία τους και για 
οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα μέρη. 

Τροπολογία 268
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια και τα μέρη που τα 
αποτελούν πρέπει να έχουν διαστάσεις 
τέτοιες ώστε να μην παρουσιάζουν 
κίνδυνο παρεμπόδισης της ροής του αέρα 
λόγω απόφραξης των αεροφόρων οδών 
από τον εγκλωβισμό αντικειμένων στην 
στοματική κοιλότητα ή στο φάρυγγα ή 
στην είσοδο των κατώτερων αεροφόρων 
οδών.

Or. en

Τροπολογία 269
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συσκευασία στην οποία περιέχονται 
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παιχνίδια για λιανική πώληση δεν πρέπει 
να παρουσιάζει κίνδυνο στραγγαλισμού ή 
παρεμπόδισης της ροής του αέρα λόγω 
απόφραξης των εξωτερικών αεροφόρων 
οδών της στοματικής και της ρινικής 
κοιλότητας. Οι συσκευασίες σφαιρικού, 
ελλειψοειδούς ή ωοειδούς σχήματος δεν 
πρέπει να έχουν διαστάσεις τέτοιες ώστε 
να μπορεί να προκληθεί απόφραξη των 
εσωτερικών αεροφόρων οδών με τον 
εγκλωβισμό τους στο στόμα ή στο 
φάρυγγα. 

Or. en

Τροπολογία 270
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα ή 
αναμειγνύονται με τρόφιμα πρέπει να 
έχουν δική τους συσκευασία. Αυτή η 
συσκευασία, στη μορφή με την οποία 
διατίθεται, πρέπει να έχει τέτοιες 
διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η 
κατάποση και/ή η εισπνοή της.

Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα ή 
αναμειγνύονται με τρόφιμα πρέπει να 
έχουν δική τους συσκευασία. Αυτή η 
συσκευασία, στη μορφή με την οποία 
διατίθεται, πρέπει να έχει τέτοιες 
διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η 
κατάποση και/ή η εισπνοή της, πρέπει δε
να πληροί τις υπόλοιπες απαιτήσεις για 
τη συσκευασία παιχνιδιών που 
αναφέρονται στο 4ε. Η κυλινδρική 
εσωτερική συσκευασία με στρογγυλεμένες 
άκρες, η οποία μπορεί να χωρισθεί σε δύο 
ανεξάρτητα μέρη, δεν πρέπει να έχει 
διαστάσεις τέτοιες ώστε να μπορεί να 
προκληθεί απόφραξη των εσωτερικών 
αεροφόρων οδών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ορισμένα παιχνίδια έχουν, εξαιτίας του σχήματός τους, προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα και 
έχουν τώρα, κατά κανόνα, απαγορευτεί. Το ίδιο πρέπει να εφαρμοστεί και στις συσκευασίες, 
διότι τα παιδιά συχνά παίζουν επίσης και με αυτές. Οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτόματων 
μηχανών πώλησης και ο σημαντικότερος κατασκευαστής των "αυγών-εκπλήξεων" έχουν ήδη 
λάβει μέτρα και έχουν αντικαταστήσει αυτό το είδος συσκευασίας (κάψουλα) με ένα πολύ 
ασφαλέστερο, πράγμα πολύ ικανοποιητικό, αλλά θα πρέπει, παρόλα αυτά όλα τα είδη 
συσκευασίας να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας και, άρα πρέπει να υπάρξει σχετική 
κανονιστική ρύθμιση, ώστε να αποφευχθεί η επαναχρησιμοποίηση από λιγότερο υπεύθυνους 
κατασκευαστές αυτής της παρωχημένης μορφής κάψουλας.

Τροπολογία 271
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα ή 
αναμειγνύονται με τρόφιμα πρέπει να 
έχουν δική τους συσκευασία. Αυτή η 
συσκευασία, στη μορφή με την οποία 
διατίθεται, πρέπει να έχει τέτοιες 
διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η 
κατάποση και/ή η εισπνοή της.

Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα ή 
αναμειγνύονται με τρόφιμα πρέπει να 
έχουν δική τους συσκευασία. Αυτή η 
συσκευασία, στη μορφή με την οποία_ 
διατίθεται, πρέπει να έχει τέτοιες 
διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η 
κατάποση και/ή η εισπνοή της και δεν 
πρέπει να παρουσιάζει οποιοδήποτε άλλο 
κίνδυνο ασφυξίας, στραγγαλισμού, 
απόφραξης των εξωτερικών ή 
εσωτερικών αεροφόρων οδών ή πνιγμού.

Or. el

Τροπολογία 272
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα ή 
αναμειγνύονται με τρόφιμα πρέπει να 
έχουν δική τους συσκευασία. Αυτή η 
συσκευασία, στη μορφή με την οποία 
διατίθεται, πρέπει να έχει τέτοιες 

Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα ή 
αναμειγνύονται με τρόφιμα πρέπει να είναι 
συσκευασμένα ξεχωριστά ώστε να 
αποφεύγεται η μετανάστευση συστατικών 
ή οσμών μεταξύ των τροφίμων και του 
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διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η 
κατάποση και/ή η εισπνοή της.

παιχνιδιού. Αυτή η συσκευασία, στη 
μορφή με την οποία διατίθεται, πρέπει να 
έχει τέτοιες διαστάσεις ώστε να είναι 
αδύνατη η κατάποση και/ή η εισπνοή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάμιξη μη βρώσιμων με βρώσιμα προϊόντα παρουσιάζει τον κίνδυνο το μικρό παιδί να 
συνδέσει ψυχολογικά το βρώσιμο συστατικό με το παιχνίδι που δεν πρέπει να βάλει στο στόμα. 
Εάν τα παιχνίδια είναι κρυμμένα μέσα σε τρόφιμα, μπορεί να διαφύγει στους γονείς η παρουσία 
τους. Ο σαφής διαχωρισμός της συσκευασίας εξασφαλίζει ότι οι γονείς μπορούν να ελέγχουν 
την πρόσβαση του παιδιού τόσο στα παιχνίδια όσο και στα τρόφιμα. 

Τροπολογία 273
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα ή 
αναμειγνύονται με τρόφιμα πρέπει να 
έχουν δική τους συσκευασία. Αυτή η 
συσκευασία, στη μορφή με την οποία 
διατίθεται, πρέπει να έχει τέτοιες 
διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η 
κατάποση και/ή η εισπνοή της.

Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα ή 
αναμειγνύονται με τρόφιμα πρέπει να 
έχουν δική τους συσκευασία. Αυτή η 
συσκευασία, στη μορφή με την οποία 
διατίθεται, πρέπει να έχει τέτοιες 
διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η 
κατάποση και/ή η εισπνοή της και δεν 
πρέπει να παρουσιάζει οποιοδήποτε άλλο 
κίνδυνο ασφυξίας, στραγγαλισμού, 
απόφραξης των εξωτερικών ή 
εσωτερικών αεροφόρων οδών ή πνιγμού.

Or. en
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Τροπολογία 274
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα ή 
αναμειγνύονται με τρόφιμα πρέπει να 
έχουν δική τους συσκευασία. Αυτή η 
συσκευασία, στη μορφή με την οποία 
διατίθεται, πρέπει να έχει τέτοιες 
διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η 
κατάποση και/ή η εισπνοή της.

Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα ή 
αναμειγνύονται με τρόφιμα πρέπει να 
έχουν δική τους συσκευασία. Αυτή η 
συσκευασία, στη μορφή με την οποία 
διατίθεται, πρέπει να έχει τέτοιες 
διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η 
κατάποση και/ή η εισπνοή της πρέπει δε
να πληροί τις υπόλοιπες απαιτήσεις για 
τη συσκευασία παιχνιδιών που 
αναφέρονται στο 4ε. Η κυλινδρική 
εσωτερική συσκευασία με στρογγυλεμένες 
άκρες, η οποία μπορεί να χωρισθεί σε δύο 
ανεξάρτητα μέρη, δεν πρέπει να έχει 
διαστάσεις τέτοιες ώστε να μπορεί να 
προκληθεί απόφραξη των εσωτερικών 
αεροφόρων οδών..

Or. en

Τροπολογία 275
Martí Grau i Segú

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει του ορισμού για τα παιχνίδια στο 
άρθρο 1, το πεδίο της παρούσας οδηγίας 
δεν καλύπτει τα διακοσμητικά στοιχεία 
που περιέχονται αυτούσια σε ορισμένα 
παραδοσιακά τρόφιμα.

Or. es



AM\744156EL.doc 125/217 PE412.121v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Ορισμένα προϊόντα που βρίσκονται βαθειά ριζωμένα στη λαϊκή παράδοση είθισται να 
περιέχουν μικρά διακοσμητικά στοιχεία που δεν πρέπει να θεωρούνται παιχνίδια. 

Τροπολογία 276
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια μέσα σε τρόφιμα πρέπει να 
ξεχωρίζουν εμφανώς από το χρώμα, την 
υφή και το μέγεθός τους από το βρώσιμο 
προϊόν. Οι προειδοποιητικές σημάνσεις 
σε τρόφιμα που περιέχουν παιχνίδια δεν 
πρέπει να είναι παραμορφωμένες, ιδίως 
διπλωμένες ή τσαλακωμένες, ή να 
παραμορφώνονται εύκολα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιχνίδια μέσα σε τρόφιμα προσφέρονται στο παιδί συγχρόνως, και παίζοντας με το 
παιχνίδι, το παιδί μπορεί να φάει το βρώσιμο προϊόν χωρίς να προσέχει τι βάζει στο στόμα του 
( π.χ. μικρό κομμάτι του παιχνιδιού). Οι σχετικές προειδοποιήσεις και ετικέτες δεν πρέπει να 
είναι παραμορφωμένες ώστε να μη είναι δυσανάγνωστη η προειδοποίηση.

Τροπολογία 277
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παιχνίδια που είναι προσαρτημένα σε 
τρόφιμα τη στιγμή της κατανάλωσης, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε το τρόφιμο να πρέπει να 
καταναλωθεί για να αποκτηθεί άμεση 
πρόσβαση στο παιχνίδι, πρέπει να 
απαγορεύονται.

Παιχνίδια που είναι προσαρτημένα σε 
τρόφιμα τη στιγμή της κατανάλωσης, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε το τρόφιμο να πρέπει να 
καταναλωθεί για να αποκτηθεί άμεση 
πρόσβαση στο παιχνίδι, πρέπει να 
απαγορεύονται. Μέρη παιχνιδιών που 
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είναι με άλλο τρόπο άμεσα προσαρτημένα 
σε τρόφιμα, πρέπει να τηρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο 4γ και 4δ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα παιχνίδια έχουν, εξαιτίας του σχήματός τους, προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα και 
έχουν ήδη, κατά κανόνα, απαγορευτεί. Το ίδιο πρέπει να εφαρμοστεί και στις συσκευασίες, διότι 
τα παιδιά συχνά παίζουν και με αυτές επίσης. Οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτόματων 
μηχανών πώλησης και ο σημαντικότερος κατασκευαστής των "αυγών-εκπλήξεων" έχουν ήδη 
λάβει μέτρα και έχουν αντικαταστήσει αυτό το είδος συσκευασίας (κάψουλα) με ένα πολύ 
ασφαλέστερο, πράγμα πολύ ικανοποιητικό, αλλά θα πρέπει, παρόλα αυτά όλα τα είδη 
συσκευασίας να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας και, άρα πρέπει να υπάρξει σχετική 
κανονιστική ρύθμιση, ώστε να αποφευχθεί η επαναχρησιμοποίηση από λιγότερο υπεύθυνους 
κατασκευαστές αυτής της παρωχημένης μορφής κάψουλας.

Τροπολογία 278
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παιχνίδια που είναι προσαρτημένα σε 
τρόφιμα τη στιγμή της κατανάλωσης, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε το τρόφιμο να πρέπει να 
καταναλωθεί για να αποκτηθεί άμεση 
πρόσβαση στο παιχνίδι, πρέπει να 
απαγορεύονται.

Παιχνίδια που είναι τοποθετημένα σε 
τρόφιμα τη στιγμή της κατανάλωσης, κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε το τρόφιμο να πρέπει 
να τεμαχισθεί ή να καταναλωθεί για να 
αποκτηθεί άμεση πρόσβαση στο παιχνίδι, 
πρέπει να απαγορεύονται.

Or. el

Τροπολογία 279
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παιχνίδια που είναι προσαρτημένα σε 
τρόφιμα τη στιγμή της κατανάλωσης, 

Παιχνίδια που περιέχονται ή 
αναμειγνύονται σε τρόφιμα, κατά τέτοιο 
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κατά τέτοιο τρόπο ώστε το τρόφιμο να 
πρέπει να καταναλωθεί για να αποκτηθεί 
άμεση πρόσβαση στο παιχνίδι, πρέπει να 
απαγορεύονται.

τρόπο ώστε το τρόφιμο να πρέπει να 
καταναλωθεί ή να διαλυθεί για να 
αποκτηθεί άμεση πρόσβαση στο παιχνίδι, 
πρέπει να απαγορεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνηση της διατύπωσης της Επιτροπής προς αποφυγή ασάφειας.

Τροπολογία 280
Jan Cremers

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παιχνίδια που είναι προσαρτημένα σε 
τρόφιμα τη στιγμή της κατανάλωσης, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε το τρόφιμο να πρέπει να 
καταναλωθεί για να αποκτηθεί άμεση 
πρόσβαση στο παιχνίδι, πρέπει να 
απαγορεύονται.

Παιχνίδια που είναι προσαρτημένα σε 
τρόφιμα τη στιγμή της κατανάλωσης, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε το τρόφιμο να πρέπει να 
καταναλωθεί για να αποκτηθεί άμεση 
πρόσβαση στο παιχνίδι, πρέπει να έχουν 
τέτοιες διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη 
η κατάποση και/ή η εισπνοή τους.

Or. en

Τροπολογία 281
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παιχνίδια που είναι προσαρτημένα σε 
τρόφιμα τη στιγμή της κατανάλωσης, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε το τρόφιμο να πρέπει να 
καταναλωθεί για να αποκτηθεί άμεση 
πρόσβαση στο παιχνίδι, πρέπει να 
απαγορεύονται.

Παιχνίδια που είναι προσαρτημένα σε 
τρόφιμα τη στιγμή της κατανάλωσης, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε το τρόφιμο να πρέπει να 
καταναλωθεί για να αποκτηθεί άμεση 
πρόσβαση στο παιχνίδι, πρέπει να 
απαγορεύονται. Μέρη παιχνιδιών που 
είναι με άλλο τρόπο άμεσα προσαρτημένα 
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σε τρόφιμα, πρέπει να τηρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο 4γ και 4δ.

Or. en

Τροπολογία 282
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρη των παιχνιδιών που είναι 
προσαρτημένα σε τρόφιμα που δεν 
χρειάζεται να καταναλωθούν για να 
αποκτηθεί πρόσβαση στο παιχνίδι, πρέπει 
να έχουν τέτοιες διαστάσεις ώστε να είναι 
αδύνατη η κατάποση ή η εισπνοή τους ή 
η απόφραξη των εσωτερικών αεροφόρων 
οδών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια περίπτωση είναι τα ζαχαρωτά- κραγιόν για τα χείλη σε πλαστική θήκη και με 
πλαστικό καπάκι, ή οι πιπίλες από ζαχαρωτό με πλαστικό περιτύλιγμα. Όταν το παιδί γλύφει το 
ζαχαρωτό, υπάρχει κίνδυνος να καταπιεί τη θήκη ή το περιτύλιγμα, πριν καταναλώσει όλο το 
ζαχαρωτό. Υπήρξε μια παρόμοια περίπτωση που απέβη μοιραία στην Ιρλανδία, όταν ένα παιδί 
(άνω των τριών ετών), κατάπιε το καπάκι. Τώρα το καπάκι είναι διάτρητο, ώστε να επιτρέπει 
την δίοδο του αέρα αλλά το προϊόν αυτό απαγορεύτηκε σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως π.χ. στη 
Σουηδία.

Τροπολογία 283
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια σε τρόφιμα θα πρέπει να 
διαχωρίζονται από την τροφή λόγω 
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χρώματος, μορφής και μεγέθους.

Or. el

Τροπολογία 284
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προειδοποιήσεις σε τρόφιμα που 
περιέχουν παιχνίδια δεν πρέπει να είναι 
παραμορφωμένες, ιδίως διπλωμένες ή 
τσαλακωμένες, ή να παραμορφώνονται 
εύκολα.

Or. el

Τροπολογία 285
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρη των παιχνιδιών που είναι 
προσαρτημένα σε τρόφιμα που δεν 
χρειάζεται να καταναλωθούν για να 
αποκτηθεί πρόσβαση στο παιχνίδι πρέπει 
να έχουν τέτοιες διαστάσεις ώστε να είναι 
αδύνατη η κατάποση ή εισπνοή τους ή η 
απόφραξη των εσωτερικών αεροφόρων 
οδών.

Or. el
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Τροπολογία 287
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 4 – εδάφιο 5 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτίμηση του εγγενούς κινδύνου που 
παρουσιάζουν τα παιχνίδια σε τρόφιμα θα 
γίνεται με βάση την αρχή της 
προφύλαξης.

Or. en

Τροπολογία 287
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 7 – εδάφιο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να ορίζει τη μέγιστη 
εκ κατασκευής ταχύτητα ηλεκτροκίνητων 
παιχνιδιών με επιβαίνοντα οδηγό 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 46, παράγραφος 2.

Or. el

Τροπολογία 288
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 7 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως "ταχύτητα εκ κατασκευής" νοείται η 
αντιπροσωπευτική δυνητική ταχύτητα 
λειτουργίας η οποία καθορίζεται από το 
σχεδιασμό και την αντιστοιχία των 
φυσικών χαρακτηριστικών.

Η Επιτροπή δύναται να ορίζει τη μέγιστη 
εκ κατασκευής ταχύτητα ηλεκτροκίνητων 
παιχνιδιών με επιβαίνοντα οδηγό 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 
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παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δύναται να ορίζει τη μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών 
με επιβαίνοντα οδηγό σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 46, παράγραφος 2.

Τροπολογία 289
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

10. Τα παιχνίδια που είναι σχεδιασμένα να 
παράγουν ήχο πρέπει να είναι σχεδιασμένα 
και κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε ο ήχος που προέρχεται από αυτά να 
μην είναι σε θέση να βλάψει την ακοή των 
παιδιών.
Αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα παιχνίδια 
ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα για 
την οποία προορίζονται. Το όριο 
παλμικού θορύβου πρέπει να είναι 135 dB 
LpC κατά μέγιστο στο αυτί. Τα όρια 
συνεχούς θορύβου καθορίζονται βάσει 
της ευαισθησίας του αυτιού ενός βρέφους 
ηλικίας κάτω των 36 μηνών.
Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
χαμηλότερα όρια θορύβου για τα 
παιχνίδια αυτά σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 46, παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ισχύοντα πρότυπα για τα όρια θορύβου δεν καλύπτουν επαρκώς το ενδεχόμενο πρόκλησης 
βλάβης στην ακοή των παιδιών. Τα όρια για τον θόρυβο πρέπει, άρα, να θεσπίζονται βάσει των 
πιο ευάλωτων μεταξύ αυτών, δηλαδή βάσει των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών. Ο 
καθορισμός ανώτατου ορίου θορύβου για τα παιχνίδια που παράγουν ήχο αποτελεί πολιτική 
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απόφαση που πρέπει να ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επιτροπολογίας με έλεγχο και όχι να αποφασισθεί από τους οργανισμούς τυποποίησης. 

Τροπολογία 290
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

10. Τα παιχνίδια που είναι σχεδιασμένα να 
παράγουν ήχο πρέπει να είναι σχεδιασμένα 
και κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε ο ήχος που προέρχεται από αυτά:

- να μην υπερβαίνει το όριο των 135 dB 
LpC κατά μέγιστο στο αυτί για τον 
παλμικό θόρυβο.
- να μην υπερβαίνει το όριο των 70 dB 
LpC για το συνεχή θόρυβο που εκπέμπουν 
τα "παιχνίδια που πλησιάζουν στο αυτί" 
όπως τα παιχνίδια με ακουστικά ή τα 
παιχνίδια-τηλέφωνα
- να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση 
τις αντίστοιχες οριακές τιμές για τους 
ενήλικες που προβλέπονται στη 
νομοθεσία για την προστασία της 
εργασίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγκεκριμένα όρια πρέπει να εφαρμοστούν σχετικά με τον θόρυβο. Για τον παλμικό θόρυβο, το 
προτεινόμενο όριο αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο πέραν του οποίου πρέπει ένας ενήλικας στη 
βιομηχανία να φοράει ωτασπίδες. Για το συνεχή θόρυβο που εκπέμπουν τα " παιχνίδια που 
πλησιάζουν στο αυτί" το όριο πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς περιορισμό ηλικίας. Για το συνεχή 
θόρυβο που εκπέμπουν άλλα παιχνίδια, δεν πρέπει να είναι δυνατότερος από το όριο που 
εφαρμόζεται για τους ενήλικες στη βιομηχανία. 
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Τροπολογία 291
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv

Αιτιολόγηση

Τα ισχύοντα πρότυπα για τα όρια θορύβου δεν καλύπτουν επαρκώς το ενδεχόμενο πρόκλησης 
βλάβης στην ακοή των παιδιών. Πρώτον, δεν ισχύουν για όλα τα παιχνίδια (π.χ. το πρότυπο για 
"παιχνίδια που πλησιάζουν στο αυτί" ισχύει μόνο για βρέφη ηλικίας κάτω των 10 μηνών. 
Δεύτερον πρέπει να θεσπιστεί χαμηλότερο όριο για τον παλμικό θόρυβο. Λαμβάνοντας υπόψη 
την πραγματική κατάσταση σε μια οικογένεια με παιδιά διαφορετικών ηλικιών, τα όρια για τον 
θόρυβο πρέπει να θεσπίζονται βάσει των πιο ευάλωτων μεταξύ αυτών, δηλαδή βάσει των 
παιδιών ηλικίας κάτω των 36 μηνών.

Τροπολογία 292
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα παιχνίδια που είναι σχεδιασμένα να 
παράγουν ήχο πρέπει να είναι σχεδιασμένα 
και κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε ο ήχος που προέρχεται από αυτά να 

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

μην είναι σε θέση να βλάψει την ακοή των 
παιδιών. Αυτό ισχύει για όλα τα παιχνίδια 
ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα για 
την οποία απευθύνονται. Το όριο 
παλμικού θορύβου πρέπει να είναι 115 dB 
LpC κατά μέγιστο στο αυτί. Το όριο 
συνεχούς θορύβου πρέπει να είναι 80 dB 
LpC κατά μέγιστο στο αυτί.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες υποδεικνύουν ότι η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο άνω των 80 dB μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα επειδή τα αυτιά τους είναι πιο 
ευαίσθητα σε υψηλά επίπεδα ντεσιμπέλ από των ενηλίκων, όπως αποδεικνύεται και από την 
αύξηση τα τελευταία χρόνια των βλαβών στην ακοή των παιδιών. Για το λόγο αυτό το όριο για 
τα ιδιαίτερα επιβλαβή παιχνίδια, τα παιχνίδια με παλμικό θόρυβο, πρέπει να είναι τα 115 dB. 

Τροπολογία 293
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

10. Τα παιχνίδια που είναι σχεδιασμένα να 
παράγουν ήχο πρέπει να είναι σχεδιασμένα 
και κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε ο ήχος που προέρχεται από αυτά να 
μην είναι σε θέση να βλάψει την ακοή των 
παιδιών. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει 
οριακή τιμή για τα παιχνίδια αυτά 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 46, παράγραφος 2.

Or. el
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Τροπολογία 294
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11a. Tα παιχνίδια και τα μέρη τους, τα 
οποία μπορεί τα παιδιά να καταπιούν, 
ειδικότερα μαγνήτες ή μαγνητικά 
συστατικά, διαστελλόμενα μέρη ή
κομβιόσχημες μπαταρίες, δεν πρέπει να 
παρουσιάζουν κίνδυνο να βλάψουν το 
γαστρεντερικό σωλήνα ή τα έντερα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κίνδυνοι κατάποσης από τα παιδιά παιχνιδιών ή τμημάτων παιχνιδιών είναι θέμα που έχει 
προκαλέσει πολλές συζητήσεις από την έγκριση της παρούσας οδηγίας και μετέπειτα.. Οι 
κίνδυνοι αυτοί πρέπει να καλυφθούν από συγκεκριμένη απαίτηση ασφαλείας ώστε να 
συμπεριληφθούν κατά τη διαδικασία τυποποίησης σε πρότυπα. Ήδη προετοιμάζεται ένα 
πρότυπο για τα μαγνητικά παιχνίδια, αλλά για να συνεχιστεί η εφαρμογή της αρχής της "νέας 
προσέγγισης" πρέπει οι κίνδυνοι αυτοί να καλύπτονται και από συγκεκριμένη απαίτηση στο 
παράρτημα ΙΙ. 

Τροπολογία 295
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος I – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11a. Παιχνίδια ή μέρη παιχνιδιών που 
ενέχουν τον κίνδυνο κατάποσης, πρέπει 
να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να 
μην προκληθεί βλάβη σε περίπτωση 
εισόδου τους στον γαστεντερικό σωλήνα. 
Αυτό αφορά κυρίως τον κίνδυνο από 
μπαταρίες, μαγνήτες και τη δυνατότητα 
μεταβολής του όγκου ή του σχήματος.

Or. en



PE412.121v02-00 136/217 AM\744156EL.doc

EL

Τροπολογία 296
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα παιχνίδια πρέπει να σχεδιάζονται και 
να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να 
μην υπάρχουν κίνδυνοι ανεπιθύμητων 
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία λόγω 
έκθεσης στις χημικές ουσίες ή 
παρασκευάσματα που αποτελούν τα 
παιχνίδια ή περιέχονται σε αυτά, όταν τα 
παιχνίδια χρησιμοποιούνται όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 
πρώτο εδάφιο.

1. Τα παιχνίδια πρέπει να σχεδιάζονται και 
να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να 
μην υπάρχουν κίνδυνοι ανεπιθύμητων 
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία ή στο 
ορμονικό σύστημα λόγω έκθεσης στις 
χημικές ουσίες ή παρασκευάσματα που 
αποτελούν τα παιχνίδια ή περιέχονται σε 
αυτά, όταν τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 297
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, η χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και ουσιών που 
προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EΟΚ, 
καθώς και ουσιών που έχουν ταξινομηθεί 
λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία 
στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που 
έχει καταρτισθεί βάσει του κανονισμού 
(ΕΚ) αρ. 1907/2006 (REACH) πρέπει να 
απαγορεύεται, εκτός εάν οι ουσίες 
περιέχονται σε συστατικά παιχνιδιών ή 
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τα οποία δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή 
τα παιδιά. 

μικροδομικώς χωριστά μέρη παιχνιδιών με 
τα οποία δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή 
τα παιδιά.

Η παρουσία ιχνών αυτών των ουσιών 
επιτρέπεται με τον όρο ότι οι ουσίες αυτές 
δεν έχουν προστεθεί σκόπιμα, τα επίπεδα 
μετανάστευσης της ουσίας είναι 
μηδαμινά, και η εν λόγω παρουσία είναι 
τεχνικώς αναπόφευκτη στο πλαίσιο της 
ορθής κατασκευαστικής πρακτικής.
Στην περίπτωση που μία οργανική πρώτη 
ύλη από φυσικές πηγές που 
χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την 
κατασκευή παιχνιδιών έχει φυσική 
περιεκτικότητα σε CMR, επιτρέπεται να 
περιέχει CMR υπό την προϋπόθεση ότι η 
ουσία δεν έχει προστεθεί σκόπιμα, η 
περιεκτικότητα είναι χαμηλή και το υλικό 
δεν έχει προηγουμένως προκαλέσει 
βλάβες εξαιτίας της περιεκτικότητάς σε 
CMR.
Κατάλοιπα μονομερών σε πολυμερή 
πλαστικά επιτρέπονται υπό την 
προϋπόθεση ότι τα επίπεδα 
μετανάστευσης της ουσίας είναι 
μηδαμινά και η παρουσία τους είναι 
τεχνικώς αναπόφευκτη στο πλαίσιο της 
ορθής κατασκευαστικής πρακτικής.
Επίσης, ο ανοξείδωτος χάλυβας μπορεί 
να περιέχει νικέλιο υπό την προϋπόθεση 
ότι τα επίπεδα μετανάστευσης της ουσίας 
είναι μηδαμινά.
Ουδεμία από τις παραπάνω εξαιρέσεις 
δεν ισχύει για τον υδράργυρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες CMR καθώς και. οι ενδοκρινικοί διαταράκτες εμπνέουν πολύ μεγάλη ανησυχία και 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ουδόλως στα παιχνίδια. Είναι, σε γενικές γραμμές δυνατή η 
παραγωγή υλικών χωρίς τις ουσίες αυτές. Οι εξαιρέσεις στην απαγόρευση πρέπει να 
περιορίζονται στις περιπτώσεις που η παρουσία CMR είναι αναπόφευκτη και ο κίνδυνος 
θεωρείται μικρός. Η εξαίρεση για τις φυσικά απαντώμενες πρώτες ύλες αφορά τη 
χρησιμοποίηση ξύλου και παρόμοιων υλικών. Οι κατασκευαστές εντός της ΕΕ δεν 
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χρησιμοποιούν, καθόσον γνωρίζουμε, υδράργυρο στα παιχνίδια αλλά τα εισαγόμενα παιχνίδια 
σε ορισμένες περιπτώσεις περιέχουν, δυστυχώς, την ουσία αυτή. 

Τροπολογία 298
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, η χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή (CMR) και ουσιών 
που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ 
καθώς και άλλων ουσιών που έχουν 
ταξινομηθεί στον κατάλογο υποψηφίων 
ουσιών που έχει καταρτισθεί βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1907/2006 
(REACH) πρέπει να απαγορεύεται. Η 
παρουσία ιχνών αυτών των ουσιών 
επιτρέπεται με τον όρο ότι η εν λόγω 
παρουσία είναι τεχνικώς αναπόφευκτη 
στο πλαίσιο της ορθής κατασκευαστικής 
πρακτικής

Or. en

Τροπολογία 299
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, η χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 

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

για την αναπαραγωγή (CMR) και ουσιών 
που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ 
καθώς και άλλων ουσιών που έχουν 
ταξινομηθεί στον κατάλογο υποψηφίων 
ουσιών που έχει καταρτισθεί βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1907/2006 
(REACH) πρέπει, για λόγους υγείας, να 
απαγορεύεται. Η παρουσία ιχνών αυτών 
των ουσιών επιτρέπεται με τον όρο ότι η 
εν λόγω παρουσία είναι τεχνικώς 
αναπόφευκτη στο πλαίσιο της ορθής 
κατασκευαστικής πρακτικής ή εάν οι 
ουσίες περιέχονται σε συστατικά 
παιχνιδιών ή μικροδομικώς χωριστά 
μέρη παιχνιδιών με τα οποία δεν μπορούν 
να έρθουν σε επαφή τα παιδιά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες CMR καθώς και άλλες ουσίες όπως π.χ. οι ενδοκρινικοί διαταράκτες εμπνέουν πολύ 
μεγάλη ανησυχία. Τα παιδιά δεν πρέπει να θεωρούνται μικροί ενήλικες. Βρίσκονται σε 
διαδικασία ανάπτυξης και κατά συνέπεια είναι πολύ ευάλωτα σε ουσίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις διάφορες οργανικές τους λειτουργίες. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν κριτήρια 
για την ταξινόμηση των ενδοκρινικών διαταρακτών και, ως εκ τούτου, οι ουσίες αυτές δεν 
ταξινομούνται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ. Εντούτοις, προβλέπεται στο άρθρο 57 του REACH η 
διεύρυνση των ισχυόντων κριτηρίων ώστε να περιλαμβάνουν νέες μεθόδους αξιολόγησης της 
πιθανότητας πρόκλησης από μια ουσία ενδοκρινικών διαταραχών. Για το λόγο αυτό, σύντομα 
οι ουσίες αυτές θα ταξινομούνται σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ. 

Τροπολογία 300
Eva-Britt Svensson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, η χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 

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

για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, ουσιών που 
έχουν ταξινομηθεί ως ενδοκρινικοί 
διαταράκτες και ουσιών που έχουν 
ταξινομηθεί ως ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρευτικές και τοξικές (PBT) ή 
πολύ ανθεκτικές και πολύ 
βιοσυσσωρευτικές (vPvB) πρέπει να 
απαγορεύεται.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 301
Emmanouil Angelakas

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, η χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 

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

για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ. 

Η παρουσία ιχνών αυτών των ουσιών η 
οποία είναι τεχνικώς αναπόφευκτη στο 
πλαίσιο της ορθής κατασκευαστικής 
πρακτικής, π.χ. μονομερή σε πλαστικά, 
επιτρέπεται υπό τον όρο ότι συμφωνεί με 
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
1935/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται από την οδηγία 67/548/EΟΚ και την οδηγία 
1999/45/ΕΚ για τις ουσίες CMR δεν είναι εφαρμόσιμα κατ΄ανάγκη και στα παιχνίδια διότι 
αφορούν παρασκευάσματα και όχι αντικείμενα. Επιπλέον, τα όρια αυτά αφορούν ενήλικες και 
όχι παιδιά που κινδυνεύουν περισσότερο από την έκθεσή τους σε χημικά. Επίσης, το γενικό όριο 
του 0.1% για τα CMR που ορίζεται στην 1999/45/ΕΚ είναι μάλλον υψηλό και δεν υπάρχει 
απόδειξη ότι το όριο αυτό εγγυάται την ασφαλή έκθεση των παιδιών σε CMR. 

Τροπολογία 302
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, η χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 

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

για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ σε επιμέρους 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από τις 
σχετικές συγκεντρώσεις που καθορίζονται 
για την ταξινόμηση των παρασκευασμάτων 
που περιέχουν τις ουσίες σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 1999/45/ΕΚ πρέπει 
να απαγορεύεται, εκτός εάν οι ουσίες 
περιέχονται σε συστατικά παιχνιδιών ή 
μικροδομικώς χωριστά μέρη παιχνιδιών με 
τα οποία δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή 
τα παιδιά εάν χρησιμοποιούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 9, παράγραφος 2, σημείο 1.. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις ασφαλείας εφαρμόζονται μόνο υπό τον όρο ότι τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται 
για το σκοπό που προορίζονται ή με προβλέψιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά 
των παιδιών. Οι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση δεν εφαρμόζονται εάν υπάρχει επαφή στο 
πλαίσιο εντελώς απρόβλεπτου τρόπου χρήσης. 

Τροπολογία 303
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

τα οποία δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή 
τα παιδιά και δεν υπάρχει κίνδυνος 
εισπνοής τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πιθανότητα φυσικής επαφής μέσω εισπνοής πρέπει, επίσης, να εξαλειφθεί και άρα πρέπει να 
υπάρχει σαφής σχετική αναφορά. 

Τροπολογία 304
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια με τον REACH και τις μεθόδους αξιολόγησης του κινδύνου της 
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ΕΕ, η ασφάλεια των παιχνιδιών πρέπει να αξιολογείται βάσει της παρουσίας, και όχι της 
χρήσης CMR 1 και 2 στα παιχνίδια. Η παρουσία τους επιτρέπεται μόνο εάν έχει γίνει ήδη 
αξιολόγηση και έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά

Τροπολογία 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, τα παιχνίδια δεν 
επιτρέπεται να περιέχουν ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνοι, 
μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1 η 2 σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ σε επιμέρους συγκεντρώσεις 
ίσες ή μεγαλύτερες από τις σχετικές 
συγκεντρώσεις που καθορίζονται για την
ταξινόμηση των παρασκευασμάτων που 
περιέχουν τις ουσίες σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 1999/45/ΕΚ, εκτός 
εάν οι ουσίες περιέχονται σε συστατικά ή 
μέρη παιχνιδιών με τα οποία δεν μπορούν 
να έρθουν σε επαφή τα παιδιά όπως 
ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 71. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταβατική περίοδος: αιτιολόγηση στην αιτιολογική σκέψη 16β νέα και το άρθρο 52. Όταν δεν 
υπάρχει έκθεση, δεν υπάρχει και κίνδυνος, για το λόγο αυτό η ασφάλεια δεν θα αυξηθεί 
αυξάνοντας τους περιορισμούς ως προς τα μη προσβάσιμα μέρη των παιχνιδιών. Η αναφορά σε 
εναλλακτικές ουσίες διαγράφεται διότι εάν η αξιολόγηση του κινδύνου καταδεικνύει ότι η ουσία 
δεν παρουσιάζει κίνδυνο, δεν υπάρχει λόγος επιβολής νέας επιβάρυνσης στη βιομηχανίας για
εξεύρεση εναλλακτικών ουσιών. Η νέα παράγραφος προβλέπει ευθυγράμμιση με τον REACH.
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Τροπολογία 306
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, τα παιχνίδια δεν 
επιτρέπεται να περιέχουν ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνοι, 
μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1 η 2 σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ σε επιμέρους συγκεντρώσεις 
ίσες ή μεγαλύτερες από τις σχετικές 
συγκεντρώσεις που καθορίζονται για την 
ταξινόμηση των παρασκευασμάτων που 
περιέχουν τις ουσίες σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 1999/45/ΕΚ, εκτός 
εάν οι ουσίες περιέχονται σε συστατικά ή 
μέρη παιχνιδιών με τα οποία δεν μπορούν 
να έρθουν σε επαφή τα παιδιά όπως 
ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 71. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταβατική περίοδος ( η λογική της προτεινόμενης τροπολογίας στη μεταβατική περίοδο, στην 
αιτιολογική σκέψη 16β νέα και στο άρθρο 52 - βλ. παραπάνω) ·

Οι προτεινόμενες τροπολογίες είναι απαραίτητες για την προετοιμασία της εφαρμογής των νέων 
διατάξεων για τα χημικά.

Δυνατότητα πρόσβασης: Δεν υπάρχει αύξηση της ασφάλειας με την εφαρμογή περιορισμών για 
τα εσωτερικά συστατικά μέρη ενός παιχνιδιού. Κατά κανόνα όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες που 
αφορούν την ασφάλεια του παιχνιδιού, έχουν ήδη εξετασθεί, όπως και η πιθανότητα να σπάσει. 
Για το λόγο αυτό προτείνουμε ο ορισμός της δυνατότητας πρόσβασης να είναι αυτός που ορίζει 
το πρότυπο. Όταν δεν υπάρχει έκθεση στα συστατικά αυτά, δεν υπάρχει και κίνδυνος για την 
υγεία του παιδιού. 
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Τροπολογία 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, τα παιχνίδια δεν 
επιτρέπεται να περιέχουν ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνοι, 
μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1 η 2 σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ σε επιμέρους συγκεντρώσεις 
ίσες ή μεγαλύτερες από τις σχετικές 
συγκεντρώσεις που καθορίζονται για την 
ταξινόμηση των παρασκευασμάτων που 
περιέχουν τις ουσίες σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 1999/45/ΕΚ πρέπει 
να απαγορεύεται, εκτός εάν οι ουσίες 
περιέχονται σε συστατικά ή μέρη 
παιχνιδιών με τα οποία δεν μπορούν να 
έρθουν σε επαφή τα παιδιά όπως ορίζεται 
στο πρότυπο ΕΝ 71. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και στη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται από τον REACH, η τροπολογία 
προβλέπει απαγόρευση υποκείμενη σε μια μεταβατική περίοδο για τις περιπτώσεις για τις οποίες 
υπάρχει αίτηση εξαίρεσης.

Ο όρος " περιέχουν" αντί του όρου " χρήση" διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 
Διευκρινίζει ότι καλύπτονται όλες οι ουσίες, ακόμη και αν δεν έχουν προστεθεί σκόπιμα στο 
παιχνίδι, καθώς επίσης και ότι ρυθμίζεται κανονιστικά η διάθεση στην αγορά παιχνιδιού που 
περιέχει ουσία CMR και όχι η χρήση της ουσίας κατά τη διαδικασία κατασκευής που καλύπτεται 
από άλλο τμήμα της κοινοτικής νομοθεσίας ( όπως η οδηγία για την ασφάλεια των 
εργαζομένων) 
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Τροπολογία 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως ουσίες 
CMR των κατηγοριών 1 και 2 σύμφωνα με 
το παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια 
με τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
δύο προϋποθέσεις:

4.1. η χρήση της ουσίας έχει αξιολογηθεί 
από τη σχετική επιστημονική επιτροπή 
και κρίθηκε ασφαλής, ιδίως όσον αφορά 
την έκθεση, και ελήφθη απόφαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2·

4.1 Η σχετική επιστημονική επιτροπή έχει 
εκτιμήσει ότι οι ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες κατηγορίας 1 και 2 
CMR σύμφωνα με το παράρτημα I της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ που περιέχονται σε 
προσβάσιμα συστατικά ή μέρη 
παιχνιδιών άνω των ορίων συγκέντρωσης
του σημείου 3 δεν αποτελούν απαράδεκτο 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, 
ειδικότερα σε περίπτωση έκθεσης.
Για το λόγο αυτό οι κατασκευαστές 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην 
Επιτροπή πριν το τέλος της μεταβατικής 
περιόδου όπως αναφέρεται στο άρθρο 52 
για αξιολόγηση από τη σχετικά 
επιστημονική επιτροπή, του κινδύνου που 
παρουσιάζουν οι ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ως CMR των κατηγοριών 1, 
2 και 3 σύμφωνα με το παράρτημα I της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Η αίτηση αυτή 
συνοδεύεται από τις σχετικές 
πληροφορίες ειδικότερα όσον αφορά την 
έκθεση. Μετά την παραλαβή της αίτησης, 
η Επιτροπή αναθέτει πάραυτα στην 
επιστημονική επιτροπή να γνωμοδοτήσει. 
Έως την έγκριση απόφασης, οι 
κατασκευαστές μπορούν να 
εξακολουθούν να διαθέτουν στην αγορά 
παιχνίδια που περιέχουν τις ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως CMR των 
κατηγοριών 1, 2 και 3 σύμφωνα με το 
παράρτημα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για 
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τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση, και έως 
ότου ληφθεί απόφαση. Η απόφαση 
τροποποίησης του παραρτήματος ΙΙα για 
την ταξινόμηση των ουσιών CMR 
κατηγορίας 1 και 2 που αφορούν το εν 
λόγω άρθρο, λαμβάνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 45 παράγραφος 2.

4.2. δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες διαθέσιμες, όπως 
αποδεικνύεται από ανάλυση των 
εναλλακτικών ουσιών·
4.3. δεν απαγορεύονται για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).

4.2. Δεν έχουν ήδη απαγορευτεί για χρήση 
σε καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).

Η Επιτροπή εντέλλεται τη σχετική 
επιστημονική επιτροπή να 
επαναξιολογήσει τις εν λόγω ουσίες ή 
παρασκευάσματα μόλις προκύψουν 
ανησυχίες για την ασφάλεια και το 
αργότερο κάθε 5 έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία ελήφθη απόφαση σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εντέλλεται τη σχετική 
επιστημονική επιτροπή να 
επαναξιολογήσει τις εν λόγω ουσίες ή 
παρασκευάσματα που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙα μόλις προκύψουν 
ανησυχίες για την ασφάλεια και το 
αργότερο κάθε 5 έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία ελήφθη απόφαση σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Similar to the Authorisation procedure under REACH, the amendment provides for a 
prohibition subject to a sunset period for the exceptional cases where exemption requests are 
made. 

The inclusion of the word ‘contain(ed)’ instead of ‘use’ extends the scope of the Directive. It 
clarifies that all substances, even if they have not been intentionally added to the toy are 
covered. It also clarifies that it is the action of placing on the market of a toy containing a 
CMR substance that is being regulated rather than the use of the substance during the 
manufacturing process for which other Community secondary legislation is applicable (such 
as the Workers Safety Directive). 
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Τροπολογία 309
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4

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

4. Ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως ουσίες 
CMR των κατηγοριών 1 και 2 σύμφωνα με 
το παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια 
με τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
δύο προϋποθέσεις:

4.1. η χρήση της ουσίας έχει αξιολογηθεί 
από τη σχετική επιστημονική επιτροπή 
και κρίθηκε ασφαλής, ιδίως όσον αφορά 
την έκθεση, και ελήφθη απόφαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2·

4.1 Η αρμόδια επιστημονική επιτροπή 
έχει εκτιμήσει ότι οι ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες κατηγορίας 1 και 2 
CMR σύμφωνα με το παράρτημα I της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ που περιέχονται σε 
προσβάσιμα συστατικά ή μέρη 
παιχνιδιών άνω των ορίων συγκέντρωσης 
του σημείου 3 δεν αποτελούν απαράδεκτο 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, 
ειδικότερα σε περίπτωση έκθεσης.
Για το λόγο αυτό οι κατασκευαστές 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην 
Επιτροπή πριν το τέλος της μεταβατικής 
περιόδου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
52, για αξιολόγηση από τη σχετικά 
επιστημονική επιτροπή, του κινδύνου που 
παρουσιάζουν οι ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ως CMR των κατηγοριών 1, 
2 και 3 σύμφωνα με το παράρτημα I της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Η αίτηση αυτή 
συνοδεύεται από τις σχετικές 
πληροφορίες ειδικότερα όσον αφορά την 
έκθεση. Μετά την παραλαβή της αίτησης 
η Επιτροπή αναθέτει πάραυτα στην 
επιστημονική επιτροπή να γνωμοδοτήσει. 
Οι κατασκευαστές μπορούν να 
εξακολουθούν να διαθέτουν στην αγορά 
παιχνίδια που περιέχουν ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ως CMR των κατηγοριών 1, 
2 και 3 σύμφωνα με το παράρτημα I της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τις οποίες έχει 
υποβληθεί αίτηση, και έως ότου ληφθεί 
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απόφαση. Απόφαση τροποποίησης του 
παραρτήματος ΙΙα για την ταξινόμηση 
των ουσιών CMR κατηγορίας 1 και 2 που 
αφορούν το εν λόγω άρθρο λαμβάνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

4.2. δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες διαθέσιμες, όπως 
αποδεικνύεται από ανάλυση των 
εναλλακτικών ουσιών·
4.3. δεν απαγορεύονται για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).

4.2. Δεν έχουν ήδη απαγορευτεί για χρήση 
σε καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).

Η Επιτροπή εντέλλεται τη σχετική 
επιστημονική επιτροπή να 
επαναξιολογήσει τις εν λόγω ουσίες ή 
παρασκευάσματα μόλις προκύψουν 
ανησυχίες για την ασφάλεια και το 
αργότερο κάθε 5 έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία ελήφθη απόφαση σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εντέλλεται τη σχετική 
επιστημονική επιτροπή να 
επαναξιολογήσει τις εν λόγω ουσίες ή 
παρασκευάσματα που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙα μόλις προκύψουν 
ανησυχίες για την ασφάλεια και το 
αργότερο κάθε 5 έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία ελήφθη απόφαση σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Substitution We ask that the requirement to replace a chemical simply because an alternative 
exists be deleted in the interest of child safety. If a risk assessment demonstrates that the 
substance poses no risk to a child, there is no reason to require to experiment with new 
chemical formulations that risk changing the performance of the material that contains it. A 
child’s safety depends first and foremost upon the safety of the materials used to construct a 
toy, e.g. whether a plastic will crack or splinter. Safety is therefore enhanced when materials 
which meet established performance tests are used.

Τροπολογία 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR των 
κατηγοριών 1 και 2 σύμφωνα με την 

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

μπορούν να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια 
με τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
δύο προϋποθέσεις:

4.1. η χρήση της ουσίας έχει αξιολογηθεί 
από τη σχετική επιστημονική επιτροπή 
και κρίθηκε ασφαλής, ιδίως όσον αφορά 
την έκθεση, και ελήφθη απόφαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2·

4.1 Η αρμόδια επιστημονική επιτροπή 
έχει εκτιμήσει ότι οι ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες κατηγορίας 1 και 2 
CMR σύμφωνα με το παράρτημα I της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ που περιέχονται σε 
προσβάσιμα συστατικά ή μέρη 
παιχνιδιών άνω των ορίων συγκέντρωσης 
του σημείου 3 δεν αποτελούν απαράδεκτο 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, 
ειδικότερα σε περίπτωση έκθεσης.
Για το λόγο αυτό οι κατασκευαστές 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην 
Επιτροπή πριν το τέλος της μεταβατικής 
περιόδου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
52, για αξιολόγηση από τη σχετικά 
επιστημονική επιτροπή του κινδύνου που 
παρουσιάζουν οι ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ως CMR των κατηγοριών 1, 
2 και 3 σύμφωνα με το παράρτημα I της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Η αίτηση αυτή 
συνοδεύεται από τις σχετικές 
πληροφορίες ειδικότερα όσον αφορά την 
έκθεση. Μετά την παραλαβή της αίτησης, 
η Επιτροπή αναθέτει πάραυτα στην 
επιστημονική επιτροπή να γνωμοδοτήσει. 
Οι κατασκευαστές μπορούν να 
εξακολουθούν να διαθέτουν στην αγορά 
παιχνίδια που περιέχουν ουσίες που έχουν 
ταξινομηθεί ως CMR των κατηγοριών 1, 
2 και 3 σύμφωνα με το παράρτημα I της 
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τις οποίες έχει 
υποβληθεί αίτηση, και έως ότου ληφθεί 
απόφαση. Απόφαση τροποποίησης του 
παραρτήματος ΙΙα για την ταξινόμηση 
των ουσιών CMR κατηγορίας 1 και 2 που 
αφορούν το εν λόγω άρθρο λαμβάνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

4.2. δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες διαθέσιμες, όπως 
αποδεικνύεται από ανάλυση των 
εναλλακτικών ουσιών·
4.3. δεν απαγορεύονται για χρήση σε 4.2. Δεν έχουν ή δη απαγορευτεί για 
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καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).

χρήση σε καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).

Η Επιτροπή εντέλλεται τη σχετική 
επιστημονική επιτροπή να 
επαναξιολογήσει τις εν λόγω ουσίες ή 
παρασκευάσματα μόλις προκύψουν 
ανησυχίες για την ασφάλεια και το 
αργότερο κάθε 5 έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία ελήφθη απόφαση σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εντέλλεται τη σχετική 
επιστημονική επιτροπή να 
επαναξιολογήσει τις εν λόγω ουσίες ή 
παρασκευάσματα που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙα μόλις προκύψουν 
ανησυχίες για την ασφάλεια και το 
αργότερο κάθε 5 έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία ελήφθη απόφαση σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταβατική περίοδος: αιτιολόγηση στην αιτιολογική σκέψη 16β νέα και το άρθρο 52. Όταν δεν 
υπάρχει έκθεση, δεν υπάρχει και κίνδυνος. Για το λόγο αυτό η ασφάλεια δεν θα αυξηθεί 
αυξάνοντας τους περιορισμούς ως προς τα μη προσβάσιμα μέρη των παιχνιδιών. Η αναφορά σε 
εναλλακτικές ουσίες διαγράφεται διότι εάν η αξιολόγηση του κινδύνου καταδεικνύει ότι η ουσία 
δεν παρουσιάζει κίνδυνο, δεν υπάρχει λόγος επιβολής νέας επιβάρυνσης στη βιομηχανίας για 
εξεύρεση εναλλακτικών ουσιών. Η νέα παράγραφος προβλέπει ευθυγράμμιση με τον REACH.

Τροπολογία 311
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR των 
κατηγοριών 1 και 2 σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 
και παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙα
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια 
με τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

4.1. η χρήση της ουσίας έχει αξιολογηθεί 
από τη σχετική επιστημονική επιτροπή και 
κρίθηκε ασφαλής, ιδίως όσον αφορά την 
έκθεση, και ελήφθη απόφαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2·

4.1. η χρήση της ουσίας έχει αξιολογηθεί 
από τη σχετική επιστημονική επιτροπή και 
κρίθηκε ότι δεν παρουσιάζει κίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία, ιδίως όσον αφορά 
την έκθεση, και ελήφθη απόφαση όπως 
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αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2·
4.2. δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες διαθέσιμες, όπως 
αποδεικνύεται από ανάλυση των 
εναλλακτικών ουσιών·

4.2. δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες διαθέσιμες, όπως 
αποδεικνύεται από ανάλυση των 
εναλλακτικών ουσιών·

4.3. δεν απαγορεύονται για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).

4.3. δεν απαγορεύονται για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).
Τα παιχνίδια που περιέχουν ουσίες ή 
παρασκευάσματα που έχουν ταξινομηθεί 
ως CMR των κατηγοριών 1, 2 και για τα 
οποία έχει υποβληθεί αίτηση για 
αξιολόγηση από τη σχετική επιστημονική 
επιτροπή, μπορούν να εξακολουθούν να 
διατίθενται στην αγορά για 2 έτη από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας και μέχρι την 
έγκριση απόφασης. 
Απόφαση τροποποίησης του 
παραρτήματος ΙΙα για την ταξινόμηση 
των ουσιών CMR κατηγορίας 1 και 2 που 
αφορούν το εν λόγω άρθρο λαμβάνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εντέλλεται τη σχετική 
επιστημονική επιτροπή να 
επαναξιολογήσει τις εν λόγω ουσίες ή 
παρασκευάσματα μόλις προκύψουν 
ανησυχίες για την ασφάλεια και το 
αργότερο κάθε 5 έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία ελήφθη απόφαση σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εντέλλεται τη σχετική 
επιστημονική επιτροπή να 
επαναξιολογήσει τις εν λόγω ουσίες ή 
παρασκευάσματα μόλις προκύψουν 
ανησυχίες για την ασφάλεια και το 
αργότερο κάθε 5 έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία ελήφθη απόφαση σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και στη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται από τον REACH όπου λαμβάνονται 
ειδικά υπόψη οι ουσίες CMR 1 και 2, η τροπολογία προβλέπει απαγόρευση υποκείμενη σε μια 
μεταβατική περίοδο για τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει αίτηση εξαίρεσης.



PE412.121v02-00 154/217 AM\744156EL.doc

EL

Τροπολογία 312
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γενικές εξαιρέσεις που προτείνονται ενδέχεται να μετριάσουν αισθητά την απαγόρευση. Στην 
παρούσα πρόταση, δεν φαίνεται ότι απαγορεύονται οι ουσίες CMR ακόμη και αν 
χρησιμοποιούνται υπό όρους. Για το λόγο αυτό θα προτείναμε μια συνεκτικότερη απαγόρευση. 
Είναι, σε γενικές γραμμές, δυνατόν να παράγονται υλικά χωρίς αυτές τις ουσίες. Οι εξαιρέσεις 
από την απαγόρευση πρέπει να περιορίζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι 
αναπόφευκτη η παρουσία ουσιών CMR και θα μπορούσε να θεωρηθεί χαμηλής 



AM\744156EL.doc 155/217 PE412.121v02-00

EL

επικινδυνότητας, λ.χ. ενσωματωμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, μονομερή σε πλαστικές ουσίες 
και νικέλιο σε ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τροπολογία 313
Eva-Britt Svensson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες CMR δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια προκειμένου να εξασφαλισθεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών. Επίσης, στο ψήφισμά του της 26ης 
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Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων, ιδιαίτερα των παιχνιδιών, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την άνευ όρων απαγόρευση όλων των ουσιών CMR 
(κατηγοριών 1, 2 και 3) καθώς και άλλων ουσιών που προκαλούν εξίσου μεγάλη ανησυχία, 
όπως οι ουσίες που προκαλούν ενδοκρινολογικές διαταραχές, οι ευαισθητοποιητές και οι 
αρωματικές ουσίες. 

Τροπολογία 314
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en
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Τροπολογία 315
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR των 
κατηγοριών 1 και 2 σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ απαγορεύεται να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιτρέπονται εξαιρέσεις. Οι καρκινογόνες και άλλες επικίνδυνες χημικές 
ουσίες δεν θα πρέπει ποτέ να επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια δεδομένου ότι 
ακόμα και στις μικρότερες δόσεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την υγεία των παιδιών.

Τροπολογία 316
Wolfgang Bulfon

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR των 
κατηγοριών 1 και 2 σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαγορεύεται χωρίς καμία εξαίρεση η χρησιμοποίηση καρκινογόνων, 
μεταλλαξιογόνων και τοξικών για την παραγωγή ουσιών των κατηγοριών 1 και 2 σε παιχνίδια.

Τροπολογία 317
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR των 
κατηγοριών 1, 2 και 3 σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια με τον όρο 
ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των παιχνιδιών με την εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης, δεν υπάρχει λόγος διαφορετικής μεταχείρισης των ουσιών CMR των κατηγοριών 
1, 2 και 3. 
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Τροπολογία 318
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR των 
κατηγοριών 1, 2 και 3 σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια με τον όρο 
ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

4.1. η χρήση της ουσίας έχει αξιολογηθεί 
από τη σχετική επιστημονική επιτροπή 
και κρίθηκε ασφαλής, ιδίως όσον αφορά 
την έκθεση, και ελήφθη απόφαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2·

4.1 ο κατασκευαστής των παιχνιδιών 
υποβάλει στη σχετική επιστημονική 
επιτροπή αίτηση που συνοδεύεται από 
έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την 
έκθεση κάθε χρήστη στην ειδική ουσία 
CMR που περιέχει το παιχνίδι όσον 
αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι·

4.2. δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες διαθέσιμες, όπως 
αποδεικνύεται από ανάλυση των 
εναλλακτικών ουσιών·

4.2 η χρήση της ουσίας έχει αξιολογηθεί, 
κατά περίπτωση, από τη σχετική 
επιστημονική επιτροπή και κρίθηκε 
ασφαλής, ιδίως όσον αφορά την έκθεση, 
και ελήφθη απόφαση όπως αναφέρεται
στο άρθρο 45 παράγραφος 2·

4.3. δεν απαγορεύονται για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).

4.3 δεν υπάρχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες διαθέσιμες, όπως 
αποδεικνύεται από ανάλυση των 
εναλλακτικών ουσιών που αξιολογείται 
και εγκρίνεται από την αρμόδια 
επιστημονική επιτροπή·
4.4 δεν απαγορεύονται για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).
Η Επιτροπή δημοσιεύει στο παράρτημα 
… της παρούσας οδηγίας κατάλογο 
ουσιών ή παρασκευασμάτων και τα 
αντίστοιχα παιχνίδια που εξαιρούνται από 
τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
ΙΙΙ, μέρος III, παράγραφος 3. 

Η Επιτροπή εντέλλεται τη σχετική 
επιστημονική επιτροπή να 

Η Επιτροπή εντέλλεται τη σχετική 
επιστημονική επιτροπή να 
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επαναξιολογήσει τις εν λόγω ουσίες ή 
παρασκευάσματα μόλις προκύψουν 
ανησυχίες για την ασφάλεια και το 
αργότερο κάθε 5 έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία ελήφθη απόφαση σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

επαναξιολογήσει τις εν λόγω ουσίες ή 
παρασκευάσματα μόλις προκύψουν 
ανησυχίες για την ασφάλεια και το 
αργότερο κάθε 5 έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία ελήφθη απόφαση σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση της χρήσης ουσίας CMR σε ένα παιχνίδι μπορεί να χορηγείται μόνον βάσει 
πειραματικών μελετών της μετανάστευσης που αποδεικνύουν ότι η έκθεση ενός παιδιού στην 
ουσία είναι χαμηλότερη από συγκεκριμένη αναλογία x% της ημερήσιας επιτρεπόμενης δόσης. 
Βασιζόμενη σε τέτοιου είδους μελέτες, η αρμόδια επιστημονική επιτροπή θα εγκρίνει τη χρήση 
της ουσίας σε δεδομένη συγκέντρωση και για συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι εγκεκριμένες ουσίες και 
τα αντίστοιχα παιχνίδια μπορούν να περιληφθούν σε παράρτημα της οδηγίας το οποίο θα 
επικαιροποιείται συνεχώς.

Τροπολογία 319
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4.3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εντέλλεται τη σχετική 
επιστημονική επιτροπή να 
επαναξιολογήσει τις εν λόγω ουσίες ή 
παρασκευάσματα μόλις προκύψουν 
ανησυχίες για την ασφάλεια και το 
αργότερο κάθε 5 έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία ελήφθη απόφαση σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εντέλλεται τη σχετική 
επιστημονική επιτροπή να 
επαναξιολογήσει τις εν λόγω ουσίες ή 
παρασκευάσματα που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙα μόλις προκύψουν 
ανησυχίες για την ασφάλεια και το 
αργότερο κάθε 5 έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία ελήφθη απόφαση σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 320
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Christopher Heaton-Harris, Colm Burke

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι κατασκευαστές μπορούν να 
εξακολουθούν να διαθέτουν στην αγορά 
παιχνίδια που περιέχουν τις ουσίες που 
έχουν ταξινομηθεί ως CMR σύμφωνα με 
το Παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 
για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση στη 
σχετική επιστημονική επιτροπή σύμφωνα 
με την παράγραφο 4.1 έως ότου ληφθεί 
απόφαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 45, 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνεται στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον κανονισμό αριθ. 1907/2006 
(REACH). Θα ήταν σκόπιμο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κατασκευαστές μπορούν να 
αιτιολογούν τη διαρκή χρήση χημικής ουσίας, και υποβάλλουν στοιχεία για την έκθεση στην 
ουσία αυτή που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, να μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγή 
τους εν αναμονή του πορίσματος της επιστημονικής επιτροπής. Μια τέτοια δυνατότητα θα ήταν 
εξαιρετικά σημαντική για τις ΜΜΕ και καθοριστική για το φόρτο εργασίας της επιστημονικής 
επιτροπής.

Τροπολογία 321
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γενικές εξαιρέσεις που προτείνονται ενδέχεται να μετριάσουν αισθητά την απαγόρευση. Στην 
παρούσα πρόταση, δεν φαίνεται ότι απαγορεύονται οι ουσίες CMR ακόμη και αν 
χρησιμοποιούνται υπό όρους. Για το λόγο αυτό θα προτείναμε μια συνεκτικότερη απαγόρευση. 
Είναι, σε γενικές γραμμές, δυνατόν να παράγονται υλικά χωρίς αυτές τις ουσίες. Οι εξαιρέσεις 
από την απαγόρευση πρέπει να περιορίζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι 
αναπόφευκτη η παρουσία ουσιών CMR και θα μπορούσε να θεωρηθεί χαμηλής 
επικινδυνότητας, λ.χ. ενσωματωμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, μονομερή σε πλαστικές ουσίες 
και νικέλιο σε ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τροπολογία 322
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δυνατότητες παρέκκλισης για ουσίες CMR της κατηγορίας 3 θα πρέπει να εγκρίνονται μόνον 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος II, μέρος III, παράγραφος 4. 

Τροπολογία 323
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 324
Eva-Britt Svensson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν διαγράφεται



PE412.121v02-00 164/217 AM\744156EL.doc

EL

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες CMR δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια προκειμένου να εξασφαλισθεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών. Επίσης, στο ψήφισμά του της 26ης 
Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων, ιδιαίτερα των παιχνιδιών, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την άνευ όρων απαγόρευση όλων των ουσιών CMR 
(κατηγορίες 1, 2 και 3) καθώς και άλλων ουσιών που προκαλούν εξίσου μεγάλη ανησυχία, 
όπως οι ουσίες που προκαλούν ενδοκρινολογικές διαταραχές, οι ευαισθητοποιητές και οι 
αρωματικές ουσίες. 

Τροπολογία 325
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR της 
κατηγορίας 3 σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, εάν η 
χρήση της ουσίας έχει αξιολογηθεί από τη 
σχετική επιστημονική επιτροπή και έχει 
κριθεί ασφαλής, ιδίως ως προς την 
έκθεση, και κατόπιν απόφασης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 

5. Ουσίες που ταξινομούνται ως πολύ 
τοξικές, τοξικές, επιβλαβείς, 
ευαισθητοποιητικές, διαβρωτικές ή 
ερεθιστικές μπορούν να χρησιμοποιούνται 
σε παιχνίδια υπό την προϋπόθεση ότι η 
έκθεση των παιδιών στις ουσίες αυτές, 
όταν αξιολογούνται σύμφωνα με τα 
σχετικά επίσημα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
Δοκιμών, δεν θέτει κίνδυνο για την υγεία 
του παιδιού.
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και με την προϋπόθεση ότι δεν 
απαγορεύονται για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(REACH).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να ρυθμίζεται η χρήση άλλων ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή 
παιχνιδιών και δεν είναι τόσο επικίνδυνες όσο οι CMR. Η έκθεση στις εν λόγω ουσίες μπορεί 
να αξιολογείται με βάση ένα ρεαλιστικό σενάριο έκθεσης και συγκρίνοντας ενδεχομένως την 
έκθεση με αναλογία x% της επιτρεπόμενης ημερήσιας επιτρεπόμενης δόσης της ουσίας.

Τροπολογία 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών που προβλέπονται στην 
πρώτη πρόταση της παραγράφου 2, τα 
παιχνίδια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 
ουσίες που ταξινομούνται ως 
καρκινογόνες, μεταταλλαξιογόνες ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή της 
κατηγορίας 3 σύμφωνα με το Παράρτημα 
Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ εάν: 

(i) έχουν απαγορευθεί για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH)· ή 
(ii) η ουσία CMR της κατηγορίας 3 
περιλαμβάνεται σε συστατικά ή μέρη 
παιχνιδιών που είναι προσβάσιμα, όπως 
ορίζεται στο πρότυπο EN71, σε παιδιά 
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και η σχετική επιστημονική επιτροπή έχει 
αξιολογήσει ότι το περιεχόμενο της 
ουσίας στο παιχνίδι θέτει απαράδεκτο 
κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία, ιδίως 
όσον αφορά την έκθεση. Η απόφαση για 
την αναθεώρηση του Παραρτήματος ΙΙβ 
που παραθέτει τις ουσίες CMR 
κατηγορίας 3 που απαγορεύονται για 
χρήση βάσει της παρούσας διάταξης 
πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 45, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφορά μεταξύ των ουσιών CMR των κατηγοριών 1 και 2 και των ουσιών CMR της 
κατηγορίας 3 είναι σαφής: μεγάλος αριθμός των ουσιών CMR της κατηγορίας 3 δεν υπόκεινται 
στους ίδιους νομικούς περιορισμούς με τις CMR των κατηγοριών 1 και 2. Πολλές εκατοντάδες 
χημικών ουσιών ταξινομούνται ως ουσίες CMR της κατηγορίας 3 και περιλαμβάνονται σε υλικά 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων καταναλωτικών προϊόντων καθώς και 
παιχνιδιών. Αποβλέποντας στην υγεία των παιδιών και στη δέσμευση της ΕΕ για καλύτερη 
νομοθεσία, απαιτείται κοινή προσέγγιση για όλα τα καταναλωτικά προϊόντα. Οι απαγορευμένες 
ουσίες CMR της κατηγορίας 3 πρέπει να παρατίθενται στο νέο παράρτημα IIβ.

Τροπολογία 327
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών που προβλέπονται στην 
πρώτη πρόταση της παραγράφου 2, τα 
παιχνίδια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 
ουσίες που ταξινομούνται ως 
καρκινογόνες, μεταταλλαξιογόνες ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή της 
κατηγορίας 3 σύμφωνα με το Παράρτημα 
Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ εάν: 
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καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).

(i) έχουν απαγορευθεί για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH)· ή 
(ii) η ουσία CMR της κατηγορίας 3 
περιλαμβάνεται σε συστατικά ή μέρη 
παιχνιδιών που είναι προσβάσιμα, όπως 
ορίζεται στο πρότυπο EN71, σε παιδιά 
και η σχετική επιστημονική επιτροπή έχει 
αξιολογήσει ότι το περιεχόμενο της 
ουσίας στο παιχνίδι θέτει απαράδεκτο 
κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία, ιδίως 
όσον αφορά την έκθεση. Η απόφαση για 
την αναθεώρηση του Παραρτήματος ΙΙβ 
που παραθέτει τις ουσίες CMR 
κατηγορίας 3 που απαγορεύονται για 
χρήση βάσει της παρούσας διάταξης 
πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 45, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ των ουσιών CMR των κατηγοριών 1 και 2 και των 
ουσιών CMR της κατηγορίας 3. Για ευρέως αποδεκτούς επιστημονικούς και ρυθμιστικούς 
λόγους, μεγάλος αριθμός των ουσιών CMR της κατηγορίας 3 δεν υπόκεινται στους ίδιους 
νομικούς περιορισμούς με τις CMR των κατηγοριών 1 και 2. Εκατοντάδες χημικών ουσιών 
ταξινομούνται ως ουσίες CMR της κατηγορίας 3 και πολλές από αυτές περιλαμβάνονται σε 
υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων καταναλωτικών προϊόντων (είδη 
εξοπλισμού και οικιακής χρήσης, αυτοκινητοβιομηχανία, κ.ά) καθώς και παιχνιδιών.

 Αποβλέποντας στην υγεία των παιδιών και στη δέσμευση της ΕΕ για καλύτερη νομοθεσία, 
απαιτείται κοινή προσέγγιση για όλα τα καταναλωτικά προϊόντα. Αυτός είναι ο στόχος του 
REACH.

Με την επιβολή άσκοπων περιορισμών στα παιχνίδια δεν θα προστατεύονται τα παιδιά. 
Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό,, 

√ θα απομακρυνθούν άσκοπα από την αγορά πολλές κατηγορίες παιχνιδιών

√ θα απειλείται η βιωσιμότητα ιδίως μικρών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παιχνιδιών 
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Τροπολογία 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών που προβλέπονται στην 
πρώτη πρόταση της παραγράφου 2, τα 
παιχνίδια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 
ουσίες που ταξινομούνται ως 
καρκινογόνες, μεταταλλαξιογόνες ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή της 
κατηγορίας 3 σύμφωνα με το Παράρτημα 
Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ εάν: 

(i) έχουν απαγορευθεί για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH)· ή
(ii) η ουσία CMR της κατηγορίας 3 
περιλαμβάνεται σε συστατικά ή μέρη 
παιχνιδιών που είναι προσβάσιμα, όπως 
ορίζεται στο πρότυπο EN71, σε παιδιά 
και η σχετική επιστημονική επιτροπή έχει 
αξιολογήσει ότι το περιεχόμενο της 
ουσίας στο παιχνίδι θέτει απαράδεκτο 
κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία, ιδίως 
όσον αφορά την έκθεση. Η απόφαση για 
την αναθεώρηση του Παραρτήματος ΙΙβ 
που παραθέτει τις ουσίες CMR 
κατηγορίας 3 που απαγορεύονται για 
χρήση βάσει της παρούσας διάταξης 
πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 45, παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για ευρέως αποδεκτούς επιστημονικούς και ρυθμιστικούς λόγους, μεγάλος αριθμός ουσιών 
CMR της κατηγορίας 3 δεν υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς. Οι περιορισμοί πρέπει να 
βασίζονται στο επίπεδο επικινδυνότητας. Η διαφορετική μεταχείριση παρατηρείται και σε άλλη 
κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του REACH που εφαρμόζει τη διαδικασία 
έγκρισης για τις ουσίες CMR των κατηγοριών 1 και 2, όχι όμως για τις ουσίες CMR της 
κατηγορίας 3. Θα ήταν, για το λόγο αυτό ασυνεπές-και άνευ προηγουμένου- να εξισωθούν στην 
οδηγία για τα παιχνίδια οι ουσίες CMR της κατηγορίας 3 με τις ουσίες CMR των κατηγοριών 1 
και 2 δεδομένου ότι παρουσιάζουν τα ίδια επίπεδα τοξικής επικινδυνότητας. Προτείνεται, 
συνεπώς, σε περιπτώσεις ιστορικού ασφαλούς χρήσης στη βιομηχανία, να επιτρέπεται η χρήση 
ουσιών CMR της κατηγορίας 3, εκτός αν απαγορεύεται ρητώς από την επιστημονική επιτροπή.

Τροπολογία 329
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών που προβλέπονται στην 
πρώτη πρόταση της παραγράφου 2, τα 
παιχνίδια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 
ουσίες που ταξινομούνται ως 
καρκινογόνες, μεταταλλαξιογόνες ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή της 
κατηγορίας 3 σύμφωνα με το Παράρτημα 
Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ εάν: 

(i) έχουν απαγορευθεί για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH)· ή 
(ii) η ουσία CMR της κατηγορίας 3 
περιλαμβάνεται σε συστατικά ή μέρη 
παιχνιδιών που είναι προσβάσιμα, όταν 
χρησιμοποιείται όπως καθορίζεται στην 
πρώτη υποπαράγραφο του άρθρου 9, 
παράγραφος 2, σε παιδιά και η σχετική 
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επιστημονική επιτροπή έχει αξιολογήσει 
ότι το περιεχόμενο της ουσίας στο 
παιχνίδι θέτει απαράδεκτο κίνδυνο στην 
ανθρώπινη υγεία, ιδίως όσον αφορά την 
έκθεση. Η απόφαση για την αναθεώρηση 
του Παραρτήματος ΙΙβ που παραθέτει τις 
ουσίες CMR κατηγορίας 3 που 
απαγορεύονται για χρήση βάσει της 
παρούσας διάταξης πρέπει να λαμβάνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 330
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η παρουσία ουσιών ή
παρασκευασμάτων που έχουν ταξινομηθεί 
ως ουσίες CMR της κατηγορίας 3 
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ απαγορεύεται σε παιχνίδια, 
κατόπιν απόφασης όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 45 παράγραφος 2 και παρατίθεται 
στο Παράρτημα ΙΙβ, μόνον εάν η 
παρουσία τους σε παιχνίδια έχει 
αξιολογηθεί από τη σχετική επιστημονική 
επιτροπή και έχει κριθεί ότι θέτει κίνδυνο 
στην ανθρώπινη υγεία, ιδίως ως προς την 
έκθεση ή εάν απαγορεύονται για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για ευρέως αποδεκτούς επιστημονικούς και ρυθμιστικούς λόγους, μεγάλος αριθμός ουσιών 
CMR της κατηγορίας 3 δεν υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς. Οι περιορισμοί πρέπει να 
βασίζονται στο επίπεδο επικινδυνότητας. Η διαφορετική μεταχείριση παρατηρείται και σε άλλη 
κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του REACH που εφαρμόζει τη διαδικασία 
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έγκρισης για τις ουσίες CMR των κατηγοριών 1 και 2, όχι όμως για τις ουσίες CMR της 
κατηγορίας 3. Θα ήταν, για το λόγο αυτό ασυνεπές-και άνευ προηγουμένου- να εξισωθούν στην 
οδηγία για τα παιχνίδια οι ουσίες CMR της κατηγορίας 3 με τις ουσίες CMR των κατηγοριών 1 
και 2 δεδομένου ότι παρουσιάζουν τα ίδια επίπεδα τοξικής επικινδυνότητας. 

Προτείνεται, συνεπώς, σε περιπτώσεις ιστορικού ασφαλούς χρήσης στη βιομηχανία, να 
επιτρέπεται η χρήση ουσιών CMR της κατηγορίας 3, εκτός αν απαγορεύεται ρητώς από την 
επιστημονική επιτροπή.

Τροπολογία 331
Gary Titley

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR της 
κατηγορίας 3 σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια με την 
προϋπόθεση ότι δεν μεταναστεύουν ή 
περιλαμβάνονται σε διακριτά συστατικά 
ή μέρη του παιχνιδιού που δεν είναι 
προσβάσιμο στα παιδιά όταν το παιχνίδι 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 2, ή 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

5.1. η χρήση της ουσίας έχει αξιολογηθεί 
από τη σχετική επιστημονική επιτροπή και 
έχει κριθεί ασφαλής, ιδίως ως προς την 
έκθεση, και κατόπιν απόφασης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2· 
και 
5.2 δεν απαγορεύονται για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).

Or. en
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Τροπολογία 332
Karin Riis-Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 333
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι κατασκευαστές μπορούν να 
εξακολουθούν να διαθέτουν στην αγορά 
παιχνίδια που περιέχουν τις ουσίες που 
ταξινομούνται ως CMR σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ για τις οποίες έχει 
υποβληθεί αίτηση και έως ότου ληφθεί 
απόφαση.

Or. en
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Τροπολογία 334
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

(25) 4-μεθοξυφαινόλη

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

(13) Ευγενόλη

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρωματικές ουσίες έχουν αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό αλλεργιογόνοι. Δεδομένου ότι δεν 
έχει ακόμη καταρτισθεί εξαντλητικός κατάλογος αρωματικών ουσιών που μπορούν να 
προκαλούν αλλεργίες, θα πρέπει να εφαρμόζεται προληπτική προσέγγιση. Οι αξιολογήσεις 
σύμφωνα με τον επικείμενο κανονισμό CLP θα παράσχουν σύντομα πληροφορίες σχετικά με τις 
ερευνούμενες ουσίες και ως προς το ποιες ουσίες έχουν αποδειχθεί ότι είναι ή δεν είναι 
αλλεργιογόνοι. 

Τροπολογία 335
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

(25) 4-μεθοξυφαινόλη

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

(13) Ευγενόλη

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρωματικές ουσίες προκαλούν αλλεργία στα παιδιά και προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
απαγορεύεται εξ ολοκλήρου η παρουσία τους στα παιχνίδια.

Τροπολογία 336
Eva-Britt Svensson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

(25) 4-μεθοξυφαινόλη

(26) 4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-βουτεν-2-όνη
(27) 1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-πεντεν-3-όνη
(28) Τrans-2-βουτενοϊκό μεθύλιο
(29) 6-μεθυλοκουμαρίνη
(30) 7-μεθυλοκουμαρίνη
(31) 5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη
(32) Έλαιο ρίζας costus (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-αιθοξυ-4-μεθυλοκουμαρίνη
(34) Εξαϋδροκουμαρίνη
(35) Μυρόξυλο το περουβιανό 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)
(36) 2-πεντυλιδενο-κυκλοεξανόνη
(37) 3,6,10-τριμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-
2-όνη
(38) Έλαιο λιππίας (Lippia citriodora 
Kunth).



AM\744156EL.doc 179/217 PE412.121v02-00

EL

Ωστόσο, η παρουσία ιχνών αυτών των 
ουσιών επιτρέπεται με τον όρο ότι η εν 
λόγω παρουσία είναι τεχνικώς 
αναπόφευκτη στο πλαίσιο της ορθής 
κατασκευαστικής πρακτικής.
Επιπροσθέτως, οι ακόλουθες 
αλλεργιογόνοι αρωματικές ουσίες 
αναφέρονται εάν προστίθενται αυτούσιες 
σε παιχνίδια, σε συγκεντρώσεις που 
υπερβαίνουν το 0,01 % κατά βάρος:
(1) Αμυλοκινναμάλη
(2) Κινναμυλική αλκοόλη
(3) Ανισυλική αλκοόλη
(4) Βενζυλική αλκοόλη
(5) Βενζοϊκό βενζύλιο
(6) Κινναμωνικό βενζύλιο
(7) Σαλικυλικό βενζύλιο
(8) Κινναμάλη
(9) Κινναμυλαλκοόλη
(10) Κιτράλη
(11) Κιτρονελλόλη
(12) Κουμαρίνη

(13) Ευγενόλη

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 337
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Μόνον οι αρωματικές ουσίες που 
διαπιστώνεται ότι δεν είναι αλλεργιογόνοι 
σύμφωνα με τον κανονισμό για την 
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία ουσιών και μειγμάτων 
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε 
παιχνίδια.

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

(25) 4-μεθοξυφαινόλη

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

(13) Ευγενόλη

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αξιολογήσεις σύμφωνα με τον επικείμενο κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση 
και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων θα παράσχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το 
ποιες ουσίες ερευνώνται και ποιες αποδεικνύονται ότι είναι, λ.χ. μη αλλεργιογόνοι. Εάν 
συμπεριληφθεί στην οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών παραπομπή στον εν λόγω 
κανονισμό δεν θα είναι ανάγκη να πραγματοποιηθούν πρόσθετες επιστημονικές εκτιμήσεις για 
τις αρωματικές ουσίες. Αποβλέποντας στους στόχους για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας προτείνουμε να επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μόνον των αρωματικών ουσιών που 
αποδεικνύεται ότι δεν είναι αλλεργιογόνοι.

Τροπολογία 338
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα παιχνίδια δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 

7. Μόνον οι αρωματικές ουσίες που 
διαπιστώνεται ότι δεν είναι αλλεργιογόνοι 
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αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες: σύμφωνα με τον κανονισμό για την 
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία ουσιών και μειγμάτων 
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε 
παιχνίδια.

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

(25) 4-μεθοξυφαινόλη

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

(13) Ευγενόλη

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αξιολογήσεις σύμφωνα με τον επικείμενο κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση 
και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων θα παράσχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το 
ποιες ουσίες ερευνώνται και ποιες αποδεικνύονται ότι είναι, λ.χ. μη αλλεργιογόνοι. Εάν 
συμπεριληφθεί στην οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών παραπομπή στον εν λόγω 
κανονισμό δεν θα είναι ανάγκη να πραγματοποιηθούν πρόσθετες επιστημονικές εκτιμήσεις για 
τις αρωματικές ουσίες. Αποβλέποντας στους στόχους για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας προτείνουμε να επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μόνον των αρωματικών ουσιών που 
αποδεικνύεται ότι δεν είναι αλλεργιογόνοι.

Τροπολογία 339
Marianne Thyssen, Angelika Niebler, Miroslav Mikolášik, Colm Burke, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(1) Ρίζα Alant (Inula helenium)
(2) Αλυλισοθειοκυανικό άλας
(3) Κυανιούχο βενζύλιο
(4) 4 τριτ.-βουτυλοφαινόλη
(5) Έλαιο χηνοπόδιου
(6) Κυκλαμινική αλκοόλη
(7) Διαιθυλικός μηλεϊνεστέρας
(8) Διυδροκουμαρίνη
(9) 2,4-διυδροξυ-3-μεθυλοβενζαλδεΰδη
(10) 3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-όλη (6,7-

διυδρογερανιόλη)
(11) 4,6-διμεθυλο-8-τριτ.-

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

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

όνη

(1) Ρίζα Alant (Inula helenium)
(2) Αλυλισοθειοκυανικό άλας
(3) Κυανιούχο βενζύλιο
(4) 4 τριτ.-βουτυλοφαινόλη
(5) Έλαιο χηνοπόδιου
(6) Κυκλαμινική αλκοόλη
(7) Διαιθυλικός μηλεϊνεστέρας
(8) Διυδροκουμαρίνη
(9) 2,4-διυδροξυ-3-μεθυλοβενζαλδεΰδη
(10) 3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-όλη (6,7-

διυδρογερανιόλη)
(11) 4,6-διμεθυλο-8-τριτ.-

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

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

όνη
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(15) Διφαινυλαμίνη
(16) Ακρυλικός αιθυλεστέρας
(17) Φύλλα συκής, νωπά και 

παρασκευάσματα
(18) Trans-2-επτενάλη
(19) Trans-2-εξεναλοδιαιθυλοακετάλη
(20) Trans-2-εξεναλοδιμεθυλοακετάλη
(21) Υδροαβιετική αλκοόλη
(22) 4-αιθοξυ-φαινόλη
(23) 6-ισοπροπυλο-2-

δεκαϋδροναφθαλενόλη
(24) 7-μεθοξυκουμαρίνη
(25) 4-μεθοξυφαινόλη
(26) 4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-βουτεν-2-όνη
(27) 1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-πεντεν-3-όνη
(28) Trans-2-βουτενοΐκό μεθύλιο
(29) 6- μεθυλοκουμαρίνη
(30) 7-μεθυλοκουμαρίνη
(31) 5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη
(32) Έλαιο ρίζας costus (Saussurea lappa 

Clarke)
(33) 7-αιθοξυ-4-μεθυλοκουμαρίνη
(34) Εξαϋδροκουμαρίνη
(35) Μυρόξυλο το περουβιανό 

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

2-όνη
(38) Έλαιο λιππίας (Lippia citriodora 

Kunth).

(15) Διφαινυλαμίνη
(16) Ακρυλικός αιθυλεστέρας
(17) Φύλλα συκής, νωπά και 

παρασκευάσματα
(18) Trans-2-επτενάλη
(19) Trans-2-εξεναλοδιαιθυλοακετάλη
(20) Trans-2-εξεναλοδιμεθυλοακετάλη
(21) Υδροαβιετική αλκοόλη
(22) 4-αιθοξυ-φαινόλη
(23) 6-ισοπροπυλο-2-

δεκαϋδροναφθαλενόλη
(24) 7-μεθοξυκουμαρίνη
(25) 4-μεθοξυφαινόλη
(26) 4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-βουτεν-2-όνη
(27) 1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-πεντεν-3-όνη
(28) Trans-2-βουτενοΐκό μεθύλιο
(29) 6- μεθυλοκουμαρίνη
(30) 7-μεθυλοκουμαρίνη
(31) 5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη
(32) Έλαιο ρίζας costus (Saussurea lappa 

Clarke)
(33) 7-αιθοξυ-4-μεθυλοκουμαρίνη
(34) Εξαϋδροκουμαρίνη
(35) Μυρόξυλο το περουβιανό 

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

2-όνη
(38) Έλαιο λιππίας (Lippia citriodora 

Kunth).

(39) Δίσκος ο μόσχοσμος
(40) 4-φαινυλο-3-βουτεν-2-όνη
(41) Αμυλοκινναμάλη
(42) Κινναμυλική αλκοόλη
(43) Βενζυλική αλκοόλη
(44) Σαλικυλικό βενζύλιο
(45) Κινναμυλαλκοόλη
(46) Κινναμάλη
(47) Κιτράλη
(48) Κουμαρίνη
(49) Ευγενόλη
(50) Γερανιόλη
(51) Υδροξυ-κιτρονελλάλη
(52) 4-(4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντυλο)-3-

κυκλοεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη
(53) Ισοευγενόλη

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

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

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

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

(1) Αμυλοκινναμάλη
(2) Κινναμυλική αλκοόλη
(3) Ανισυλική αλκοόλη
(4) Βενζυλική αλκοόλη
(5) Βενζοϊκό βενζύλιο
(6) Κινναμωμικό βενζύλιο
(7) Σαλικυλικό βενζύλιο
(8) Κινναμάλη
(9) Κινναμυλαλκοόλη
(10)Κιτράλη
(11)Κιτρονελλόλη
(12)Κουμαρίνη
(13)Ευγενόλη
(14)Φαρνεσόλη
(15)Γερανιόλη
(16)Εξυλοκινναμαλδεΰδη
(17)Υδροξυ-κιτρονελλάλη
(18)4-(4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντυλο)-3-

κυκλοεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη
(19)Ισοευγενόλη
(20)Αλδεΰδη του κρίνου (αναφέρεται 

στην οδηγία για τα καλλυντικά 
προϊόντα στο σημείο 83 ως: 2-(4-
τριτ.-βουτυλοβενζυλο) 
προπιοναλδεΰδη

(21)δ-λεμονένιο
(22)Λιναλοόλη
(23)Μεθυλεπτινεστέρας
(24)3-μεθυλο-4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-

κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη
(25)Εκχύλισμα Evernia prunastri
(26)Εκχύλισμα Evernia furfuracea

(1) Ανισυλική αλκοόλη
(2) Βενζοϊκό βενζύλιο
(3) Κινναμωμικό βενζύλιο
(4) Κιτρονελλόλη
(5) Φαρνεσόλη
(6) Εξυλοκινναμαλδεΰδη
(7) Αλδεΰδη του κρίνου
(8) δ-λεμονένιο
(9) Λιναλοόλη
(10) Μεθυλεπτινεστέρας
(11) 3-μεθυλο-4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-

κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη
(12) Εκχύλισμα Evernia prunastri
(13) Εκχύλισμα Evernia furfuracea

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιστημονικές εκθέσεις αποδεικνύουν την ύπαρξη 40 απαγορευμένων αρωματικών ουσιών που 
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περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων αρωματικών ουσιών της πρότασης για την 
ασφάλεια των παιχνιδιών, εξαιρουμένων 2 ουσιών. Αυτές οι 2 ουσίες (= δίσκος ο μόσχοσμος 
και 4-φαινυλο-3-βουτεν-2-όνη) που έχουν θεωρηθεί αλλεργιογόνοι από την SCCNFP το 2003 
δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και πρέπει 
να προστεθούν. Είναι επίσης σκόπιμο να απαγορευθούν 13 αρωματικές ουσίες που υπόκεινται 
στις απαιτήσεις επισήμανσης στην πρόταση της Επιτροπής διότι σύμφωνα με επιστημονικές 
εκθέσεις οι εν λόγω 13 αρωματικές ουσίες έχουν συχνά εντοπιστεί ως αλλεργιογόνοι κατά την 
επαφή με την επιδερμίδα.

Τροπολογία 340
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(1) Ρίζα Alant (Inula helenium)
(2) Αλυλισοθειοκυανικό άλας
(3) Κυανιούχο βενζύλιο
(4) 4 τριτ.-βουτυλοφαινόλη
(5) Έλαιο χηνοπόδιου
(6) Κυκλαμινική αλκοόλη
(7) Διαιθυλικός μηλεϊνεστέρας
(8) Διυδροκουμαρίνη
(9) 2,4-διυδροξυ-3-μεθυλοβενζαλδεΰδη
(10)3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-όλη (6,7-

διυδρογερανιόλη)
(11)4,6-διμεθυλο-8-τριτ.-

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

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

όνη
(15)Διφαινυλαμίνη
(16)Ακρυλικός αιθυλεστέρας
(17)Φύλλα συκής, νωπά και 

παρασκευάσματα
(18)Trans-2-επτενάλη
(19)Trans-2-εξεναλοδιαιθυλοακετάλη
(20)Trans-2-εξεναλοδιμεθυλοακετάλη
(21)Υδροαβιετική αλκοόλη

(1) Ρίζα Alant (Inula helenium)
(2) Αλυλισοθειοκυανικό άλας
(3) Κυανιούχο βενζύλιο
(4) 4 τριτ.-βουτυλοφαινόλη
(5) Έλαιο χηνοπόδιου
(6) Κυκλαμινική αλκοόλη
(7) Διαιθυλικός μηλεϊνεστέρας
(8) Διυδροκουμαρίνη
(9) 2,4-διυδροξυ-3-μεθυλοβενζαλδεΰδη
(10)3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-όλη (6,7-

διυδρογερανιόλη)
(11)4,6-διμεθυλο-8-τριτ.-

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

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

όνη
(15)Διφαινυλαμίνη
(16)Ακρυλικός αιθυλεστέρας
(17)Φύλλα συκής, νωπά και 

παρασκευάσματα
(18)Trans-2-επτενάλη
(19)Trans-2-εξεναλοδιαιθυλοακετάλη
(20)Trans-2-εξεναλοδιμεθυλοακετάλη
(21)Υδροαβιετική αλκοόλη
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(22)4-αιθοξυ-φαινόλη
(23)6-ισοπροπυλο-2-

δεκαϋδροναφθαλενόλη
(24)7-μεθοξυκουμαρίνη
(25)4-μεθοξυφαινόλη
(26)4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-βουτεν-2-όνη
(27)1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-πεντεν-3-όνη
(28)Trans-2-βουτενοΐκό μεθύλιο
(29)6- μεθυλοκουμαρίνη
(30)7-μεθυλοκουμαρίνη
(31)5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη
(32)Έλαιο ρίζας costus (Saussurea lappa 

Clarke)
(33)7-αιθοξυ-4-μεθυλοκουμαρίνη
(34)Εξαϋδροκουμαρίνη
(35)Μυρόξυλο το περουβιανό 

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

όνη
(38)Έλαιο λιππίας (Lippia citriodora 

Kunth).

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

δεκαϋδροναφθαλενόλη
(24)7-μεθοξυκουμαρίνη
(25)4-μεθοξυφαινόλη
(26)4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-βουτεν-2-όνη
(27)1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-πεντεν-3-όνη
(28)Trans-2-βουτενοΐκό μεθύλιο
(29)6- μεθυλοκουμαρίνη
(30)7-μεθυλοκουμαρίνη
(31)5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη
(32)Έλαιο ρίζας costus (Saussurea lappa 

Clarke)
(33)7-αιθοξυ-4-μεθυλοκουμαρίνη
(34)Εξαϋδροκουμαρίνη
(35)Μυρόξυλο το περουβιανό 

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

όνη
(38)Έλαιο λιππίας (Lippia citriodora 

Kunth).

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

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

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

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

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

(1) Αμυλοκινναμάλη
(2) Κινναμυλική αλκοόλη
(3) Ανισυλική αλκοόλη
(4) Βενζυλική αλκοόλη
(5) Βενζοϊκό βενζύλιο
(6) Κινναμωμικό βενζύλιο
(7) Σαλικυλικό βενζύλιο
(8) Κινναμάλη
(9) Κινναμυλαλκοόλη
(10)Κιτράλη
(11)Κιτρονελλόλη
(12)Κουμαρίνη
(13)Ευγενόλη
(14)Φαρνεσόλη
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(15)Γερανιόλη
(16)Εξυλοκινναμαλδεΰδη
(17)Υδροξυ-κιτρονελλάλη
(18)4-(4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντυλο)-3-

κυκλοεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη
(19)Ισοευγενόλη
(20)Αλδεΰδη του κρίνου (αναφέρεται στην 

οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα 
στο σημείο 83 ως: 2-(4-τριτ.-
βουτυλοβενζυλο) προπιοναλδεΰδη

(21)δ-λεμονένιο
(22)Λιναλοόλη
(23)Μεθυλεπτινεστέρας
(24)3-μεθυλο-4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-

κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη
(25)Εκχύλισμα Evernia prunastri
(26)Εκχύλισμα Evernia furfuracea

(15)Γερανιόλη
(16)Εξυλοκινναμαλδεΰδη
(17)Υδροξυ-κιτρονελλάλη
(18)4-(4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντυλο)-3-

κυκλοεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη
(19)Ισοευγενόλη
(20)Αλδεΰδη του κρίνου (αναφέρεται στην 

οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα 
στο σημείο 83 ως: 2-(4-τριτ.-
βουτυλοβενζυλο) προπιοναλδεΰδη

(21)δ-λεμονένιο
(22)Λιναλοόλη
(23)Μεθυλεπτινεστέρας
(24)3-μεθυλο-4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-

κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη
(25)Εκχύλισμα Evernia prunastri
(26)Εκχύλισμα Evernia furfuracea

Or. en

Τροπολογία 341
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 7 – εδάφιοe 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(1) Ρίζα Alant (Inula helenium)
(2) Αλυλισοθειοκυανικό άλας
(3) Κυανιούχο βενζύλιο
(4) 4 τριτ.-βουτυλοφαινόλη
(5) Έλαιο χηνοπόδιου
(6) Κυκλαμινική αλκοόλη
(7) Διαιθυλικός μηλεϊνεστέρας
(8) Διυδροκουμαρίνη
(9) 2,4-διυδροξυ-3-μεθυλοβενζαλδεΰδη
(10)3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-όλη (6,7-

διυδρογερανιόλη)
(11)4,6-διμεθυλο-8-τριτ.-

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

(1) Ρίζα Alant (Inula helenium)
(2) Αλυλισοθειοκυανικό άλας
(3) Κυανιούχο βενζύλιο
(4) 4 τριτ.-βουτυλοφαινόλη
(5) Έλαιο χηνοπόδιου
(6) Κυκλαμινική αλκοόλη
(7) Διαιθυλικός μηλεϊνεστέρας
(8) Διυδροκουμαρίνη
(9) 2,4-διυδροξυ-3-μεθυλοβενζαλδεΰδη
(10)3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-όλη (6,7-

διυδρογερανιόλη)
(11)4,6-διμεθυλο-8-τριτ.-

βουτυλοκουμαρίνη
(12)Κιτρακονικός διμεθυλεστέρας
(13)7,11-διμεθυλο-4,6,10-δωδεκατριεν-3-
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όνη
(14)6,10-διμεθυλο-3,5,9-ενδεκατριεν-2-

όνη
(15)Διφαινυλαμίνη
(16)Ακρυλικός αιθυλεστέρας
(17)Φύλλα συκής, νωπά και 

παρασκευάσματα
(18)Trans-2-επτενάλη
(19)Trans-2-εξεναλοδιαιθυλοακετάλη
(20)Trans-2-εξεναλοδιμεθυλοακετάλη
(21)Υδροαβιετική αλκοόλη
(22)4-αιθοξυ-φαινόλη
(23)6-ισοπροπυλο-2-

δεκαϋδροναφθαλενόλη
(24)7-μεθοξυκουμαρίνη
(25)4-μεθοξυφαινόλη
(26)4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-βουτεν-2-όνη
(27)1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-πεντεν-3-όνη
(28)Trans-2-βουτενοΐκό μεθύλιο
(29)6- μεθυλοκουμαρίνη
(30)7-μεθυλοκουμαρίνη
(31)5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη
(32)Έλαιο ρίζας costus (Saussurea lappa 

Clarke)
(33)7-αιθοξυ-4-μεθυλοκουμαρίνη
(34)Εξαϋδροκουμαρίνη
(35)Μυρόξυλο το περουβιανό 

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

όνη
(38)Έλαιο λιππίας (Lippia citriodora 

Kunth).

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

όνη
(15)Διφαινυλαμίνη
(16)Ακρυλικός αιθυλεστέρας
(17)Φύλλα συκής, νωπά και 

παρασκευάσματα
(18)Trans-2-επτενάλη
(19)Trans-2-εξεναλοδιαιθυλοακετάλη
(20)Trans-2-εξεναλοδιμεθυλοακετάλη
(21)Υδροαβιετική αλκοόλη
(22)4-αιθοξυ-φαινόλη
(23)6-ισοπροπυλο-2-

δεκαϋδροναφθαλενόλη
(24)7-μεθοξυκουμαρίνη
(25)4-μεθοξυφαινόλη
(26)4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-βουτεν-2-όνη
(27)1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-πεντεν-3-όνη
(28)Trans-2-βουτενοΐκό μεθύλιο
(29)6- μεθυλοκουμαρίνη
(30)7-μεθυλοκουμαρίνη
(31)5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη
(32)Έλαιο ρίζας costus (Saussurea lappa 

Clarke)
(33)7-αιθοξυ-4-μεθυλοκουμαρίνη
(34)Εξαϋδροκουμαρίνη
(35)Εκχύλισμα ακατέργαστου 

μυρόξουλου του περουβιανού
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

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

όνη
(38)Αιθέριο Έλαιο λιππίας (Lippia 

citriodora Kunth).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποβλέπει στη διαγραφή της ιδιότητας "αλλεργιογόνος". Πράγματι, οι 
πρώτες ύλες που παρατίθενται στον κατάλογο αυτό δεν αποτελούν απαραίτητα αλλεργιογόνους 
πρώτες ύλες.

Επίσης, η τροπολογία προσδιορίζει σαφέστερα ορισμένα είδη εκχυλισμάτων διότι έχουν 
εισρεύσει στο κείμενο μικρά λάθη. Γενικότερα, τα παιχνίδια που επιτρέπουν την επαφή της 
επιδερμίδας με αρωματικές ουσίες πρέπει να τηρούν είτε την οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα 
είτε τα πρότυπα γεωργικών προϊόντων.
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Τροπολογία 342
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 7 – εδάφιοe 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι ακόλουθες αλλεργιογόνοι αρωματικές 
ουσίες αναφέρονται σε συσκευασίες ή στις 
εσωτερικές οδηγίες χρήσης των 
παιχνιδιών1, εάν οι συγκεντρώσεις τους 
υπερβαίνουν το 0,01% κατά βάρος:

(1) Αμυλοκινναμάλη
(2) Κινναμυλική αλκοόλη
(3) Ανισυλική αλκοόλη
(4) Βενζυλική αλκοόλη
(5) Βενζοϊκό βενζύλιο
(6) Κινναμωμικό βενζύλιο
(7) Σαλικυλικό βενζύλιο
(8) Κινναμάλη
(9) Κινναμυλαλκοόλη
(10)Κιτράλη
(11)Κιτρονελλόλη
(12)Κουμαρίνη
(13)Ευγενόλη
(14)Φαρνεσόλη
(15)Γερανιόλη
(16)Εξυλοκινναμαλδεΰδη
(17)Υδροξυ-κιτρονελλάλη
(18)4-(4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντυλο)-3-

κυκλοεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη
(19)Ισοευγενόλη
(20)Αλδεΰδη του κρίνου (αναφέρεται στην 

οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα 
στο σημείο 83 ως: 2-(4-τριτ.-
βουτυλοβενζυλο) προπιοναλδεΰδη

(21)δ-λεμονένιο
(22)Λιναλοόλη
(23)Μεθυλεπτινεστέρας
(24)3-μεθυλο-4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-

κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη
(25)Εκχύλισμα Evernia prunastri
(26)Εκχύλισμα Evernia furfuracea

(1) Αμυλοκινναμάλη
(2) Κινναμυλική αλκοόλη
(3) Ανισυλική αλκοόλη
(4) Βενζυλική αλκοόλη
(5) Βενζοϊκό βενζύλιο
(6) Κινναμωμικό βενζύλιο
(7) Σαλικυλικό βενζύλιο
(8) Κινναμάλη
(9) Κινναμυλαλκοόλη
(10)Κιτράλη
(11)Κιτρονελλόλη
(12)Κουμαρίνη
(13)Ευγενόλη
(14)Φαρνεσόλη
(15)Γερανιόλη
(16)Εξυλοκινναμαλδεΰδη
(17)Υδροξυ-κιτρονελλάλη
(18)4-(4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντυλο)-3-

κυκλοεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη
(19)Ισοευγενόλη
(20)Αλδεΰδη του κρίνου (αναφέρεται στην 

οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα 
στο σημείο 83 ως: 2-(4-τριτ.-
βουτυλοβενζυλο) προπιοναλδεΰδη

(21)δ-λεμονένιο
(22)Λιναλοόλη
(23)Μεθυλεπτινεστέρας
(24)3-μεθυλο-4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-

κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη
(25)Εκχύλισμα Evernia prunastri
(26)Εκχύλισμα Evernia furfuracea
1 Στα εν λόγω παιχνίδια περιλαμβάνονται, 
λ.χ., αρωματισμένες κούκλες, 



AM\744156EL.doc 193/217 PE412.121v02-00

EL

πλαστελίνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 
σύνεργα καλλιτεχνικών κατασκευών και 
πειραμάτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les molécules en cause sont présentes dans la majorité des huiles essentielles naturelles. 
Elles peuvent provoquées des allergies cutanées auprès d’un petit nombre d’individus. Aussi, 
il est important de pouvoir les signaler, soit sur une étiquette lorsque le produit n’a pas 
d’emballage, soit sur l’emballage, soit sur le mode d’emploi accompagnant certains jouets ou 
jeux.

Ces molécules allergisantes ne l’étant que pour la peau, il n’est pas nécessaire de les citer 
dans les kits de confiserie ou de cuisine, ni dans les jeux qui ne permettent pas un contact 
direct avec lesdites molécules.

Τροπολογία 343
Wolfgang Bulfon

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 8 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των 
ακόλουθων ορίων μετανάστευσης από 
παιχνίδια ή συστατικά παιχνιδιών που κατά 
τη χρήση τους είναι προσβάσιμα από 
παιδιά, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:

8. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των 
ακόλουθων συνολικών περιεχομένων σε 
παιχνίδια ή συστατικά παιχνιδιών που κατά 
τη χρήση τους είναι προσβάσιμα από 
παιδιά, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων και την απλούστευση της έρευνας πρέπει οι ποσότητες 
που αναγράφονται στον πίνακα να παρουσιάσουν τη συνολική επιβάρυνση των εκάστοτε 
ουσιών σε χιλιοστό ανά κιλό του παιχνιδιού.
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Τροπολογία 344
Jacques Toubon

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των 
ακόλουθων ορίων μετανάστευσης από 
παιχνίδια ή συστατικά παιχνιδιών που 
κατά τη χρήση τους είναι προσβάσιμα 
από παιδιά, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:

8. Η ημερήσια επιτρεπόμενη δόση για την 
προστασία της υγείας των παιδιών λόγω 
της χρήσης παιχνιδιών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές 
ημερησίως:

Στοιχείο mg/kg 
σε 

ξηρή, 
εύθρυπ
τη, με 
μορφή 
σκόνης 

ή 
εύκαμπ
τη ύλη 

του 
παιχνιδ

ιού

mg/kg
σε υγρή ή 
κολλώδη 
ύλη του 

παιχνιδιο
ύ

Στοιχείο Ημερήσια επιτρεπόμενη 
δόση (mg/kg του βάρους 
των παιδιών/την ημέρα)

Αλουμίνιο 5625 1406

Αντιμόνιο 45 11,3 Αντιμόνιο 6
Αρσενικό 7,5 1,9 Αρσενικό 1

Βάριο 4500 1125 Βάριο 600

Βόριο 1200 300 Βόριο 160

Κάδμιο 3.8 0.9 Κάδμιο 0.5

Χρώμιο (III) 37.5 9.4 Χρώμιο 5

Χρώμιο (VI) 0.04 0.01

Κοβάλτιο 10.5 2.6

Χαλκός 622.5 156

Μόλυβδος 27 6.8 Μόλυβδος 3.6

Μαγγάνιο 1200 300 Μαγγάνιο 160

Υδράργυρος 15 3.8 Υδράργυρος 2

Νικέλιο 75 18.8 Νικέλιο 10
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Σελήνιο 37.5 9.4 Σελήνιο 5

Στρόντιο 4500 1125

Κασσίτερος 15000 3750 Κασσίτερος 2000

Οργανικός 
κασσίτερος

1.9 0.5

Ψευδάργυρος 3750 938 Ψευδάργυρο
ς

500

"Επιτρεπόμενη ημερήσια δόση" είναι η 
μέγιστη ποσότητα ενός στοιχείου που 
μπορεί να λαμβάνει ένα παιδία ανάλογα 
με το βάρος του χωρίς τούτο να έχει 
δυσμενείς συνέπειες για την υγεία του.

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Seules des valeurs de biodisponibilité ou de dose journalière tolérable (mg / kg de poids 
enfant / jour), permettent aux normalisateurs de définir les techniques de mesures les plus 
adaptées en fonction des connaissances scientifiques et techniques. 

Les valeurs de migration citées ne suivent pas les orientations du rapport RIVM. Les valeurs 
de migration citées ne suivent pas les orientations du rapport RIVM.
La Commission a retenu 19 éléments. Or, 6 nous paraissent non appropriés: il n’y a aucun 
intérêt, lors de l’extraction à séparer le chrome III du chrome VI et l’étain organique de 
l’étain.
Rechercher cuivre, aluminium, strontium et cobalt, est inappropriée dans un jouet.

Τροπολογία 345
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – κεφάλαιο III – σημείο 8 – πίνακας
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των 
ακόλουθων ορίων μετανάστευσης από 
παιχνίδια ή συστατικά παιχνιδιών που 
κατά τη χρήση τους είναι προσβάσιμα 
από παιδιά, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:

8. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των 
ακόλουθων ορίων μετανάστευσης από 
παιχνίδια ή συστατικά παιχνιδιών που 
κατά τη χρήση τους είναι προσβάσιμα 
από παιδιά, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:

Στοιχείο mg/kg σε 
ξηρή, 

εύθρυπτη, με 
μορφή 

σκόνης ή 
εύκαμπτη 
ύλη του 

παιχνιδιού

mg/kg
σε υγρή ή 
κολλώδη 
ύλη του 

παιχνιδιού

Στοιχείο mg/kg σε 
ξηρή, 

εύθρυπτη, με 
μορφή 

σκόνης ή 
εύκαμπτη 
ύλη του 

παιχνιδιού

mg/kg
σε υγρή ή 
κολλώδη 
ύλη του 

παιχνιδιού

Αλουμίνιο 5625 1406 Αλουμίνιο 5625 1406

Αντιμόνιο 45 11,3 Αντιμόνιο 45 11,3

Αρσενικό 7,5 1,9
Βάριο 4500 1125 Βάριο 4500 1125

Βόριο 1200 300 Βόριο 1200 300

Κάδμιο 3,8 0,9
Χρώμιο (III) 37,5 9,4 Χρώμιο (III) 37,5 9,4

Χρώμιο (VI) 0,04 0,01
Κοβάλτιο 10,5 2,6 Κοβάλτιο 10,5 2,6

Χαλκός 622,5 156 Χαλκός 622,5 156

Μόλυβδος 27 6,8
Μαγγάνιο 1200 300 Μαγγάνιο 1200 300

Υδράργυρος 15 3,8
Νικέλιο 75 18,8 Νικέλιο 75 18,8

Σελήνιο 37,5 9,4 Σελήνιο 37,5 9,4

Στρόντιο 4500 1125 Στρόντιο 4500 1125

Κασσίτερος 15000 3750 Κασσίτερος 15000 3750

Οργανικός 
κασσίτερος

1,9 0,5

Ψευδάργυρος 3750 938 Ψευδάργυρος 3750 938

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 346
Eva-Britt Svensson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των 
ακόλουθων ορίων μετανάστευσης από 
παιχνίδια ή συστατικά παιχνιδιών που 
κατά τη χρήση τους είναι προσβάσιμα 
από παιδιά, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:

8. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των 
ακόλουθων ορίων μετανάστευσης από 
παιχνίδια ή συστατικά παιχνιδιών που 
κατά τη χρήση τους είναι προσβάσιμα 
από παιδιά, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:

Στοιχείο mg/kg σε 
ξηρή, 

εύθρυπτη, με 
μορφή 

σκόνης ή 
εύκαμπτη 
ύλη του 

παιχνιδιού

mg/kg
σε υγρή ή 
κολλώδη 
ύλη του 

παιχνιδιού

Στοιχείο mg/kg σε 
ξηρή, 

εύθρυπτη, με 
μορφή 

σκόνης ή 
εύκαμπτη 
ύλη του 

παιχνιδιού

mg/kg
σε υγρή ή 
κολλώδη 
ύλη του 

παιχνιδιού

Αλουμίνιο 5625 1406 Αλουμίνιο 5625 1406

Αντιμόνιο 45 11,3 Αντιμόνιο 45 11,3

Αρσενικό 7,5 1,9 Αρσενικό 7,5 1,9

Βάριο 4500 1125 Βάριο 4500 1125

Βόριο 1200 300 Βόριο 1200 300

Κάδμιο 3,8 0,9
Χρώμιο (III) 37,5 9,4 Χρώμιο (III) 37,5 9,4

Χρώμιο (VI) 0,04 0,01
Κοβάλτιο 10,5 2,6 Κοβάλτιο 10,5 2,6

Χαλκός 622,5 156 Χαλκός 622,5 156

Μόλυβδος 27 6,8

Μαγγάνιο 1200 300 Μαγγάνιο 1200 300

Υδράργυρος 15 3,8
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Νικέλιο 75 18,8 Νικέλιο 75 18,8

Σελήνιο 37,5 9,4 Σελήνιο 37,5 9,4

Στρόντιο 4500 1125 Στρόντιο 4500 1125

Κασσίτερος 15000 3750 Κασσίτερος 15000 3750

Οργανικός 
κασσίτερος

1,9 0,5 Οργανικός 
κασσίτερος

1,9 0,5

Ψευδάργυρος 3750 938 Ψευδάργυρος 3750 938

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες από αυτές τις ουσίες είναι γνωστές ουσίες CMR και θα πρέπει επομένως να 
απαγορεύεται η χρήση τους σε παιχνίδια, σύμφωνα με την τροπολογία στο παράρτημα II, μέρος 
III, σημεία 3-5 του ίδιου συντάκτη. Το κάδμιο, το χρώμιο (VI) και ο μόλυβδος αναγνωρίζεται 
ότι έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και απαγορεύονται στην οδηγία RoHS-και στην 
οδηγία ELV. Η τελευταία παράγραφος πρέπει να διαγραφεί καθώς επιτρέπει ιδιαιτέρως εκτενείς 
παρεκκλίσεις από την απαγόρευση ουσιών CMR.

Τροπολογία 347
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 8

Κέιμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των 
ακόλουθων ορίων μετανάστευσης από 
παιχνίδια ή συστατικά παιχνιδιών που 
κατά τη χρήση τους είναι προσβάσιμα 
από παιδιά, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:

8. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των 
ακόλουθων ορίων μετανάστευσης από 
παιχνίδια ή συστατικά παιχνιδιών που 
κατά τη χρήση τους είναι προσβάσιμα 
από παιδιά, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:
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Στοιχείο mg/kg σε 
ξηρή, 

εύθρυπτη, 
με μορφή 
σκόνης ή 
εύκαμπτη 
ύλη του 

παιχνιδιού

mg/kg
σε υγρή ή 
κολλώδη 
ύλη του 

παιχνιδιού

Στοιχείο mg/kg σε 
ξηρή, 

εύθρυπτη, 
με μορφή 
σκόνης ή 
εύκαμπτη 
ύλη του 

παιχνιδιού

mg/kg
σε υγρή ή 
κολλώδη 
ύλη του 

παιχνιδιού

Αλουμίνιο 5625 1406 Αλουμίνιο 5625 1406
Αντιμόνιο 45 11.3 Αντιμόνιο 45 11.3
Αρσενικό 7.5 1.9
Βάριο 4500 1125 Βάριο 4500 1125
Βόριο 1200 300 Βόριο 1200 300
Κάδμιο 3.8 0.9
Χρώμιο (III) 37.5 9.4 Χρώμιο (III) 37.5 9.4
Χρώμιο (VI) 0.04 0.01
Κοβάλτιο 10.5 2.6 Κοβάλτιο 10.5 2.6
Χαλκός 622.5 156 Χαλκός 622.5 156
Μόλυβδος 27 6.8
Μαγγάνιο 1200 300 Μαγγάνιο 1200 300
Υδράργυρος 15 3.8
Νικέλιο 75 18.8 Νικέλιο 75 18.8
Σελήνιο 37.5 9.4 Σελήνιο 37.5 9.4
Στρόντιο 4500 1125 Στρόντιο 4500 1125
Κασσίτερος 15000 3750 Κασσίτερος 15000 3750
Οργανικός 
κασσίτερος

1.9 0.5 Οργανικός 
κασσίτερος

1.9 0.5

Ψευδάργυρος 3750 938 Ψευδάργυρος 3750 938
Αυτές οι οριακές τιμές δεν 
εφαρμόζονται στα παιχνίδια τα οποία, 
λόγω της προσβασιμότητας, της 
λειτουργίας, του όγκου ή της μάζας τους 
αποκλείουν σαφώς οποιονδήποτε 
κίνδυνο από μύζηση, γλύψιμο, 
κατάποση ή παρατεταμένη επαφή με το 
δέρμα όταν χρησιμοποιούνται με τον 
τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Some of these metals are CMR substances. The migration limits should not be used to exempt 
metals with CMR-properties from the ban, but they should be used to further limit the risks. 
This needs to be clarified. The most dangerous metals should be banned for use in toys. EU-
manufacturers to not use mercury in toys, but imported toys have contained the substance in 
some unfortunate cases. A ban on mercury in toys would lead to more equal terms for 
imported toys and toys manufactured in the EU. Also the other heavy metals deleted in the 
amendment are recognised as having serious health effects and are prohibited in the RoHS-
directive 2002/95/EC and the ELV-Directive 2000/53/EC. The last paragraph enables too 
wide exemptions from the CMR ban. 

Τροπολογία 348
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των 
ακόλουθων ορίων μετανάστευσης από 
παιχνίδια ή συστατικά παιχνιδιών που 
κατά τη χρήση τους είναι προσβάσιμα 
από παιδιά, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:

8. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των 
ακόλουθων ορίων μετανάστευσης από 
παιχνίδια ή συστατικά παιχνιδιών που 
κατά τη χρήση τους είναι προσβάσιμα 
από παιδιά, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:

Στοιχείο mg/kg σε 
ξηρή, 

εύθρυπτη, με 
μορφή 

σκόνης ή 
εύκαμπτη 
ύλη του 

παιχνιδιού

mg/kg
σε υγρή ή 
κολλώδη 
ύλη του 

παιχνιδιού

Στοιχείο mg/kg σε 
ξηρή, 

εύθρυπτη, με 
μορφή 

σκόνης ή 
εύκαμπτη 
ύλη του 

παιχνιδιού

mg/kg
σε υγρή ή 
κολλώδη 
ύλη του 

παιχνιδιού

Αλουμίνιο 5625 1406 Αλουμίνιο 5625 1406

Αντιμόνιο 45 11,3 Αντιμόνιο 45 11,3

Αρσενικό 7,5 1,9 Αρσενικό 7,5 1,9

Βάριο 4500 1125 Βάριο 4500 1125

Βόριο 1200 300 Βόριο 1200 300

Κάδμιο 3,8 0,9
Χρώμιο (III) 37,5 9,4 Χρώμιο (III) 37,5 9,4

Χρώμιο (VI) 0,04 0,01
Κοβάλτιο 10,5 2,6 Κοβάλτιο 10,5 2,6
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Χαλκός 622,5 156 Χαλκός 622,5 156

Μόλυβδος 27 6,8
Μαγγάνιο 1200 300 Μαγγάνιο 1200 300

Υδράργυρος 15 3,8
Νικέλιο 75 18,8 Νικέλιο 75 18,8

Σελήνιο 37,5 9,4 Σελήνιο 37,5 9,4

Στρόντιο 4500 1125 Στρόντιο 4500 1125

Κασσίτερος 15000 3750 Κασσίτερος 15000 3750

Οργανικός 
κασσίτερος

1,9 0,5 Οργανικός 
κασσίτερος

1,9 0,5

Ψευδάργυρος 3750 938 Ψευδάργυρος 3750 938

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 349
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των 
ακόλουθων ορίων μετανάστευσης από 
παιχνίδια ή συστατικά παιχνιδιών που 
κατά τη χρήση τους είναι προσβάσιμα 
από παιδιά, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:

8. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των 
ακόλουθων ορίων μετανάστευσης από 
παιχνίδια ή συστατικά παιχνιδιών που 
κατά τη χρήση τους είναι προσβάσιμα 
από παιδιά, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο:

Στοιχείο mg/kg σε 
ξηρή, 

εύθρυπτη, με 
μορφή 

σκόνης ή 

mg/kg
σε υγρή ή 
κολλώδη 
ύλη του 

παιχνιδιού

Στοιχείο mg/kg σε 
ξηρή, 

εύθρυπτη, με 
μορφή 

σκόνης ή 

mg/kg
σε υγρή ή 
κολλώδη 
ύλη του 

παιχνιδιού
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εύκαμπτη 
ύλη του 

παιχνιδιού

εύκαμπτη 
ύλη του 

παιχνιδιού
Αλουμίνιο 5625 1406 Αλουμίνιο 5625 1406

Αντιμόνιο 45 11,3 Αντιμόνιο 45 11,3

Αρσενικό 7,5 1,9
Βάριο 4500 1125 Βάριο 4500 1125

Βόριο 1200 300 Βόριο 1200 300

Κάδμιο 3,8 0,9

Χρώμιο (III) 37,5 9,4

Χρώμιο (VI) 0,04 0,01

Κοβάλτιο 10,5 2,6
Χαλκός 622,5 156 Χαλκός 622,5 156

Μόλυβδος 27 6,8
Μαγγάνιο 1200 300 Μαγγάνιο 1200 300

Υδράργυρος 15 3,8

Νικέλιο 75 18,8
Σελήνιο 37,5 9,4 Σελήνιο 37,5 9,4

Στρόντιο 4500 1125 Στρόντιο 4500 1125

Κασσίτερος 15000 3750 Κασσίτερος 15000 3750

Οργανικός 
κασσίτερος

1,9 0,5

Ψευδάργυρος 3750 938 Ψευδάργυρος 3750 938

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες από αυτές τις ουσίες είναι γνωστές ουσίες CMR και θα πρέπει επομένως να 
απαγορεύεται η χρήση τους σε παιχνίδια, σύμφωνα με την τροπολογία στο παράρτημα II, μέρος 
III, σημεία 3-5 του ίδιου συντάκτη. Το κάδμιο, το χρώμιο (VI) και ο μόλυβδος αναγνωρίζεται 
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ότι έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και απαγορεύονται στην οδηγία RoHS-και στην 
οδηγία ELV. Η τελευταία παράγραφος πρέπει να διαγραφεί καθώς επιτρέπει ιδιαιτέρως εκτενείς 
παρεκκλίσεις από την απαγόρευση ουσιών CMR.

Τροπολογία 350
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να απαγορεύεται η χρήση των 
ακόλουθων στοιχείων σε παιχνίδια ή σε 
συστατικά μέρη παιχνιδιών:
(1) Αρσενικό
(2) Κάδμιο
(3) Χρώμιο (V)
(4) Μόλυβδος
(5) Υδράργυρος
(6) Οργανικός κασσίτερος

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 351
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος III – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Ειδικές απαιτήσεις θεσπίζονται για
παιχνίδια ή μέρη αυτών τα οποία έχουν 
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σχεδιασθεί για να μπαίνουν στο στόμα, 
ανεξαρτήτως της ηλικιακής ομάδας για 
την οποία προορίζονται, βάσει των 
απαιτήσεων για τις συσκευασίες 
τροφίμων κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 
2004, σχετικά με τα υλικά και 
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν 
σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και κατά τα 
ειδικά μέτρα του για συγκεκριμένα υλικά. 
Οι απαιτήσεις αυτές θεσπίζονται με βάση 
τη γνώμη της αρμόδιας επιστημονικής 
επιτροπής και με απόφαση κατά το 
άρθρο 45, παράγραφος 2, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ παιχνιδιών 
και υλικών που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα.

Or. el

Τροπολογία 352
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II α – τίτλος (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIα
Κατάλογος ουσιών ή παρασκευασμάτων 
που έχουν ταξινομηθεί ως ουσίες CMR 
των κατηγοριών 1 και 2 σύμφωνα με το 
Παράρτημα 1 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 
για τις οποίες έχει χορηγηθεί εξαίρεση 
από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή 
κατόπιν αξιολόγησης σύμφωνα με το 
Παράρτημα II, μέρος III, παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ακριβώς συμβαίνει με τη διαδικασία έγκρισης που προβλέπεται στο REACH, που 
λαμβάνει ειδικότερα υπόψη τις ουσίες CMR των κατηγοριών 1 και 2, η τροπολογία αυτή 
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προβλέπει απαγόρευση με την επιφύλαξη περιόδου λήξης της ισχύος για τις εξαιρετικές 
περιπτώσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις για εξαιρέσεις. 

Τροπολογία 353
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II α – τίτλος (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIα
Κατάλογος ουσιών CMR των κατηγοριών 

1 και 2 που εξαιρούνται από την 
απαγόρευση που προβλέπεται στο 
Παράρτημα II, μέρος point III, 

παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τροπολογίας 6 στο Παράρτημα II, μέρος III. ΧΗΜΙΚΕς 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: CMR των κατηγοριών 1 και 2, 4.2.

Τροπολογία 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II α – τίτλος (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIα
Κατάλογος ουσιών και 

παρασκευασμάτων CMR των 
κατηγοριών 1 και 2 που εξαιρούνται από 

την απαγόρευση που προβλέπεται στο 
Παράρτημα II, μέρος point III, 

παράγραφος 3.

Or. en
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Τροπολογία 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II α – τίτλος (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIα
Κατάλογος ουσιών CMR των κατηγοριών 

1 και 2 που εξαιρούνται από την 
απαγόρευση που προβλέπεται στο 
Παράρτημα II, μέρος point III, 

παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II α – τίτλος (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIα
Κατάλογος ουσιών CMR των κατηγοριών 

1 και 2 που εξαιρούνται από την 
απαγόρευση που προβλέπεται στο 
Παράρτημα II, μέρος point III, 

παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τροπολογίας 6 στο Παράρτημα II, μέρος III. ΧΗΜΙΚΕς 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: CMR των κατηγοριών 1 και 2, 4.2.
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Τροπολογία 357
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II β – τίτλος (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIβ
Κατάλογος ουσιών ή παρασκευασμάτων 
που έχουν ταξινομηθεί ως ουσίες CMR 
της κατηγορίας 3 σύμφωνα με το 
Παράρτημα 1 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 
και που έχουν απαγορευθεί σύμφωνα με 
το Παράρτημα II, μέρος III, παράγραφος 
5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για ευρέως αποδεκτούς επιστημονικούς και ρυθμιστικούς λόγους, μεγάλος αριθμός ουσιών 
CMR της κατηγορίας 3 δεν υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς. Οι περιορισμοί πρέπει να 
βασίζονται στο επίπεδο επικινδυνότητας. Η διαφορετική μεταχείριση παρατηρείται και σε άλλη 
κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του REACH που εφαρμόζει τη διαδικασία 
έγκρισης για τις ουσίες CMR των κατηγοριών 1 και 2, όχι όμως για τις ουσίες CMR της 
κατηγορίας 3. Θα ήταν, για το λόγο αυτό ασυνεπές-και άνευ προηγουμένου- να εξισωθούν στην 
οδηγία για τα παιχνίδια οι ουσίες CMR της κατηγορίας 3 με τις ουσίες CMR των κατηγοριών 1 
και 2 δεδομένου ότι παρουσιάζουν τα ίδια επίπεδα τοξικής επικινδυνότητας. Προτείνεται, 
συνεπώς, σε περιπτώσεις ιστορικού ασφαλούς χρήσης στη βιομηχανία, να επιτρέπεται η χρήση 
ουσιών CMR της κατηγορίας 3, εκτός αν απαγορεύεται ρητώς από την επιστημονική επιτροπή.

Τροπολογία 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II β – τίτλος (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIβ
Κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και 

παρασκευασμάτων CMR της κατηγορίας 
3
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Or. en

Τροπολογία 359
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II β – τίτλος (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIβ
Κατάλογος απαγορευμένων ουσιών CMR 

της κατηγορίας 3

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τροπολογίας 7 στο Παράρτημα II, μέρος III. ΧΗΜΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ουσίες CMR της κατηγορίας 3, 5ii.

Τροπολογία 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II β – τίτλος (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIβ
Κατάλογος απαγορευμένων ουσιών CMR 

της κατηγορίας 3

Or. en
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Τροπολογία 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II β – τίτλος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

. Παράρτημα IIβ
Κατάλογος απαγορευμένων ουσιών CMR 

της κατηγορίας 3

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τροπολογίας 7 στο Παράρτημα II, μέρος III. ΧΗΜΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Ουσίες CMR της κατηγορίας 3, 5ii.

Τροπολογία 362
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο 
άρθρο 20 περιλαμβάνει, ιδίως, στο βαθμό 
που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση, 
τα εξής:

Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο 
άρθρο 20 περιλαμβάνει, ιδίως, στο βαθμό 
που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση, 
τα εξής:

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

α) λεπτομερή περιγραφή του σχεδιασμού 
και της κατασκευής, 
συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των 
συστατικών στοιχείων και των υλικών που 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, καθώς και 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη 
χημική σύνθεση του παιχνιδιού ή τις 
ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 
κατασκευή του παιχνιδιού καθώς και 
σχετικά με την ποσότητα των επί μέρους 
ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν στο 
παιχνίδι ή μέρη αυτού·

Or. el
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Τροπολογία 363
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) λεπτομερή περιγραφή του σχεδιασμού 
και της κατασκευής, 
συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των 
συστατικών στοιχείων και των υλικών που 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, καθώς και 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη 
χημική σύνθεση του παιχνιδιού ή τις 
ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 
κατασκευή του παιχνιδιού καθώς και 
σχετικά με την ποσότητα των επί μέρους 
ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν στο 
παιχνίδι ή μέρη αυτού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δελτία στοιχείων ασφάλειας παρέχουν περιορισμένες πληροφορίες όσον αφορά τις χημικές 
ουσίες που περιέχουν τα παιχνίδια. Η τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει 
λεπτομερέστερες πληροφορίες, όπως είναι ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια. 

Τροπολογία 364
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος A – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από κάθε προειδοποίηση, είτε με 
γραπτό μήνυμα είτε με εικονόγραμμα, θα 
πρέπει να αναγράφεται η λέξη 
"Προειδοποίηση".

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκρινίζεται στον καταναλωτή ότι το κείμενο σχετίζεται με την ασφάλεια και 
να εφιστάται η προσοχή στο μήνυμα, κάθε προειδοποίηση θα πρέπει να αρχίζει με τη λέξη 
"Προειδοποίηση". Τούτο ισχύει ειδικότερα για προειδοποιήσεις με εικονογράμματα.

Τροπολογία 365
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος A – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από κάθε προειδοποίηση, είτε με 
γραπτό μήνυμα είτε με εικονόγραμμα, θα 
πρέπει να αναγράφεται η λέξη 
"Προειδοποίηση".

Or. en

Τροπολογία 366
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος A – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από κάθε προειδοποίηση, είτε με 
γραπτό μήνυμα είτε με εικονόγραμμα, θα 
πρέπει να αναγράφεται η λέξη 
"Προειδοποίηση".

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκρινίζεται στον καταναλωτή ότι το κείμενο σχετίζεται με την ασφάλεια και 
να εφιστάται η προσοχή στο μήνυμα, κάθε προειδοποίηση θα πρέπει να αρχίζει με τη λέξη 
"Προειδοποίηση". Τούτο ισχύει ειδικότερα για προειδοποιήσεις με εικονογράμματα.
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Τροπολογία 367
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος B – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Παιχνίδια που δεν προορίζονται για 
παιδιά κάτω των 36 μηνών

1. Παιχνίδια που δεν προορίζονται για 
παιδιά κάτω των 36 μηνών

Τα παιχνίδια που ενδέχεται να είναι 
επικίνδυνα για τα παιδιά κάτω των 36 
μηνών πρέπει να φέρουν προειδοποίηση, 
όπως: "Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλο για 
παιδιά κάτω των 36 μηνών" ή "Προσοχή: 
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 
τριών ετών" ή η λέξη "Προσοχή" 
συνοδευόμενη από την ακόλουθη γραφική 
παράσταση:

Τα παιχνίδια που ενδέχεται να είναι 
επικίνδυνα για τα παιδιά κάτω των 36 
μηνών πρέπει να φέρουν προειδοποίηση, 
όπως: "Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλο για 
παιδιά κάτω των 36 μηνών" ή "Προσοχή: 
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 
τριών ετών" ή η λέξη "Προσοχή" 
συνοδευόμενη από την ακόλουθη γραφική 
παράσταση:

[Εικονόγραμμα] [Εικονόγραμμα]
Αυτές οι προειδοποιήσεις πρέπει να 
συνοδεύονται από σύντομη ένδειξη, η 
οποία μπορεί να εμφανίζεται στις οδηγίες 
χρήσης, σχετικά με τον ειδικό κίνδυνο που 
καθιστά αναγκαίο αυτόν τον περιορισμό.

Αυτές οι προειδοποιήσεις πρέπει να 
συνοδεύονται από σύντομη ένδειξη, η 
οποία μπορεί να εμφανίζεται στις οδηγίες 
χρήσης, σχετικά με τον ειδικό κίνδυνο που 
καθιστά αναγκαίο αυτόν τον περιορισμό.
Μια τέτοιου είδους προειδοποίηση μπορεί 
να μην χρησιμοποιείται για παιχνίδια τα 
οποία έχουν σχεδιασθεί ή, λόγω της 
λειτουργίας, των διαστάσεων και των 
χαρακτηριστικών τους, προορίζονται για 
παιδιά κάτω των 36 μηνών. Ειδικότερα 
όλα τα μαλακά παιχνίδια θεωρούνται ως 
παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά 
κάτω των 36 μηνών.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα 
παιχνίδια που, λόγω της λειτουργίας τους, 
των διαστάσεών τους, των 
χαρακτηριστικών τους, των ιδιοτήτων τους 
ή άλλων προφανών στοιχείων τους, είναι 
προδήλως ακατάλληλα για παιδιά κάτω 
των 36 μηνών.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα 
παιχνίδια που, λόγω της λειτουργίας τους, 
των διαστάσεών τους, των 
χαρακτηριστικών τους, των ιδιοτήτων τους 
ή άλλων προφανών στοιχείων τους, είναι 
προδήλως ακατάλληλα για παιδιά κάτω 
των 36 μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος γίνεται κατάχρηση της προειδοποίησης για μικρά εξαρτήματα, και τα 
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παιχνίδια που προορίζονται πραγματικά για μικρά παιδιά φέρουν την προειδοποίηση αυτή 
ούτως ώστε να νομιμοποιείται η παρουσία μικρών εξαρτημάτων που μπορούν να παρουσιάζουν 
κίνδυνο πνιγμού στα παιδιά. Ιδίως τα παιχνίδια με μαλακό περιεχόμενο, όπως είναι τα λούτρινα 
αρκουδάκια και οι μαλακές κούκλες δεν θα πρέπει ποτέ να φέρουν μικρά και χαλαρά 
εξαρτήματα δεδομένου ότι, ανεξάρτητα από την πρόθεση του κατασκευαστή, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ως παιχνίδια από παιδιά.

Τροπολογία 368
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος B – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Παιχνίδια που δεν προορίζονται για 
παιδιά κάτω των 36 μηνών

1. Παιχνίδια που δεν προορίζονται για 
παιδιά κάτω των 36 μηνών

Τα παιχνίδια που ενδέχεται να είναι 
επικίνδυνα για τα παιδιά κάτω των 36 
μηνών πρέπει να φέρουν προειδοποίηση, 
όπως: "Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλο για 
παιδιά κάτω των 36 μηνών" ή "Προσοχή: 
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 
τριών ετών" ή η λέξη "Προσοχή" 
συνοδευόμενη από την ακόλουθη γραφική 
παράσταση:

Τα παιχνίδια που ενδέχεται να είναι 
επικίνδυνα για τα παιδιά κάτω των 36 
μηνών πρέπει να φέρουν προειδοποίηση, 
όπως: "Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλο για 
παιδιά κάτω των 36 μηνών" ή "Προσοχή: 
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 
τριών ετών" ή η λέξη "Προσοχή" 
συνοδευόμενη από την ακόλουθη γραφική 
παράσταση:

[Εικονόγραμμα] [Εικονόγραμμα]
Αυτές οι προειδοποιήσεις πρέπει να 
συνοδεύονται από σύντομη ένδειξη, η 
οποία μπορεί να εμφανίζεται στις οδηγίες 
χρήσης, σχετικά με τον ειδικό κίνδυνο που 
καθιστά αναγκαίο αυτόν τον περιορισμό.

Αυτές οι προειδοποιήσεις πρέπει να 
συνοδεύονται από σύντομη ένδειξη, η 
οποία μπορεί να εμφανίζεται στις οδηγίες 
χρήσης, σχετικά με τον ειδικό κίνδυνο που 
καθιστά αναγκαίο αυτόν τον περιορισμό.
Μια τέτοιου είδους προειδοποίηση μπορεί 
να μην χρησιμοποιείται για παιχνίδια τα 
οποία έχουν σχεδιασθεί ή, λόγω της 
λειτουργίας, των διαστάσεων και των 
χαρακτηριστικών τους, προορίζονται για 
παιδιά κάτω των 36 μηνών. Ειδικότερα 
όλα τα μαλακά παιχνίδια θεωρούνται ως 
παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά 
κάτω των 36 μηνών.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα 
παιχνίδια που, λόγω της λειτουργίας τους, 
των διαστάσεών τους, των 
χαρακτηριστικών τους, των ιδιοτήτων τους 

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα 
παιχνίδια που, λόγω της λειτουργίας τους, 
των διαστάσεών τους, των 
χαρακτηριστικών τους, των ιδιοτήτων τους 
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ή άλλων προφανών στοιχείων τους, είναι 
προδήλως ακατάλληλα για παιδιά κάτω 
των 36 μηνών.

ή άλλων προφανών στοιχείων τους, είναι 
προδήλως ακατάλληλα για παιδιά κάτω 
των 36 μηνών.

Or. en

Τροπολογία 369
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος B – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Πατίνια, τροχοπέδιλα, πατίνια με 
ροδάκια σε ευθεία παράταξη (inline skates) 
και τροχοσανίδες (skateboards), πατίνια με 
τιμόνι και ποδηλατάκια για παιδιά

5. Πατίνια, τροχοπέδιλα, πατίνια με 
ροδάκια σε ευθεία παράταξη (inline skates) 
και τροχοσανίδες (skateboards), πατίνια με 
τιμόνι και ποδηλατάκια για παιδιά

Εάν αυτά τα παιχνίδια προσφέρονται προς 
πώληση ως παιχνίδια, πρέπει να φέρουν 
την ακόλουθη ένδειξη:

Εάν αυτά τα παιχνίδια προσφέρονται προς 
πώληση ως παιχνίδια, πρέπει να φέρουν 
την ακόλουθη ένδειξη:

"Προσοχή! Να χρησιμοποιείται με 
εξοπλισμό προστασίας. Να μην 
χρησιμοποιείται σε δημόσιο οδικό 
δίκτυο".

"Προσοχή! Να χρησιμοποιείται με 
εξοπλισμό προστασίας. Να μην 
χρησιμοποιείται σε δημόσιες οδούς ή 
διόδους ή στα πεζοδρόμιά τους. Να μην 
χρησιμoποιείται από παιδιά με βάρος 
κάτω των 20 κιλών".

Εξάλλου, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να 
υπενθυμίζουν ότι η χρήση του παιχνιδιού 
πρέπει να γίνεται με σύνεση, γιατί απαιτεί 
μεγάλη επιδεξιότητα, ώστε να 
αποφεύγονται ατυχήματα του χρήστη 
καθώς και τρίτων ατόμων που οφείλονται 
σε πτώσεις ή συγκρούσεις. Αναγράφονται, 
επίσης, ενδείξεις όσον αφορά τον 
προτεινόμενο εξοπλισμό προστασίας 
(κράνη, γάντια, επιγονατίδες, επιδέσεις 
αγκώνος κλπ.).

Εξάλλου, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να 
υπενθυμίζουν ότι η χρήση του παιχνιδιού 
πρέπει να γίνεται με σύνεση, γιατί απαιτεί 
μεγάλη επιδεξιότητα, ώστε να 
αποφεύγονται ατυχήματα του χρήστη 
καθώς και τρίτων ατόμων που οφείλονται 
σε πτώσεις ή συγκρούσεις. Αναγράφονται, 
επίσης, ενδείξεις όσον αφορά τον 
προτεινόμενο εξοπλισμό προστασίας 
(κράνη, γάντια, επιγονατίδες, επιδέσεις 
αγκώνος κλπ.).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προειδοποιήσεις θα πρέπει να είναι αυτονόητες προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 
καταναλωτές θα κατανοούν το νόημά τους και θα λαμβάνουν επαρκή μέτρα προστασίας.
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Τροπολογία 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Εμμανουήλ 
Αγγελάκας, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος B – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα ή 
που είναι αναμειγμένα με τρόφιμα πρέπει 
να φέρουν την ακόλουθη ένδειξη:

Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα ή 
που είναι αναμειγμένα με τρόφιμα πρέπει 
να φέρουν την ακόλουθη ένδειξη:

" Συνιστάται η επίβλεψη από ενήλικο". " Συνιστάται θερμότατα η επίβλεψη από 
ενήλικο".

Or. en

Τροπολογία 371
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος B – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Παιχνίδια σε τρόφιμα. Τα παιχνίδια που 
περιέχονται σε τρόφιμα ή που είναι 
αναμειγμένα με τρόφιμα πρέπει να φέρουν 
την ακόλουθη ένδειξη: 

7. Παιχνίδια σε τρόφιμα. Τα παιχνίδια που 
περιέχονται σε τρόφιμα ή που είναι 
αναμειγμένα με τρόφιμα πρέπει να φέρουν 
την ακόλουθη ένδειξη:

"Συνιστάται η επίβλεψη από ενήλικο". "Συνιστάται η επίβλεψη από ενήλικο".
Τρόφιμα που περιέχουν παιχνίδια πρέπει 
να φέρουν την ακόλουθη ένδειξη, 
ανεξαρτήτως της ηλικίας του παιδιού: 
"Προειδοποίηση: περιέχει παιχνίδι", ή σε 
περίπτωση που το παιχνίδι περιέχεται σε 
επικίνδυνη συσκευασία: Προειδοποίηση: 
περιέχει παιχνίδι σε συσκευασία που 
μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο πνιγμού. 
Αφαιρέστε τη συσκευασία αυτή πριν 
δώσετε το τρόφιμο στο παιδί.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα προϊόντα αναγράφεται η ένδειξη "περιεχόμενο: έκπληξη" χωρίς να αναφέρεται εάν 
η έκπληξη αυτή είναι βρώσιμη. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα μπορούσε ένα παιδί να κάνει 
εύκολα τη διάκριση, λ.χ., μεταξύ μικρής μπάλας (μη βρώσιμο/παιχνίδι) και μιας μαστίχας με το 
σχήμα μπάλας (βρώσιμο). Η προτεινόμενη διατύπωση παρέχει συνεπώς καλύτερη προστασία 
στα παιδιά.

Τροπολογία 372
Μαρία Ματσούκα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος B – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Παιχνίδια σε τρόφιμα. Τα παιχνίδια που 
περιέχονται σε τρόφιμα ή που είναι 
αναμειγμένα με τρόφιμα πρέπει να φέρουν 
την ακόλουθη ένδειξη: 

7. Παιχνίδια σε τρόφιμα. Τα παιχνίδια που 
περιέχονται σε τρόφιμα ή που είναι 
αναμειγμένα με τρόφιμα πρέπει να φέρουν 
την ακόλουθη ένδειξη:

"Συνιστάται η επίβλεψη από ενήλικο". "Συνιστάται η επίβλεψη από ενήλικο".
Τρόφιμα που περιέχουν παιχνίδια πρέπει 
να φέρουν την ακόλουθη ένδειξη, 
ανεξαρτήτως της ηλικίας του παιδιού: 
"Προειδοποίηση: περιέχει παιχνίδι", ή σε 
περίπτωση που το παιχνίδι περιέχεται σε 
επικίνδυνη συσκευασία: Προειδοποίηση: 
περιέχει παιχνίδι σε συσκευασία που 
μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο πνιγμού. 
Αφαιρέστε τη συσκευασία αυτή πριν 
δώσετε το τρόφιμο στο παιδί.

Or. el

Τροπολογία 373
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος B – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Απομιμήσεις προστατευτικής 
μάσκας και κράνους
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Οι απομιμήσεις προστατευτικής μάσκας 
και κράνους πρέπει να φέρουν την 
ακόλουθη ένδειξη:
"Προειδοποίηση: το παιχνίδι αυτό δεν 
παρέχει προστασία."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προειδοποιήσεις θα πρέπει να είναι αυτονόητες προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 
καταναλωτές θα κατανοούν το νόημά τους και θα λαμβάνουν επαρκή μέτρα προστασίας.
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