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Muudatusettepanek 102
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Direktiiv 88/378/EMÜ rajaneb nn uue 
lähenemisviisi põhimõttel, mis on 
sätestatud nõukogu 7. mai 1985. aasta 
resolutsioonis uue lähenemisviisi kohta 
tehnilisele ühtlustamisele ja standarditele. 
Sellega kehtestatakse mänguasjade 
tähtsamad ohutusnõuded, seevastu
tehnilised üksikasjad kinnitab Euroopa 
Standardikomitee ja Euroopa 
Elektrotehnika Standardikomitee kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiiviga 98/34/EÜ, millega 
nähakse ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest teatamise kord. Kooskõla sel 
viisil sätestatud ühtlustatud standarditega, 
mille viitenumber on avaldatud Euroopa 
Liidu Teatajas, tagab direktiivi 
88/378/EMÜ nõuete järgimise. Kogemused 
näitavad, et need põhimõtted on 
mänguasjade sektoris hästi toiminud ja 
need tuleb säilitada. 

(2) Direktiiv 88/378/EMÜ rajaneb nn uue 
lähenemisviisi põhimõttel, mis on 
sätestatud nõukogu 7. mai 1985. aasta 
resolutsioonis uue lähenemisviisi kohta 
tehnilisele ühtlustamisele ja standarditele. 
Sellega kehtestatakse mänguasjade 
tähtsamad ohutusnõuded, sealhulgas 
konkreetsed ohutusnõuded, mis on seotud 
füüsikaliste ja mehhaaniliste omaduste, 
süttivuse, keemiliste omaduste, elektriliste 
omaduste, hügieeni ja radioaktiivsusega. 
Tehnilised üksikasjad kinnitab Euroopa 
Standardikomitee ja Euroopa 
Elektrotehnika Standardikomitee kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiiviga 98/34/EÜ, millega 
nähakse ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest teatamise kord. Kooskõla sel 
viisil sätestatud ühtlustatud standarditega, 
mille viitenumber on avaldatud Euroopa 
Liidu Teatajas, tagab direktiivi 
88/378/EMÜ nõuete järgimise.

Or. en

Selgitus

Olulised ohutusnõuded ei hõlma ainult nõudeid, mida nimetatakse direktiivi artiklis 9, vaid ka 
konkreetseid ohutusnõudeid, mis on kirjas II lisas. Veelgi enam, võttes arvesse hiljutisi 
probleeme mänguasjade ohutusega, oleks raske teeselda, et mänguasjade sektoris on kõik 
ladusalt toiminud.
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Muudatusettepanek 103
Karin Riis-Jørgensen, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou, Alexander Graf Lambsdorff, 
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva direktiiviga loodava uue 
süsteemi teine oluline eesmärk on 
julgustada, ning teatavatel juhtudel ka 
tagada, et mänguasjades kasutatud 
ohtlikud ained ja materjalid asendatakse 
vähemohtlike ainete või tehnoloogiatega 
juhul, kui see sobib majanduslikult ning 
tehniliselt toimivad alternatiivid on 
olemas. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga võetakse arvesse REACH määrust (põhjendus 12).

Muudatusettepanek 104
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Ettevaatuspõhimõte lisati 
asutamislepingusse 1992. aastal, Euroopa 
Ühenduste Kohus on korduvalt 
täpsustanud selle põhimõtte sisu ja 
kohaldamisala ühenduse õiguses, kuna 
see on ühenduse keskkonna ja tervishoiu 
valdkonnas järgitava kaitsepoliitika üks 
aluspõhimõtetest¹.
__________________
¹23. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-
192/01: komisjon vs. Taani, EKL 2003, lk I-9693; 
7. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-
127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
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Waddenzee vs. Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels, EKL 2004, lk I-7405.

Or. sv

Selgitus

Andmete puudumise tõttu ohtude ja riskide kohta, mida võivad endast kujutada mänguasjad 
laste ohutusele ja tervisele, ning arvestades, et lapsed kuuluvad väga vastuvõtlikesse või 
vastavalt vanusele vastuvõtlikesse elanikkonna rühmadesse, tuleb ettevaatuspõhimõte 
integreerida mänguasjade ohutust käsitlevatesse õigusaktidesse, et võimaldada nii 
liikmesriikide pädevatel ametiasutustel kui ka ettevõtjatel võtta meetmeid, mille eesmärk on 
takistada teatavate mänguasjade turuleviimist. Õigusakti kohaldamisala peab olema üldine.

Muudatusettepanek 105
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Ettevaatuspõhimõte lisati 
asutamislepingusse 1992. aastal, Euroopa 
Ühenduste Kohus on korduvalt¹ 
täpsustanud selle põhimõtte sisu ja 
kohaldamisala ühenduse õiguses, kuna 
see on ühenduse keskkonna ja tervishoiu 
valdkonnas järgitava kaitsepoliitika üks 
aluspõhimõtetest.
_________
¹23. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-
192/01 : komisjon vs. Taani, EKL 2003, lk I-9693; 
septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-127/02, 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee vs. Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels, EKL 2004, lk I-7405.

Or. en

Selgitus

Andmete puudumise tõttu ohtude ja riskide kohta, mida võivad endast kujutada mänguasjad 
laste ohutusele ja tervisele, ning arvestades, et lapsed kuuluvad väga vastuvõtlikesse või 
vastavalt vanusele vastuvõtlikesse elanikkonna rühmadesse, tuleb ettevaatuspõhimõte 
integreerida mänguasjade ohutust käsitlevatesse õigusaktidesse, et võimaldada nii 
liikmesriikide pädevatel ametiasutustel kui ka ettevõtjatel võtta meetmeid, mille eesmärk on 
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takistada teatavate mänguasjade turuleviimist. 

Muudatusettepanek 106
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kõik tarne- ja turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad peaksid võtma 
asjaomaseid meetmeid tagamaks, et nad 
teeksid turul kättesaadavaks ainult 
asjakohaste õigusaktidega vastavuses 
olevaid mänguasju. Käesolev direktiiv 
sätestab selge ja proportsionaalse 
kohustuste jagunemise, mis vastab iga 
ettevõtja osale tarne- ja turustusprotsessis.

(8) Kõik tarne- ja turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad peavad tegutsema 
täieliku vastutuse ja valvsusega, mis on 
vajalik selleks, et tavalistes ja 
põhjendatult eeldatavates 
kasutustingimustes ei avaldaks nende 
müüdavad mänguasjad ohtlikku mõju 
laste ohutusele ja tervisele. Ettevõtjad
peaksid võtma asjaomaseid meetmeid 
tagamaks, et nad teeksid turul 
kättesaadavaks ainult asjakohaste 
õigusaktidega vastavuses olevaid 
mänguasju. Käesolev direktiiv sätestab 
selge ja proportsionaalse kohustuste 
jagunemise, mis vastab iga ettevõtja osale 
tarne- ja turustusprotsessis.

Or. sv

Selgitus

Ettevõtjatele asjakohaste meetmete võtmise meeldetuletamisest ei piisa. Neile tuleb 
meenutada ka seda, et nad on kohustatud vastutama. Seega on laste ohutuse ja tervise 
tagamiseks vaja ettevõtjate valvsust ning arvesse tuleb võtta mänguasjade erinevaid 
kasutusviise.
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Muudatusettepanek 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kõik tarne- ja turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad peaksid võtma 
asjaomaseid meetmeid tagamaks, et nad 
teeksid turul kättesaadavaks ainult 
asjakohaste õigusaktidega vastavuses 
olevaid mänguasju. Käesolev direktiiv 
sätestab selge ja proportsionaalse 
kohustuste jagunemise, mis vastab iga 
ettevõtja osale tarne- ja turustusprotsessis.

(8) Käesoleva direktiivi aluseks on 
põhimõte, et kõik tarne- ja 
turustamisahelas osalevad ettevõtjad 
peaksid mänguasju tootma, importima või 
turule viima sellise vastutustunde ja 
hoolega, mis on vajalik tagamaks, et 
tavapärastest ja põhjendatud eeldatavatest 
kasutustingimustest lähtudes ei mõjutata 
laste tervist ja turvalisust ning keskkonda 
kahjulikult. Ettevõtjad peaksid võtma 
asjaomaseid meetmeid tagamaks, et nad 
teeksid turul kättesaadavaks ainult 
asjakohaste õigusaktidega vastavuses 
olevaid mänguasju. Käesolev direktiiv 
sätestab selge ja proportsionaalse 
kohustuste jagunemise, mis vastab iga 
ettevõtja osale tarne- ja turustusprotsessis.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tuuakse sisse ettevõtjate vastutuskohustus. Selle kohanduse 
aluseks on REACH määruse sätted (põhjendus 16). 

Muudatusettepanek 108
Martí Grau i Segú

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Ausa konkurentsi põhimõtetest 
kinnipidamise tõhustamiseks siseturul ja 
laste turvalisuse ohtu seadmise 
vältimiseks tuleb parandada Euroopa 
turule sisenevate mänguasjade 
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piirikontrollimehhanisme.

Or. es

Selgitus

Euroopa ettevõtted peaksid saama kasu kõikidest tagatistest, mida kehtiva direktiiviga 
imporditud mänguasjade osas rangelt kohaldatakse, ning tarbija, kes ostab imporditud 
mänguasja, peab samuti olema kindel, et see vastab kõikidele kehtivatele õigusaktidele. 

Muudatusettepanek 109
Karin Riis-Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks, et kaitsta lapsi hiljaaegu 
avastatud ohtude eest, on vaja võtta vastu 
uusi olulisi ohutusnõudeid. Eelkõige on 
aga vaja täiustada ja ajakohastada 
mänguasjades sisalduvaid kemikaale 
käsitlevaid sätteid. Nende sätetega tuleks 
täpsustada, et mänguasjad peavad vastama 
üldistele kemikaale käsitlevatele 
õigusaktidele, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist
(REACH) ja millega asutatakse Euroopa 
Kemikaalide Agentuur ning muudetakse 
direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) 
nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) 
nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 
76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 
2000/21/EÜ Sätted peavad olema 
kooskõlas laste, st tundliku tarbijarühma 
erivajadustega. Seetõttu tuleb kehtestada 
uued piirangud sellistele ainetele 
mänguasjades, mida klassifitseeritakse 
kantserogeensete, mutageensete või 

(16) Selleks, et kaitsta tõhusalt lapsi ja 
keskkonda ohtude eest, tuleks 
ettevaatusprintsiibist lähtudes pöörata 
tõsist tähelepanu ohtlikele ainetele, 
eelkõige kantserogeensetele, 
mutageensetele või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavatele ainetele ning 
allergeensetele ainetele ja osadele. Samuti
on vaja võtta vastu uusi olulisi 
ohutusnõudeid. Eelkõige on aga vaja 
täiustada ja ajakohastada mänguasjades 
sisalduvaid kemikaale käsitlevaid sätteid. 
Nende sätetega tuleks täpsustada, et 
mänguasjad peavad vastama üldistele 
kemikaale käsitlevatele õigusaktidele, 
eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2006. aasta määrusele (EÜ) 
nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse 
Euroopa Kemikaalide Agentuur ning 
muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus
(EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) 
nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 
76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 
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reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainetena vastavalt 27. juuni 1967. aasta 
direktiivile 67/548/EMÜ ohtlike ainete 
liigitamist, pakendamist ja märgistamist 
käsitlevate õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, ja lõhnaainetele, et 
võtta arvesse ohtusid, mida need ained 
inimeste tervisele põhjustavad. Direktiivis 
88/378/EMÜ sätestatud piirnormid vajavad 
ajakohastamist vastavalt viimastele 
teadussaavutustele.

2000/21/EÜ Sätted peavad olema 
kooskõlas laste, st tundliku tarbijarühma 
erivajadustega. Seetõttu tuleb kehtestada 
uued piirangud sellistele ainetele 
mänguasjades, mida klassifitseeritakse 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainetena vastavalt 27. juuni 1967. aasta 
direktiivile 67/548/EMÜ ohtlike ainete 
liigitamist, pakendamist ja märgistamist 
käsitlevate õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, ja lõhnaainetele, et
võtta arvesse ohtusid, mida need ained 
inimeste tervisele põhjustavad. Direktiivis 
88/378/EMÜ sätestatud piirnormid vajavad 
ajakohastamist vastavalt viimastele 
teadussaavutustele.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga juhitakse tähelepanu vajadusele keskenduda väga kõrge 
riskiteguriga ainetele. Tegemist on REACH määruse kohandusega (põhjendus 69).

Muudatusettepanek 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Võimalike hindamiste dubleerimise 
vältimiseks käesoleva direktiivi ja 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
kohaselt ei tohiks KMRede osas, mida on 
hinnatud ja mida ei ole käesoleva 
direktiivi kohaselt keelatud, kavandada 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
alusel piiranguid inimeste tervisele 
põhjustatud ohu tõttu, ning neilt ei või 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel 
inimeste tervisele põhjustatud ohu tõttu 
nõuda loa taotlemist, lähtudes nimetatud 
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määruse artikli 58 lõikest 2. Sarnase 
dubleerimise vältimiseks ei tohiks KMRe, 
mida on kontrollitud mänguasjades 
kasutamise osas ja mida ei ole määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 kohaselt keelatud, 
käesoleva direktiivi kohaselt piirata või 
hinnata.

Or. en

Selgitus

 Tuleb vältida olukorda, et erinevad ELi organid kontrollivad samade ainete kasutamist 
mänguasjades. Kui ainet on juba hinnatud juhul, kui seda sisaldavad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse jäävad mänguasjad, ei tohiks selle suhtes rakendada piiranguid või loa 
väljastamise korda REACH määruse artikli 58 lõike 2 kohaselt. Sarnaselt, kui REACH 
määrusega ei ole nimetatud aine kasutamine pärast asjaomast kontrolli mänguasjades 
keelatud, ei tohiks selle suhtes kohaldada käesoleva direktiivi sätteid.

Muudatusettepanek 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Hindamiste dubleerimise 
vältimiseks käesoleva direktiivi ja 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
kohaselt ei tohiks KMRede osas, mida on 
hinnatud ja mida ei ole käesoleva 
direktiivi kohaselt keelatud, kavandada 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
alusel piiranguid inimeste tervisele 
põhjustatud ohu tõttu, ning neilt ei või 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel 
inimeste tervisele põhjustatud ohu tõttu 
nõuda loa taotlemist, lähtudes nimetatud 
määruse artikli 58 lõikest 2.
Analoogiliselt, selleks et vältida 
dubleerimist, ei tohiks KMRede suhtes, 
mida on kontrollitud mänguasjades 
kasutamise osas ja mida ei ole määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 kohaselt keelatud, 
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kohaldada käesoleva direktiivi alusel 
piiranguid või hindamisi.

Or. en

Selgitus

Tuleb vältida olukorda, et erinevad ELi organid kontrollivad samade KMRide kasutamist 
mänguasjades ning võib-olla jõuavad erineva tulemuseni. Kui KMRe on juba hinnatud juhul, 
kui seda sisaldavad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse jäävad mänguasjad, ei tohiks selle 
suhtes rakendada piiranguid või loa väljastamise korda REACH määruse kohaselt. Loa 
väljastamisel võib lähtuda REACH määruse artikli 58 lõikest 2. Sarnaselt, kui REACH 
määrusega ei ole nimetatud aine kasutamine pärast asjaomast kontrolli mänguasjades 
keelatud, ei tohiks selle suhtes kohaldada käesoleva direktiivi sätteid. 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Igasuguste hindamiste dubleerimise 
vältimiseks käesoleva direktiivi ja 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
kohaselt ei tohiks KMRede osas, mida on 
varem hinnatud ja mida ei ole käesoleva 
direktiivi kohaselt keelatud, kavandada 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
alusel piiranguid inimeste tervisele 
põhjustatud ohu tõttu, ning neilt ei või 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel 
inimeste tervisele põhjustatud ohu tõttu 
nõuda loa taotlemist, lähtudes nimetatud 
määruse artikli 58 lõikest 2. Seepärast, et 
vältida igasugust dubleerimist, ei tohiks 
KMRede suhtes, mida on kontrollitud 
mänguasjades kasutamise osas ja mida ei 
ole määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaselt 
keelatud, kohaldada käesoleva direktiivi 
alusel piiranguid või hindamisi.

Or. en
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Selgitus

Käesolev direktiiv peaks olema kooskõlas REACH määrusega.

 Kõik need uued kohustused mänguasjade suhtes lisanduvad uuele REACH määrusele. 
Mänguasjadetööstuse materjalide turustamisahel tegeleb praegu ettevalmistustega, et 
täita oma kohustusi seoses REACH määrusega ning mitmed rakendamisvahendid on 
alles arengujärgus.

 Käesoleva direktiiviga võetakse kasutusele REACHiga paralleelne menetlus. 

Kui REACH määrusega ei ole nimetatud aine kasutamine pärast asjaomast kontrolli 
mänguasjades keelatud, ei tohiks selle suhtes kohaldada käesoleva direktiivi sätteid. 

Muudatusettepanek 113
Andrea Losco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Hindamiste dubleerimise 
vältimiseks käesoleva direktiivi ja 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
kohaselt ei tohiks KMRede osas, mida on 
varem hinnatud mänguasjades 
kasutamise suhtes ja mida ei ole 
käesoleva direktiivi kohaselt keelatud, 
kavandada määruse (EÜ) nr 1907/2006 
(REACH) alusel piiranguid inimeste 
tervisele põhjustatud ohu tõttu, ning neilt 
ei või nõuda loa taotlemist, lähtudes 
nimetatud määruse artikli 58 lõikest 2.

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv tuleks viia kooskõlla REACH määrusega.
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Muudatusettepanek 114
Martí Grau i Segú

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Tuleb vältida olukorda, et erinevad 
ELi organid (näiteks tulevase 
mänguasjade ohutuse direktiivi alusel 
asutatud tarbekaupade teaduskomitee ja 
REACH määruse alusel loodud Euroopa 
Kemikaaliamet) kontrollivad samade 
KMRide kasutamist mänguasjades ning 
võib-olla jõuavad erineva tulemuseni. 

Or. es

Muudatusettepanek 115
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Käesoleva direktiivi jõustumise 
järel on vajalik kohaldada kaheaastast 
ühtlustatud üleminekuperioodi, et anda 
võimalus direktiivi sätete täitmiseks.
Samuti on vajalik konkreetne 
üleminekuperiood viis aastat pärast 
keemiliste omaduste revideeritud 
ohutusstandardite avaldamist, et anda 
mänguasjatootjatele ja ettevõtjatele 
piisavalt aega keemiliste omadustega 
seotud uute tehniliste nõuetega 
kohanemiseks ja tagada käesoleva 
direktiivi ühetaoline kohaldamine terves 
Euroopa Liidus.

Or. fr
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Selgitus

Viieaastane üleminekuperiood seoses keemiliste omadustega seotud direktiivi aspektidega 
võimaldaks: 
• anda ettevõtjatele (kellest 95% on VKEd) piisavalt aega tootmisliinide kohandamiseks 
ja viia läbi riskianalüüse erandite taotlemiseks;  
• arendada protokolle ja seadmeid, mida kasutada uute testide tegemisel ja 
riskianalüüside arendamise kriteeriumide koostamisel;
• anda tööstusele ja teaduskomiteele aega hinnangu läbiviimiseks, millega tõestada, et 
kasutatud KMRid on turvalised. 

Muudatusettepanek 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Käesoleva direktiivi jõustumise 
järel on direktiivi sätete täitmise nimel 
vajalik kohaldada kaheaastast ühtlustatud 
üleminekuperioodi ja pärast nimetatud 
perioodi lisandub kolmeaastane 
üleminekuperiood, et anda 
mänguasjatootjatele ja ettevõtjatele 
piiavalt aega kemikaalide osas kehtivate 
uute tehniliste nõuetega kohanemiseks 
ning tagada käesoleva direktiivi järjepidev 
rakendamine üle terve ELi.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eelnõus sätestatakse, et liikmesriigid ei tõkesta selliste mänguasjade turuleviimist, 
mis vastavad kehtivale direktiivile mänguasjade ohutuse kohta 88/378/EMÜ “kuni kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist”, mis tähendab, et liikmesriigid võivad otsustada 
kohaldada direktiivi uusi sätteid kohe pärast jõustumist, mis toob paratamatult kaasa
liikmesriikide erinevate seaduste segadiku. Õiguskindluse huvides on oluline vältida sellist 
olukorda. 
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Muudatusettepanek 117
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Käesoleva direktiivi jõustumise 
järel on direktiivi sätete täitmise nimel 
vajalik kohaldada kaheaastast ühtlustatud 
üleminekuperioodi ning täiendavat 
kolmeaastast üleminekuperioodi pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist kõikides 
liikmesriikides, et anda 
mänguasjatootjatele ja ettevõtjatele 
piiavalt aega kemikaalide osas kehtivate 
uute tehniliste nõuetega kohanemiseks 
ning tagada käesoleva direktiivi järjepidev 
rakendamine üle terve ELi.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus sätestatakse, et liikmesriigid ei tõkesta selliste mänguasjade turuleviimist, mis 
vastavad kehtivale direktiivile mänguasjade ohutuse kohta 88/378/EMÜ “kuni kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist”. Liikmesriigid võivad otsustada kohaldada direktiivi 
uusi sätteid kohe pärast jõustumist, mis oleks ettevõtjatele liigne koormus ja toob 
paratamatult kaasa liikmesriikide erinevate seaduste segadiku. Õiguskindluse huvides on 
oluline vältida sellist olukorda. Kemikaalide ohutusnõuete osas tuleb kasutada teistsugust 
metoodikat, sest nimetatud sätted erinevad olulisel määral kehtivatest õigusaktidest ja 
REACH määruse sätetest. Mänguasjatööstusele tuleb anda kohanemisaeg.

Muudatusettepanek 118
Andrea Losco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Käesoleva direktiivi jõustumise 
järel on direktiivi sätete täitmise nimel 
vajalik kohaldada kaheaastast ühtlustatud 
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üleminekuperioodi ja pärast nimetatud 
perioodi lisandub täiendav kolmeaastane 
üleminekuperiood, et anda 
mänguasjatootjatele ja ettevõtjatele 
piiavalt aega kemikaalide osas kehtivate 
uute tehniliste nõuetega kohanemiseks 
ning tagada käesoleva direktiivi järjepidev 
rakendamine üle terve ELi.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus sätestatakse, et liikmesriigid ei tõkesta selliste mänguasjade turuleviimist, mis 
vastavad kehtivale direktiivile mänguasjade ohutuse kohta 88/378/EMÜ “kuni kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist”. See tähendab, et liikmesriigid võivad otsustada 
kohaldada direktiivi uusi sätteid kohe pärast jõustumist, mis toob paratamatult kaasa 
ettevõtjatele liigse koormuse ja liikmesriikide erinevate seaduste segadiku. Õiguskindluse 
huvides on oluline vältida sellist olukorda.

Muudatusettepanek 119
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Käesoleva direktiivi jõustumise 
järel on direktiivi sätete täitmise nimel 
vajalik kohaldada üldist kaheaastast 
ühtlustatud üleminekuperioodi ning 
konkreetset kolmeaastast 
üleminekuperioodi pärast keemiliste 
omadustega seotud mänguasjade 
ühtlustatud ja läbivaadatud 
ohutusstandardi avaldamist, et anda 
mänguasjatootjatele ja ettevõtjatele 
piiavalt aega kemikaalide osas kehtivate 
uute tehniliste nõuetega kohanemiseks 
ning tagada käesoleva direktiivi järjepidev 
rakendamine üle terve ELi.

Or. en
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Muudatusettepanek 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Käesoleva direktiivi jõustumise 
järel on direktiivi sätete täitmise nimel 
vajalik kohaldada kaheaastast ühtlustatud 
üleminekuperioodi ning täiendavat 
üheaastast üleminekuperioodi pärast 
seda, kui on jõustunud läbivaadatud 
mänguasjade standard EN 71-3 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kemikaalidega seotud uute nõuete kohta, 
et anda mänguasjatootjatele ja 
ettevõtjatele piiavalt aega uute tehniliste 
nõuetega kohanemiseks ning tagada 
käesoleva direktiivi järjepidev 
rakendamine üle terve ELi.

Or. en

Selgitus

Ettepanekuga sätestatakse, et liikmesriigid võivad otsustada kohaldada direktiivi uusi sätteid 
kohe pärast jõustumist, mis oleks tohutuks koormaks ettevõtjatele ning tooks kaasa erinevate 
seaduste segadiku. Mänguasjatööstusele ja seadusandjatele tuleb anda aega nõuetele 
vastavusse viimiseks, vastasel juhul ohustatakse VKEde elujõulisust. Täiendav üheaastane 
üleminekuperiood on vajalik, et Euroopa Standardikomitee saaks läbi vaadata mänguasjade 
standardid ning tööstus saaks end neile standarditele vastavusse viia.

Muudatusettepanek 121
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolevas direktiivis sätestatud 
üldnõuded ja erinõuded kemikaalidele on 

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

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

Or. en

Selgitus

Praegusest tekstist jääb mulje, et keskkonnaküsimusi käsitletakse konkreetselt kõikide 
mänguasjade puhul, kuigi mõeldud on ainult elektrilisi ja elektroonilisi mänguasju. 
Horisontaalsed õigusaktid ei ole kohaldatavad konkreetselt mänguasjadele ning neid ei tohiks 
kokku rühmitada elektri- ja elektroonikaseadmeid ning elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmeid käsitlevate direktiividega. 
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Muudatusettepanek 122
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 123
Eva-Britt Svensson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Käesolevas direktiivis sätestatud 
üldnõuded ja erinõuded kemikaalidele on 
suunatud laste tervise kaitsele 
mänguasjades leiduvate ohtlike ainete eest, 
seevastu keskkonnaprobleeme, mida 
mänguasjad põhjustavad, vaadeldakse
elektrilisi ja elektroonilisi mänguasju 
käsitlevates keskkonnaalastes õigusaktides,
nimelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
jaanuari 2003. aasta direktiiv 2002/95/EÜ 
teatavate ohtlike ainete kasutamise 
piiramise kohta elektri- ja 
elektroonikaseadmetes ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. 
aasta direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

Lisaks reguleerib jäätmealaseid 
keskkonnaküsimusi Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 
2006/12/EÜ jäätmete kohta, pakenditega 
seonduvaid keskkonnaküsimusi 
reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. detsembri 1994. aasta direktiiv 
94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete 
kohta, ning patareide ja akudega 
seonduvaid keskkonnaküsimusi reguleerib 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta direktiiv 2006/66/EÜ 
patareide ja akude ning patareide ja akude 
jäätmete kohta ning direktiivi 91/157/EMÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni tekstist jääb mulje, et keskkonnaküsimusi käsitletakse konkreetselt kõikide 
mänguasjade puhul, kuigi mõeldud on ainult elektrilisi ja elektroonilisi mänguasju.
Horisontaalsed õigusaktid ei ole kohaldatavad konkreetselt mänguasjadele ning neid ei tohiks 
kokku rühmitada elektri- ja elektroonikaseadmeid ning elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmeid käsitlevate direktiividega.

Muudatusettepanek 124
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Käesolevas direktiivis sätestatud 
üldnõuded ja erinõuded kemikaalidele on 
suunatud laste tervise kaitsele 
mänguasjades leiduvate ohtlike ainete eest, 
seevastu keskkonnaprobleeme, mida 
mänguasjad põhjustavad, vaadeldakse 
elektrilisi ja elektroonilisi mänguasju 
käsitlevates keskkonnaalastes õigusaktides, 
nimelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
jaanuari 2003. aasta direktiiv 2002/95/EÜ 
teatavate ohtlike ainete kasutamise 
piiramise kohta elektri- ja 
elektroonikaseadmetes ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. 
aasta direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

Lisaks reguleerib jäätmealaseid 
keskkonnaküsimusi Euroopa Parlamendi 
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ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 
2006/12/EÜ jäätmete kohta, pakenditega 
seonduvaid keskkonnaküsimusi reguleerib 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 1994. aasta direktiiv 94/62/EÜ 
pakendite ja pakendijäätmete kohta, ning 
patareide ja akudega seonduvaid 
keskkonnaküsimusi reguleerib Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. 
aasta direktiiv 2006/66/EÜ patareide ja 
akude ning patareide ja akude jäätmete 
kohta ning direktiivi 91/157/EMÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta.

Or. en

Selgitus

Praegusest tekstist jääb mulje, et keskkonnaküsimusi käsitletakse konkreetselt kõikide 
mänguasjade puhul, kuigi mõeldud on ainult elektrilisi ja elektroonilisi mänguasju. 
Horisontaalsed õigusaktid ei ole kohaldatavad konkreetselt mänguasjadele ning neid ei tohiks 
kokku rühmitada elektri- ja elektroonikaseadmeid ning elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmeid käsitlevate direktiividega.

Muudatusettepanek 125
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolevas direktiivis sätestatud 
üldnõuded ja erinõuded kemikaalidele on 
suunatud laste tervise kaitsele 
mänguasjades leiduvate ohtlike ainete eest, 
seevastu keskkonnaprobleeme, mida 
mänguasjad põhjustavad, vaadeldakse 
mänguasju käsitlevates horisontaalsetes 
õigusaktides, nagu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 
2006/12/EÜ jäätmete kohta, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. 
aasta direktiiv 2002/95/EÜ teatavate 
ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta 
elektri- ja elektroonikaseadmetes, Euroopa

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

elektroonikaseadmetes, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. 
aasta direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
detsembri 1994. aasta direktiiv 94/62/EÜ 
pakendite ja pakendijäätmete kohta ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta direktiiv 2006/66/EÜ
patareide ja akude ning patareide ja akude 
jäätmete kohta ning direktiivi 91/157/EMÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Kui on põhjendatud eeldus, et 
mänguasjad, nende osad ja pakend võivad 
kokku puutuda toiduga, peaksid need 
vastama määruse (EÜ) nr 1935/2004 
(toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud 
materjalide kohta) nõuetele.

Or. en

Selgitus

Oleks kohane viidata asjaolule, et toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide 
õigusakte võib kohaldada mänguasjade osas, näiteks võib põhjendatult eeldada, et laste tee 
või kohviserviisid võivad kokku puutuda toiduga. See säte on vajalik, sest see ei ole siiani 
olnud selge kõikides ELi riikides.
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Muudatusettepanek 127
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Asjakohane on ettevaatuspõhimõttest 
lähtudes kehtestada ohutusnõuded, mis 
hõlmaksid toidukaupade sees olevate 
mänguasjade põhjustatud ohtusid, kuna 
toiduga seotud mänguasjad põhjustavad 
teistsuguseid väikestest osadest tingitud 
ohtusid kui need mänguasjad, mis ei ole 
toiduga seotud, mistõttu ei ole ühenduse 
tasandil meetmeid, mis esimesi käsitleksid.

(18) Asjakohane on kehtestada 
ohutusnõuded, mis hõlmaksid 
toidukaupade sees olevate mänguasjade 
põhjustatud ohtusid, kuna toiduga seotud 
mänguasjad põhjustavad teistsuguseid 
väikestest osadest tingitud ohtusid kui need 
mänguasjad, mis ei ole toiduga seotud, 
mistõttu ei ole ühenduse tasandil 
meetmeid, mis esimesi käsitleksid.

Or. sv

Selgitus

Ettevaatuspõhimõtet tuleb kõnealuse läbivaadatud direktiivi raames kohaldada üldiselt. 
Käesolev muudatusettepanek on seotud ka muudatusettepanekuga 1 (põhjendus 3 a).

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kuna võib olemas olla või võidakse 
edaspidi välja töötada mänguasju, millega 
kaasnevaid ohtusid käesolev direktiiv ei 
hõlma, tuleb sätestada üldine ohutuse nõue, 
mis oleks õiguslik alus selliste 
mänguasjade suhtes meetmete võtmisel. 
Seda silmas pidades tuleks mänguasja 
ohutus määratleda osutamisega kavandatud 
kasutusele, aga ka võimalikule eeldatavale 
kasutusele, arvestades sellega, et lapsed ei 
oska olla nii ettevaatlikud kui tavaline 
keskmine täiskasvanu. 

(19) Kuna võib olemas olla või võidakse 
edaspidi välja töötada mänguasju, millega 
kaasnevaid ohtusid käesolev direktiiv ei 
hõlma, tuleb sätestada üldine ohutuse nõue, 
mis oleks õiguslik alus selliste 
mänguasjade suhtes meetmete võtmisel. 
Seda silmas pidades tuleks mänguasja 
ohutus määratleda osutamisega kavandatud 
kasutusele, aga ka võimalikule eeldatavale 
kasutusele, arvestades sellega, et lapsed ei 
oska olla nii ettevaatlikud kui tavaline 
keskmine täiskasvanu. Kui teaduslikud 
tõendid ei võimalda riskianalüüsi, peaksid 
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liikmesriigid, eelkõige oma pädevate 
asutuste kaudu, kohaldama 
ettevaatusprintsiipi.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kuna võib olemas olla või võidakse 
edaspidi välja töötada mänguasju, millega 
kaasnevaid ohtusid käesolev direktiiv ei 
hõlma, tuleb sätestada üldine ohutuse nõue, 
mis oleks õiguslik alus selliste 
mänguasjade suhtes meetmete võtmisel.
Seda silmas pidades tuleks mänguasja 
ohutus määratleda osutamisega kavandatud 
kasutusele, aga ka võimalikule eeldatavale 
kasutusele, arvestades sellega, et lapsed ei 
oska olla nii ettevaatlikud kui tavaline 
keskmine täiskasvanu.

(19) Kuna võib olemas olla või võidakse 
edaspidi välja töötada mänguasju, millega 
kaasnevaid ohtusid käesolev direktiiv ei 
hõlma, tuleb sätestada üldine ohutuse nõue, 
mis oleks õiguslik alus selliste
mänguasjade suhtes meetmete võtmisel.
Seda silmas pidades tuleks mänguasja 
ohutus määratleda osutamisega kavandatud 
kasutusele, aga ka kõikidele võimalikele 
kasutustele, võttes arvesse laste käitumist, 
kellelt ei saa eeldada, et nad järgivad 
juhendeid, mille järgimist võib eeldada 
täiskasvanud kasutajalt.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kuna võib olemas olla või võidakse 
edaspidi välja töötada mänguasju, millega 
kaasnevaid ohtusid käesolev direktiiv ei 
hõlma, tuleb sätestada üldine ohutuse nõue, 
mis oleks õiguslik alus selliste 
mänguasjade suhtes meetmete võtmisel.

(19) Kuna võib olemas olla või võidakse 
edaspidi välja töötada mänguasju, millega 
kaasnevaid ohtusid käesolev direktiiv ei 
hõlma, tuleb sätestada üldine ohutuse nõue, 
mis oleks õiguslik alus selliste 
mänguasjade suhtes meetmete võtmisel.
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Seda silmas pidades tuleks mänguasja 
ohutus määratleda osutamisega kavandatud 
kasutusele, aga ka võimalikule eeldatavale 
kasutusele, arvestades sellega, et lapsed ei 
oska olla nii ettevaatlikud kui tavaline 
keskmine täiskasvanu.

Seda silmas pidades tuleks mänguasja 
ohutus määratleda osutamisega
põhjendatult kavandatud kasutusele, aga 
ka võimalikule eeldatavale kasutusele, 
arvestades sellega, et lapsed ei oska olla nii 
ettevaatlikud kui tavaline keskmine 
täiskasvanu.

Or. sv

Selgitus

Kui mänguasja ohutuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki võimalusi, kuidas laps võib seda 
kasutada, võib arvestamata jätta need kasutusviisid, mida nimetatud vanuses laps ei saa oma 
füüsilise või intellektuaalse arengu taseme tõttu mänguasja suhtes rakendada.

Muudatusettepanek 131
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kuna võib olemas olla või võidakse 
edaspidi välja töötada mänguasju, millega 
kaasnevaid ohtusid käesolev direktiiv ei 
hõlma, tuleb sätestada üldine ohutuse nõue, 
mis oleks õiguslik alus selliste 
mänguasjade suhtes meetmete võtmisel.
Seda silmas pidades tuleks mänguasja 
ohutus määratleda osutamisega kavandatud 
kasutusele, aga ka võimalikule eeldatavale 
kasutusele, arvestades sellega, et lapsed ei 
oska olla nii ettevaatlikud kui tavaline 
keskmine täiskasvanu.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. sv

Selgitus

Kui mänguasja ohutuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki võimalusi, kuidas laps võib seda 
kasutada, võib arvestamata jätta need kasutusviisid, mida nimetatud vanuses laps ei saa oma 
füüsilise või intellektuaalse arengu taseme tõttu mänguasja suhtes rakendada.
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Muudatusettepanek 132
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ülioluline on teha selgeks nii 
tootjatele kui ka kasutajatele, et CE-
märgise kinnitamisega mänguasjale 
kinnitab tootja, et nimetatud toode vastab 
kõigile asjakohastele nõuetele ja et tootja 
võtab sellega endale kogu vastutuse toote 
eest.

(22) Ülioluline on teha tootjatele selgeks, 
et CE-märgise kinnitamisega mänguasjale 
kinnitab tootja, et nimetatud toode vastab 
kõigile asjakohastele nõuetele ja et tootja 
võtab sellega endale kogu vastutuse toote 
eest.

Or. sv

Selgitus

CE-märgise võib mänguasjale kinnitada üksnes tootja. Tootjad peavad olema teadlikud, et 
CE-märgise kasutamisega, mis tähendab rangete nõuete täitmist, võtab ta vastutuse ning 
märgise igasugune väärkasutus on karistatav. 

Muudatusettepanek 133
Jacques Toubon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Ettevaatusprintsiipi tuleks kasutada 
siis, kui teadushinnangutega ei suudeta 
riske sellisel määral kindlaks teha, et 
tagada tervise tõhus kaitse, eelkõige laste 
tervise. 

Or. fr

Selgitus

Direktiivi praeguses eelnõus ja raporti projektis ei viidata ettevaatusprintsiibile (EÜ 
asutamislepingu artikkel 174), mille üks eesmärk on kaitsta inimeste tervist. Oleks arukas 
tuletada meelde ettevaatusprintsiipi, nagu seda tehti direktiivis, mis käsitleb ftalaate 
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mänguasjades ja lapsehooldusvahendites. (2005/84/EÜ – põhjendus 8).

Muudatusettepanek 134
Eva-Britt Svensson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vastavalt sama autori muudatusettepanekule artikli 45 kohta.
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Muudatusettepanek 135
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Sõnastuse kustutamine on kooskõlas II lisa kohta tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Komisjonil peaksid olema volitused
ka selleks, et kohandada kemikaalidega 
seotud nõudeid teatavatel selgelt 
määratletud juhtudel ja lubada erandeid 
kantserogeensete, mutageensete ja 

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

puhul. Kuna kõnealused meetmed on 
üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
kõnealuse direktiivi vähemolulisi elemente 
ning täiendada seda uute vähemoluliste 
elementide lisamise või muutmisega, tuleks 
need vastu võtta kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras, nagu sätestatud 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a.

Or. en

Selgitus

Lause muutmise ettepanek on kooskõlas II lisa kohta tehtud sisuliste muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 137
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34a) Käesoleva direktiivi jõustumise järel 
on vajalik kuni viieaastane ühtlustatud 
üleminekuperiood, et anda 
mänguasjatootjatele ja teistele 
turuettevõtjatele aega uute tehniliste 
nõuetega ja eelkõige kemikaalidega 
seotud nõuetega kohandumiseks ning 
tagada direktiivi järjekindel rakendamine 
üle Euroopa Liidu.

Or. en

Selgitus

Komisjoni sõnastust seoses rakendamisega „kuni kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist” tuleb täpsustada, et vältida väärtõlgendamisi ja turumoonutust. Kõikides 
liikmesriikides peaks kehtima kindel kaheaastane üleminekuperiood. Täiendav kolmeaastane 
üleminekuperiood on vajalik enne seda, kui jõustub II lisa keemiliste omaduste kohta, et 
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võimaldada vastavusse viimist REACHiga ning uute kontrollimeetmete ja standardite 
väljatöötamist.

Muudatusettepanek 138
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad ohutuse kohta ning vaba 
liikumise kohta ühenduses toodetele, mis 
on kavandatud või ette nähtud 
mängimiseks kas lastele või ainult lastele 
vanuses kuni 14 aastat, edaspidi 
„mänguasjad”.

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad ohutuse kohta ning vaba 
liikumise kohta ühenduses toodetele, mis 
on kavandatud või oma funktsiooni, 
mõõtmete või laadi poolest ette nähtud 
mängimiseks kas lastele või ainult lastele 
vanuses kuni 14 aastat, edaspidi 
„mänguasjad”.

Or. en

Selgitus

Sõna „ette nähtud” on raskestimõistetav, millega kaasneb erinevates liikmesriikides erinev 
rakendamine. Selgitav fraas on juba olemas artikli 9 lõikes 2 ning seda tuleks selguse mõttes 
kasutada iga kord, kuid artiklites kasutatakse sõna „ette nähtud”.

Muudatusettepanek 139
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad ohutuse kohta ning vaba 
liikumise kohta ühenduses toodetele, mis 
on kavandatud või ette nähtud 
mängimiseks kas lastele või ainult lastele 
vanuses kuni 14 aastat, edaspidi 
„mänguasjad”.

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad ohutuse kohta ning vaba 
liikumise kohta ühenduses toodetele, mis 
on kavandatud või oma funktsiooni, 
mõõtmete või laadi poolest ette nähtud 
mängimiseks kas lastele või ainult lastele 
vanuses kuni 14 aastat, edaspidi 
„mänguasjad”.
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Or. en

Muudatusettepanek 140
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad ohutuse kohta ning vaba 
liikumise kohta ühenduses toodetele, mis 
on kavandatud või ette nähtud 
mängimiseks kas lastele või ainult lastele 
vanuses kuni 14 aastat, edaspidi 
„mänguasjad”.

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad ohutuse kohta ning vaba 
liikumise kohta ühenduses toodetele, mis 
on kavandatud või oma funktsiooni, 
mõõtmete või laadi poolest ette nähtud 
mängimiseks kas lastele või ainult lastele 
vanuses kuni 14 aastat, edaspidi 
„mänguasjad”.

Or. en

Selgitus

Sõna „ette nähtud” on raskestimõistetav, sellega võib kaasneda erinevates liikmesriikides 
erinev rakendamine.

Muudatusettepanek 141
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad ohutuse kohta ning vaba 
liikumise kohta ühenduses toodetele, mis 
on kavandatud või ette nähtud 
mängimiseks kas lastele või ainult lastele 
vanuses kuni 14 aastat, edaspidi 
„mänguasjad”.

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette
kooskõlas ettevaatusprintsiibiga eeskirjad 
ohutuse kohta ning vaba liikumise kohta 
ühenduses toodetele, mis on kavandatud 
või ette nähtud mängimiseks kas lastele või 
ainult lastele vanuses kuni 14 aastat, 
edaspidi „mänguasjad”.
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Or. el

Muudatusettepanek 142
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolev direktiiv toetub põhimõttele, 
et tootjad, importijad ja teised ettevõtjad 
tagavad, et mänguasjade tootmine ja 
turuleviimine ning neis sisalduvad 
kemikaalid ei avaldaks kahjulikku või 
toksilist mõju laste tervisele ja 
keskkonnale. Kõnealused meetmed 
põhinevad ettevaatuspõhimõttel.

Or. sv

Selgitus

Ühenduse asjaomaste lepingute ja õigusaktide eesmärk on alati isikute tervise ja keskkonna 
tõhus kaitsmine. Nii peab see olema ka mänguasjade ohutust käsitlevate õigusaktide 
läbivaatamise puhul, sealhulgas seoses mänguasjade tootmisel kasutatavate kemikaalidega. 
Mänguasjade ohutust käsitlevatesse õigusaktidesse tuleb integreerida ettevaatuspõhimõte.

Muudatusettepanek 143
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) „võib põhjustada lämbumist” – mis 
tahes ese, mis oma kuju või suuruse tõttu 
võib sulgeda täielikult suu, nina või 
alumised hingamisteed, vajamata selleks 
muud jõudu peale eseme enda jõu;

Or. sv
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Selgitus

Kõnealune määratlus tuleb lisada, kuna teatavate mänguasjade allaneelamine võib tuua 
kaasa lämbumise või mao ja soolte probleemid. Teatavate mänguasjade allaneelamine on 
võimalik, kuna nad on väiksemad kui eespool mainitud katsesilinder.

Muudatusettepanek 144
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kahjustus” – füüsiline vigastus või 
tervisekahjustus;

(13) „kahjustus” – füüsiline vigastus või
muu tervisekahjustus, sealhulgas 
pikaajaline mõju tervisele;

Or. en

Selgitus

Sõnastusega täpsustatakse, et termin “tervisekahjustus” hõlmab pikaajalist mõju tervisele, 
näiteks kantserogeenset ja sisesekretsioonisüsteemi kahjustavat mõju. 

Muudatusettepanek 145
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „kahjustus” – füüsiline vigastus või 
tervisekahjustus;

(13) „kahjustus” – füüsiline vigastus või 
tervisekahjustus, sealhulgas pikaajaline 
mõju tervisele;

Or. el
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Muudatusettepanek 146
Arlene McCarthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) „ette nähtud kasutamiseks” –
lapsevanem või järelevaataja võib 
põhjendatult eeldada, et mänguasi on ette 
nähtud kasutamiseks nimetatud 
vanusegrupi lastele. Kui tootele 
paigutatakse hoiatus, millel on kirjas, et 
see ei sobi teatavale vanusegrupile, ei 
tähenda see seda, et nimetatud toode 
vastaks käesoleva direktiivi 
ohutusnõuetele.

Or. en

Selgitus

 Uuringud on näidanud, et hoiatused mänguasjadel ei ole tõhus vahend vajalike ohutusnõuete 
tagamiseks. Eelkõige peaksid mänguasjad, mille osas põhjendatult eeldatakse, et need on ette 
nähtud väikestele lastele, vastama nõuetele, näiteks väikeste osade testile. Selliste fraaside 
kasutamine nagu “ilmselgelt mõeldud kasutamiseks lastele vanuses alla X kuu” tuleks 
käesolevas direktiivis määratleda, et vältida kuritarvitamist. 

Muudatusettepanek 147
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) „pehme sisuga mänguasi” –
riietatud või riietamata mänguasi, millel 
on pehme pind ja mis on täidetud pehme 
materjaliga, mistõttu on võimalik käega 
vabalt mänguasja kere pigistada.

Or. en
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Selgitus

Tuleks arvestada, et pehme sisuga mänguasjad tuleks alati kavandada kasutamiseks alla 36 
kuu vanustele lastele. On vaja määratlust, et selgitada, milliste mänguasjade suhtes selline 
eeskiri kehtib.

Muudatusettepanek 148
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) „pakend” – igasugune materjal, 
mis on mänguasjaga ostul kaasas, kuid 
mida ei saa pidada mänguasjaks või 
ühekski teiseks tooteks, mida 
mänguasjaga koos müüakse.

Or. en

Selgitus

Direktiivis mainitakse pakendit ja sellega peaks kaasnema selge määratlus, et eristada 
pakendit mänguasjast, sest nõuded on erinevad. 

Muudatusettepanek 149
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootjad koostavad tehnilise 
dokumentatsiooni vastavalt artiklile 20 ja 
teevad või lasevad teha vastavushindamise 
vastavalt artiklile 18.

2. Tootjad koostavad tehnilise 
dokumentatsiooni vastavalt artiklile 20 ja 
teevad või lasevad teha vastavushindamise 
vastavalt artiklile 18.

Kui nimetatud menetlusega on tõendatud 
mänguasja vastavus asjakohastele nõuetele, 
koostab tootja EÜ vastavusdeklaratsiooni, 
nagu osutatud artiklis 14 ning kinnitab 
tootele vastavusmärgise, nagu ette nähtud 

Kui nimetatud menetlusega on tõendatud 
mänguasja vastavus asjakohastele nõuetele, 
koostab tootja EÜ vastavusdeklaratsiooni, 
nagu osutatud artiklis 14 ning kinnitab 
tootele vastavusmärgise, nagu ette nähtud 
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artikli 16 lõikega 1. artikli 16 lõikega 1.
Kui sõltumatu hindamisamet on 
näidanud, et mänguasi vastab kehtivatele 
nõuetele, kinnitavad tootjad tootele artikli 
16a lõikes 1 nimetatud vastavusmärgise.

Or. de

(Artikli 3 lõigete numeratsioon komisjoni dokumendi saksakeelses versioonis ei vasta inglise 
ja prantsuse keele omale)

Selgitus

Kui tootjad vastavad nõuetele, mida on hinnanud sõltumatu kolmas osapool, peaks neil olema 
võimalus teavitada lisakontrollist CE+ märgise abil.

Muudatusettepanek 150
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootjad säilitavad tehnilist 
dokumentatsiooni ja EÜ 
vastavusdeklaratsiooni 10 aastat pärast 
mänguasja turuleviimist.

3. Tootjad säilitavad tehnilist 
dokumentatsiooni ja EÜ 
vastavusdeklaratsiooni 5 aastat pärast 
mänguasja turuleviimist.

Or. en

Selgitus

Kavandatav 10 aasta pikkune ajavahemik suurendab oluliselt ettevõtjate kulusid dokumentide 
säilitamiseks. Tähtaega tuleks ühtlustada muude, nt rahaliste dokumentide säilitamise 
nõuetega. 
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Muudatusettepanek 151
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootjad tagavad menetlused 
seeriatoodangu jätkuva vastavuse 
tagamiseks. Muudatusi toote ehituses, 
kujunduses või omadustes ja muudatusi 
neis ühtlustatud standardites, mille põhjal 
mänguasja vastavust kinnitatakse, tuleb 
võtta asjakohaselt arvesse.

4. Tootjad tagavad menetlused 
seeriatoodangu jätkuva vastavuse 
tagamiseks mänguasja ja selle osade 
mudelile või prototüübile, mille puhul on 
läbi viidud erinevad asjaomase 
mänguasja ja hindamise ja vastavuse 
menetlused ning selle vastavus 
standarditele ja artiklis 9 ja II lisas 
sätestatud peamistele nõuetele. Tootjad 
võtavad samuti asjakohaselt arvesse
muudatusi toote ehituses, kujunduses või 
omadustes ja muudatusi neis ühtlustatud 
standardites, mille põhjal mänguasja 
vastavust kinnitatakse.

Tootjad teevad kõigil juhtudel, kui see on 
asjakohane, turustatud mänguasjade 
pistelist kontrolli, uurivad kaebusi ja 
vajadusel registreerivad need ning 
teavitavad turustajaid nimetatud
järelevalvemeetmetest.

Tootjad teevad toodetud ja turustatud 
mänguasjade, sealhulgas nende osade
pistelist kontrolli. Kõnealuseid kontrolle 
tehakse vähemalt üks kord aastas, ilma et 
see piiraks artikli 38 kohaldamist. Tootjad
uurivad ettevõtjate ja mänguasjade 
lõppkasutajate esitatud kaebusi ning 
vastavad nendele kahe nädala jooksul.
Nad registreerivad need kaebused 
vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 7a
ning teavitavad kaebuse esitanud 
ettevõtjaid ja lõppkasutajaid
järelevalvemeetmetest.

Or. sv

Selgitus

Kõnealuse direktiivi eesmärk on tugevdada mänguasjade ohutuse ja laste tervishoiu 
valdkonnas kehtivaid sätteid. Tootjad peavad olema suutelised demonstreerima, et nad on 
kehtestanud erinevaid menetlusi. Seetõttu tuleb pistelisi kontrolle teha korrapäraselt ja need 
peavad käsitlema nii tootmisliinil valminud tooteid kui ka nende osi. Lisaks tuleb kaebustega 
tegeleda mõistliku tähtaja jooksul, olenemata sellest, kas need esitavad ettevõtjad või 
lõppkasutajad.
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Muudatusettepanek 152
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootjad tagavad menetlused 
seeriatoodangu jätkuva vastavuse 
tagamiseks. Muudatusi toote ehituses, 
kujunduses või omadustes ja muudatusi 
neis ühtlustatud standardites, mille põhjal 
mänguasja vastavust kinnitatakse, tuleb 
võtta asjakohaselt arvesse.

4. Tootjad tagavad menetlused 
seeriatoodangu jätkuva vastavuse 
tagamiseks. Muudatusi toote ehituses, 
kujunduses või omadustes ja muudatusi 
neis ühtlustatud standardites, mille põhjal 
mänguasja vastavust kinnitatakse, tuleb 
võtta asjakohaselt arvesse.

Tootjad teevad kõigil juhtudel, kui see on 
asjakohane, turustatud mänguasjade 
pistelist kontrolli, uurivad kaebusi ja 
vajadusel registreerivad need ning 
teavitavad turustajaid nimetatud 
järelevalvemeetmetest.

Tootjad teevad kõigil juhtudel, kui see on 
asjakohane, turustatud mänguasjade 
pistelist kontrolli, uurivad kaebusi ja 
vajadusel registreerivad need ning 
teavitavad turustajaid nimetatud 
järelevalvemeetmetest.

Artiklis 16a osutatud menetluse puhul 
võtavad kaasatud sõltumatud ametid 
regulaarselt proove ja viivad läbi nõutud 
teste.

Or. de

(Artikli 3 lõigete numeratsioon komisjoni dokumendi saksakeelses versioonis ei vasta inglise 
ja prantsuse keele omale)

Selgitus

Kui tootjad vastavad nõuetele, mida on hinnanud sõltumatu kolmas osapool, peaks neil olema 
võimalus teavitada lisakontrollist CE+ märgise abil.
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Muudatusettepanek 153
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootjad märgivad oma nime ja 
kontaktaadressi mänguasjale või kui 
mänguasja suurus või iseloom seda ei 
võimalda, siis pakendile või mänguasjaga 
kaasasolevasse dokumenti.

6. Tootjad märgivad oma nime ja 
kontaktaadressi mänguasjale ning kui seda 
peetakse vajalikuks, sõltumatu 
hindamisameti nime ja aadressi, või kui 
mänguasja suurus või iseloom seda ei 
võimalda, siis pakendile või mänguasjaga 
kaasasolevasse dokumenti.

Or. de

(Artikli 3 lõigete numeratsioon komisjoni dokumendi saksakeelses versioonis ei vasta inglise 
ja prantsuse keele omale)

Selgitus

Kui tootjad vastavad nõuetele, mida on hinnanud sõltumatu kolmas osapool, peaks neil olema 
võimalus teavitada lisakontrollist CE+-märgise abil.

Muudatusettepanek 154
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et mänguasi, mille nad on 
turule viinud, ei vasta asjakohastele 
ühenduse õigusaktidele, võtavad 
mänguasja vastavusse viimiseks vajalikke 
parandusmeetmeid või vajadusel 
kõrvaldavad selle turult ja võtavad selle
lõpptarbija käest tagasi. Nad teavitavad 
viivitamatult sellest ametiasutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad mänguasja turule 
viisid, esitades kindlasti üksikasjad

7. Kui on põhjust uskuda, et mänguasi, 
mille tootjad on turule viinud, on laste 
tervisele kuidagi ohtlik või ei vasta 
asjakohastele ühenduse õigusaktidele, 
võtavad tootjad koheselt mänguasja 
vastavusse viimiseks vajalikke 
parandusmeetmeid või eemaldavad selle 
turult ja võtavad lõpptarbija käest tagasi.
Nad teavitavad viivitamatult sellest 
ametiasutusi nendes liikmesriikides, kus 
nad mänguasja turule viisid, kirjeldades 
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mittevastavuse ja võetud
parandusmeetmete kohta.

täpselt eelkõige mittevastavuse probleemi
ja võetud parandus-, turult kõrvaldamise 
või tagasivõtmise meetmeid.

Or. xm

Selgitus

Tuleb täpsustada mittevastavuse korral võetavad erinevad meetmed seoses tuvastatud 
vastavuse ja ohutuse probleemiga, nagu on sätestatud artiklite 10 a–10c 
muudatusettepanekutes. Sama kehtib pädevate ametiasutuste teavitamise puhul.

Muudatusettepanek 155
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et mänguasi, mille nad on 
turule viinud, ei vasta asjakohastele 
ühenduse õigusaktidele, võtavad 
mänguasja vastavusse viimiseks vajalikke 
parandusmeetmeid või vajadusel 
kõrvaldavad selle turult ja võtavad selle 
lõpptarbija käest tagasi. Nad teavitavad 
viivitamatult sellest ametiasutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad mänguasja turule 
viisid, esitades kindlasti üksikasjad 
mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

7. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et mänguasi, mille nad on 
turule viinud, ei vasta asjakohastele 
ühenduse õigusaktidele, võtavad 
mänguasja vastavusse viimiseks vajalikke 
parandusmeetmeid või vajadusel 
kõrvaldavad selle turult ja võtavad selle 
lõpptarbija käest tagasi. Nad teavitavad 
viivitamatult sellest ametiasutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad mänguasja turule 
viisid, esitades kindlasti üksikasjad 
mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.
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Sõltumatud ametid, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et mänguasi, mida 
nad hindasid ja mis on viidud turule, ei 
vasta asjakohastele ühenduse 
õigusaktidele, nõuavad tootjalt mänguasja 
vastavusse viimiseks vajalike 
parandusmeetmete võtmist või vajadusel
eemaldavad selle turult ja võtavad selle 
lõpptarbija käest tagasi. Nad teavitavad 
viivitamatult sellest ametiasutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad mänguasja turule 
viisid, esitades kindlasti üksikasjad 
mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. de

(Artikli 3 lõigete numeratsioon komisjoni dokumendi saksakeelses versioonis ei vasta inglise 
ja prantsuse keele omale)

Selgitus

Tuleneb CE+-märgise juurutamisest.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et mänguasi, mille nad on 
turule viinud, ei vasta asjakohastele 
ühenduse õigusaktidele, võtavad 
mänguasja vastavusse viimiseks vajalikke 
parandusmeetmeid või vajadusel 
kõrvaldavad selle turult ja võtavad selle 
lõpptarbija käest tagasi. Nad teavitavad 
viivitamatult sellest ametiasutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad mänguasja turule 
viisid, esitades kindlasti üksikasjad 
mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

7. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et mänguasi, mille nad on 
turule viinud, ei vasta asjakohastele 
ühenduse õigusaktidele, võtavad 
mänguasja vastavusse viimiseks vajalikke 
parandusmeetmeid või vajadusel 
kõrvaldavad selle turult ja võtavad selle 
lõpptarbija käest tagasi. Nad teavitavad 
viivitamatult sellest ametiasutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad mänguasja turule 
viisid, esitades kindlasti üksikasjad 
mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta. Tootjad 
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peatavad viivitamatult mänguasja turule 
viimise seniks, kuni see vastab 
asjakohastele ühenduse õigusaktidele.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Tootjad esitavad pädevate riiklike 
ametiasutuste nõudmisel neile kogu 
vajaliku teabe ja dokumentatsiooni, mis 
kinnitab mänguasja vastavust. Nad teevad 
nimetatud ametiasutustega viimaste 
nõudmisel kõigis tegevustes koostööd, et 
ära hoida nende poolt turuleviidud 
mänguasjade põhjustatud ohte.

8. Tootjad esitavad pädevate riiklike 
ametiasutuste nõudmisel neile seitsme 
päeva jooksul kogu vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni, mis kinnitab mänguasja 
vastavust. Nad teevad nimetatud 
ametiasutustega viimaste nõudmisel kõigis 
tegevustes koostööd, et ära hoida nende 
poolt turuleviidud mänguasjade 
põhjustatud ohte.

Or. en

Selgitus

Laste tervise kaitseks mõeldud ohutusmeetmete parema rakendamise tagamiseks tuleb 
kehtestada vajaliku teabe ja dokumentide edastamise piirtähtaeg. 

Muudatusettepanek 158
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tootjad teavitavad volitatud 
esindajate määramisest hiljemalt nelja 
nädala jooksul alates määramise 
kuupäevast nende riikide pädevaid 
ametiasutusi, kelle territooriumil nende 
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mänguasjad turul kättesaadavaks tehakse.

Or. en

Selgitus

Selline teavitamine on vajalik ja peab toimuma kindla tähtaja jooksul. 

Muudatusettepanek 159
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Nimetatud teavitamine sisaldab 
vähemalt volitatud esindaja 
kontaktandmeid (nimi, postiaadress, 
telefoninumber, e-posti aadress, 
veebisait), mänguasju, mille suhtes on 
volitatud esindajal lõikes 3 sätestatud 
kohustused, ning kõnealuste 
mänguasjade unikaalseid tunnuskoode.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada minimaalne teave, mille tootja peab volitatud esindaja määramisel esitama 
pädevatele riiklikele ametiasutustele, et tagada käesoleva direktiivi eesmärkide täitmine. 

Muudatusettepanek 160
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hoidma EÜ vastavusdeklaratsiooni ja 
tehnilise dokumentatsiooni riiklikule 
järelevalveasutusele saadaval 10 aastat;

a) hoidma EÜ vastavusdeklaratsiooni ja 
tehnilise dokumentatsiooni riiklikule 
järelevalveasutusele saadaval 5 aastat;
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Or. en

Selgitus

Kavandatav ajavahemik 10 aastat suurendab oluliselt ettevõtjate kulusid dokumentide 
säilitamiseks. Tähtaega tuleks ühtlustada muude, nt rahaliste dokumentide säilitamise 
nõuetega. 

Muudatusettepanek 161
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitama pädevate riiklike ametiasutuste 
nõudmisel neile mänguasja vastavust 
tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni;

b) esitama pädevate riiklike ametiasutuste 
nõudmisel neile seitsme päeva jooksul 
mänguasja vastavust tõendava kogu teabe 
ja dokumentatsiooni;

Or. en

Selgitus

Laste tervise kaitseks mõeldud ohutusmeetmete parema rakendamise tagamiseks tuleb 
kehtestada vajaliku teabe ja dokumentide edastamise piirtähtaeg.

Muudatusettepanek 162
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mänguasja turuleviimisel peavad 
importijad arvestama kohaldatavate 
nõuetega.

1. Mänguasja turuleviimisel peavad 
importijad arvestama kohaldatavate 
nõuetega ning tagama turule viidavate 
mänguasjade ohutuse ja vastavuse 
käesoleva direktiivi sätetele.

Or. en
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Selgitus

Oluline on panna ka importijatele osa vastutusest käesoleva direktiivi kohaldamise eest ja 
tegutsemise eest kooskõlas selle eesmärkidega.

Muudatusettepanek 163
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime ja
kontaktaadressi mänguasjale või kui 
mänguasja suurus või iseloom seda ei 
võimalda, siis pakendile või mänguasjaga 
kaasasolevasse dokumenti.

3. Importijad märgivad nähtavalt ja 
selgesti loetavalt oma nime, 
kontaktaadressi, telefoninumbri ja e-posti 
aadressi mänguasjale või kui mänguasja 
suurus või iseloom seda ei võimalda, siis 
pakendile või mänguasjaga kaasasolevasse 
dokumenti nii, et see oleks hästi nähtav ja 
mänguasja kirjeldusest eristatav.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus osutatud teavet tuleb täiendada ning see peab olema lihtsalt ja kiiresti 
kättesaadav. 

Muudatusettepanek 164
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et mänguasi, mille nad on 
turule viinud, ei vasta asjakohastele 
ühenduse õigusaktidele, võtavad 
mänguasja vastavusse viimiseks vajalikke 
parandusmeetmeid või vajadusel
eemaldavad selle turult ja võtavad selle

5. Kui on põhjust uskuda, et mänguasi, 
mille importijad on turule viinud, on laste 
tervisele kuidagi ohtlik või ei vasta 
asjakohastele ühenduse õigusaktidele, 
võtavad importijad koheselt mänguasja 
vastavusse viimiseks vajalikke 
parandusmeetmeid või eemaldavad selle 
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lõpptarbija käest tagasi. Nad teavitavad 
viivitamatult sellest ametiasutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad mänguasja turule 
viisid, esitades kindlasti üksikasjad
mittevastavuse ja võetud parandus-
meetmete kohta.

turult ja võtavad lõpptarbija käest tagasi. 
Nad teavitavad viivitamatult sellest 
ametiasutusi nendes liikmesriikides, kus 
nad mänguasja turule viisid, kirjeldades 
täpselt eelkõige mittevastavuse probleemi 
ja võetud parandus-, turult kõrvaldamise 
või tagasivõtmise meetmeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 165
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Importijad hoiavad 10 aastat
turujärelevalveasutustele saadaval EÜ 
vastavusdeklaratsiooni koopiat ning 
tagavad, et tehniline dokumentatsioon on 
viimaste nõudmisel neile kättesaadav.

6. Importijad hoiavad 5 aastat
turujärelevalveasutustele saadaval EÜ 
vastavusdeklaratsiooni koopiat ning 
tagavad, et tehniline dokumentatsioon on 
viimaste nõudmisel neile kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Kavandatav ajavahemik 10 aastat suurendab oluliselt ettevõtjate kulusid dokumentide 
säilitamiseks. Tähtaega tuleks ühtlustada muude, nt rahaliste dokumentide säilitamise 
nõuetega.

Muudatusettepanek 166
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importijad esitavad pädevate riiklike 
ametiasutuste nõudmisel neile kogu 
vajaliku teabe ja dokumentatsiooni, mis 
kinnitab mänguasja vastavust. Nad teevad 
nimetatud ametiasutustega viimaste 
nõudmisel kõigis tegevustes koostööd, et 

7. Importijad esitavad pädevate riiklike 
ametiasutuste nõudmisel neile seitsme 
päeva jooksul kogu vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni, mis kinnitab mänguasja 
vastavust. Nad teevad nimetatud 
ametiasutustega viimaste nõudmisel kõigis 
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ära hoida nende poolt turuleviidud 
mänguasjade põhjustatud ohte.

tegevustes koostööd, et ära hoida nende 
poolt turuleviidud mänguasjade 
põhjustatud ohte.

Or. en

Selgitus

Tuleb kehtestada vajaliku teabe ja dokumentide edastamise piirtähtaeg.

Muudatusettepanek 167
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mänguasja turul kättesaadavaks 
tegemisel peavad turustajad arvestama 
kohaldatavate nõuetega.

1. Mänguasja turuleviimisel peavad 
turustajad arvestama kohaldatavate 
nõuetega ning turuleviidavate 
mänguasjade ohutuse kindlustamiseks 
tagama nende vastavuse käesoleva 
direktiivi sätetele.

Or. en

Selgitus

Oluline on panna tarneahela kõik lülid jagama vastutust käesoleva direktiivi kohaldamise eest 
ja tegutsemise eest kooskõlas selle eesmärkidega.

Muudatusettepanek 168
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Turustajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et mänguasi, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 

Kui on põhjust uskuda, et mänguasi, mille 
turustajad on turule viinud, on mingil 
moel laste tervisele ohtlik või ei vasta 
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asjakohastele ühenduse õigusaktidele, 
võtavad mänguasja vastavusse viimiseks 
vajalikke parandusmeetmeid või vajadusel 
eemaldavad selle turult ja võtavad selle 
lõpptarbija käest tagasi. Nad teavitavad 
viivitamatult sellest ametiasutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad mänguasja turule 
viisid, esitades kindlasti üksikasjad
mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

asjakohastele ühenduse õigusaktidele, 
võtavad turustajad koheselt mänguasja 
vastavusse viimiseks vajalikke 
parandusmeetmeid või eemaldavad selle 
turult ja võtavad lõpptarbija käest tagasi. 
Nad teavitavad viivitamatult sellest teisi 
asjaomaseid ettevõtjaid ja ametiasutusi 
nendes liikmesriikides, kus nad mänguasja 
turule viisid, kirjeldades täpselt eelkõige
mittevastavuse probleemi ja võetud 
parandus-, turult kõrvaldamise või 
tagasivõtmise meetmeid.

Or. en

Selgitus

Laste tervise kaitseks mõeldud ohutusmeetmete parema rakendamise tagamiseks tuleb 
kehtestada vajaliku teabe ja dokumentide edastamise piirtähtaeg.

Muudatusettepanek 169
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Turustajad esitavad pädevate riiklike 
ametiasutuste nõudmisel neile kogu 
vajaliku teabe ja dokumentatsiooni, mis 
kinnitab mänguasja vastavust. Nad teevad 
nimetatud ametiasutustega viimaste 
nõudmisel kõigis tegevustes koostööd, et 
ära hoida nende poolt turul kättesaadavaks 
tehtud mänguasjadest põhjustatud ohte.

5. Turustajad esitavad pädevate riiklike 
ametiasutuste nõudmisel neile seitsme 
päeva jooksul kogu vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni, mis kinnitab mänguasja 
vastavust. Nad teevad nimetatud 
ametiasutustega viimaste nõudmisel kõigis 
tegevustes koostööd, et ära hoida nende 
poolt turul kättesaadavaks tehtud 
mänguasjadest põhjustatud ohte.

Or. en

Selgitus

Laste tervise kaitseks mõeldud ohutusmeetmete parema rakendamise tagamiseks tuleb 
kehtestada vajaliku teabe ja dokumentide edastamise piirtähtaeg.
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Muudatusettepanek 170
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Register

Ettevõtjad peavad parandusmeetmete, 
turult kõrvaldamiste, tagasivõtmiste, 
teistelt ettevõtjatelt ja lõpptarbijatelt 
tulnud kaebuste ning kõigi nende suhtes 
võetud meetmete registrit.
Registris esitatakse selgelt iga eespool 
nimetatud meetme põhjused, asjaomase 
mänguasja unikaalne tunnuskood, mis 
võimaldab seda jälgida, ning kaebuse 
saamise kuupäev ja kuupäev, mil kaebuse 
esitajaid teavitati kaebuse põhjal võetud 
meetmetest.
Registrit säilitatakse kümme aastat. 
Ettevõtjad teevad selle pädevate riigi-
asutuste nõudmisel neile kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõikes 4 viidatakse sellele, et registrit peavad tootjad. Seetõttu tuleb niisuguste 
registrite pidamise korda täpsustada. 

Muudatusettepanek 171
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) sõltumatuid hindamisameteid, kes on 
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võinud tõendada CE+-märgist.

Or. de

Selgitus

Tuleneb CE+-märgise juurutamisest.

Muudatusettepanek 172
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neil peavad olema sisse seatud sobivad 
süsteemid ja menetlused, mis võimaldavad 
nimetatud teabe kättesaadavaks tegemise 
turujärelevalveasutustele viimaste 
nõudmisel 10 aasta kestel.

Neil peavad olema sisse seatud sobivad 
süsteemid ja menetlused, mis võimaldavad 
nimetatud teabe kättesaadavaks tegemise 
turujärelevalveasutustele viimaste 
nõudmisel 5 aasta kestel.

Or. en

Selgitus

Kavandatav 10 aasta pikkune ajavahemik suurendab oluliselt ettevõtjate kulusid dokumentide 
säilitamiseks. Tähtaega tuleks ühtlustada muude, nt rahaliste dokumentide säilitamise 
nõuetega. 

Muudatusettepanek 173
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neil peavad olema sisse seatud sobivad 
süsteemid ja menetlused, mis võimaldavad 
nimetatud teabe kättesaadavaks tegemise 
turujärelevalveasutustele viimaste 
nõudmisel 10 aasta kestel.

Neil peavad olema sisse seatud sobivad 
süsteemid ja menetlused, mis võimaldavad 
nimetatud teabe turujärelevalveasutustele 
seitsme päeva jooksul kättesaadavaks 
tegemise viimaste nõudmisel 10 aasta 
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kestel.

Or. en

Selgitus

Laste tervise kaitseks mõeldud ohutusmeetmete parema rakendamise tagamiseks tuleb 
kehtestada vajaliku teabe ja dokumentide edastamise piirtähtaeg.

Muudatusettepanek 174
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, millega tagatakse, et mänguasju 
ei ole võimalik turule viia ilma, et nad
vastaksid lõikes 2 esitatud olulistele 
üldohutusnõuetele ja II lisas esitatud 
eriohutusnõuetele.

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, millega tagatakse, et mänguasju 
ei ole võimalik turule viia ilma, et nad 
vastaksid olulistele ohutusnõuetele.
Vastavate meetmete juures järgitakse 
nõuetekohaselt ettevaatusprintsiipi.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, millega tagatakse, et mänguasju 
ei ole võimalik turule viia ilma, et nad 
vastaksid lõikes 2 esitatud olulistele 
üldohutusnõuetele ja II lisas esitatud 
eriohutusnõuetele.

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, millega tagatakse, et mänguasju 
ei ole võimalik turule viia ilma, et nad 
vastaksid lõikes 2 esitatud olulistele 
üldohutusnõuetele ja II lisas esitatud 
eriohutusnõuetele. Vastavate meetmete 
juures järgitakse nõuetekohaselt 
ettevaatusprintsiipi.

Or. en
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Selgitus

Kui on selgunud, et mänguasi põhjustab õnnetusi või on õnnetusi põhjustanud mänguasjaga 
kõigis olulistes punktides sarnane, peaks turujärelevalveasutustel olema võimalik rakendada 
selle mänguasja suhtes meetmeid isegi juhul, kui mänguasja ja õnnetuse vahelist seost ei saa 
täiel määral teaduslikult tõestada. Praegu seisab ametivõimudel ees liialt koormav 
tõendamiskohustus, enne kui nad saavad tootjaid tegutsema sundida. See ei peaks nii olema, 
kuna tootja on see, kes on kohustatud viima turule üksnes ohutuid mänguasju ning temal on 
selle eest vastutamiseks vajalik teave ja pädevus. 

Muudatusettepanek 176
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, millega tagatakse, et mänguasju 
ei ole võimalik turule viia ilma, et nad 
vastaksid lõikes 2 esitatud olulistele 
üldohutusnõuetele ja II lisas esitatud 
eriohutusnõuetele.

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, millega tagatakse, et mänguasju 
ei ole võimalik turule viia ilma, et nad 
vastaksid lõikes 2 esitatud olulistele 
üldohutusnõuetele ja II lisas esitatud 
eriohutusnõuetele. Liikmesriigid järgivad 
nõuetekohaselt ettevaatusprintsiipi.

Or. el

Muudatusettepanek 177
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmete võtmisel võtavad 
liikmesriigid arvesse direktiivi 
2001/95/EÜ artiklis 8 sätestatud 
ettevaatusprintsiipi.

Or. en
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Selgitus

Üldise tooteohutuse direktiivis deklareeritakse, et kui liikmesriigi asutused võtavad mingi 
toote suhtes turujärelevalve meetmeid, tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta ettevaatusprintsiipi. 
Kuna mänguasjade puhul on küsimus laste ohutuses, peaks mänguasjade ohutuse direktiiv 
sätestama vähemalt sama kõrge ohutustaseme kui on ette nähtud üldise tooteohutuse 
direktiivis.

Muudatusettepanek 178
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pidades silmas laste käitumist, ei tohi 
mänguasjad kahjustada kasutajate ja 
kolmandate isikute ohutust ja tervist, kui 
neid kasutatakse ettenähtud või eeldataval 
viisil. Arvestada tuleb kasutajate ja 
vajaduse korral nende järelevaatajate 
suutlikkust, eriti nende mänguasjade puhul, 
mis oma funktsiooni, mõõtmete ja laadi 
poolest on mõeldud kasutamiseks alla 36 
kuu vanustele lastele. Mänguasjadel ja
nende pakendil olevad etiketid ning 
mänguasjade kasutusjuhised peavad 
juhtima kasutaja või järelevaataja 
tähelepanu ohtudele ja kahjustuste 
tekkimise riskile, mis tulenevad 
mänguasjade kasutamise laadist, ning 
selliste ohtude ärahoidmise viisidele.

2. Pidades silmas laste käitumist, ei tohi 
mänguasjad kahjustada kasutajate ja 
kolmandate isikute ohutust ja tervist, kui 
neid kasutatakse ettenähtud või eeldataval 
viisil. Arvestada tuleb kasutajate ja 
vajaduse korral nende järelevaatajate 
suutlikkust, eriti nende mänguasjade puhul, 
mis oma funktsiooni, mõõtmete ja laadi 
poolest on mõeldud kasutamiseks alla 60 
kuu vanustele lastele. Mänguasjadel ja/või
nende pakendil olevad etiketid ning 
mänguasjade kasutusjuhised peavad 
juhtima kasutaja või järelevaataja 
tähelepanu ohtudele ja kahjustuste 
tekkimise riskile, mis tulenevad 
mänguasjade kasutamise laadist, ning 
selliste ohtude ärahoidmise viisidele.

Or. el

Muudatusettepanek 179
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pidades silmas laste käitumist, ei tohi 2. Pidades silmas, et laste käitumine on 
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mänguasjad kahjustada kasutajate ja 
kolmandate isikute ohutust ja tervist, kui 
neid kasutatakse ettenähtud või eeldataval
viisil.

sageli ettearvamatu ning et seetõttu 
kohaldatakse mänguasjade suhtes eriti 
rangeid tervise- ja ohutusnõudeid, ei tohi 
mänguasjad kahjustada kasutajate ja 
kolmandate isikute ohutust ja tervist, kui 
neid kasutatakse ettenähtud viisil.

Or. en

Selgitus

Normatiivset “laste käitumist” ei ole olemas. Laste käitumine on juba oma määratluse 
poolest ettearvamatu.

Muudatusettepanek 180
Emmanouil Angelakas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestada tuleb kasutajate ja vajaduse 
korral nende järelevaatajate suutlikkust, 
eriti nende mänguasjade puhul, mis oma 
funktsiooni, mõõtmete ja laadi poolest on 
mõeldud kasutamiseks alla 36 kuu 
vanustele lastele.

Arvestada tuleb kasutajate ja vajaduse 
korral nende järelevaatajate suutlikkust, 
eriti nende mänguasjade puhul, mis oma 
funktsiooni, mõõtmete ja laadi poolest on 
mõeldud kasutamiseks alla 36 kuu 
vanustele lastele. Teatavat liiki
mänguasjade puhul võib kehtestada teised 
vanusepiirid vastavalt artiklis 12 osutatud 
ühtlustatud standardite ohutusnõuetele.

Or. en

Selgitus

Toodud viide vaid ühele vanusepiirile on standardiseerimise arengut silmas pidades 
ebapiisav, kuna juba praegu viidatakse lastele, kes ei suuda kõrvalise abita istet võtta 
(piiritletakse vanusega 5…10 kuud) ning arutelu käib ka teiste vanusepiiride üle (näiteks 18 
kuud).
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Muudatusettepanek 181
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasjadel ja nende pakendil olevad 
etiketid ning mänguasjade kasutusjuhised 
peavad juhtima kasutaja või järelevaataja 
tähelepanu ohtudele ja kahjustuste 
tekkimise riskile, mis tulenevad 
mänguasjade kasutamise laadist, ning 
selliste ohtude ärahoidmise viisidele.

Mänguasjadel ja/või nende pakendil olevad 
etiketid ning mänguasjade kasutusjuhised 
peavad juhtima kasutaja või järelevaataja 
tähelepanu mänguasjade ohtlikkusele ja 
seonduvatele riskidele, mis tulenevad 
mänguasjade kasutamise laadist, ning 
selliste ohtude ärahoidmise viisidele.

Or. en

Selgitus

Alati ei ole tarbijatel sellest kasu, kui hoiatuses üksnes viidatakse, millised mänguasja osad 
võivad vigastusi põhjustada, või et mänguasi sisaldab teatavat kemikaali. Nii näiteks ei ole 
tarbijale selge, et sõnaga „kuulikesed” hoiatatakse, et mänguasi võib põhjustada lämbumist.  
Sellepärast peavad hoiatused andma tarbijale selget teavet nii mänguasja olemusliku 
ohtlikkuse kui ka tema kasutamisega seotud ohtude kohta.

Muudatusettepanek 182
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Hoiatuse märgib tootja täpselt, selgesti 
nähtava ja loetava ning silmatorkavana 
mänguasjale, mänguasjale või pakendile 
kinnitatud etiketile ning vajaduse korral ka 
mänguasja kasutusjuhisesse. Ilma 
pakendita müüdavate väikeste 
mänguasjade puhul peab hoiatus olema 
kinnitatud mänguasjale. 

Müügikohas peavad nähtaval kohal 
olema selged ja kergesti loetavad
hoiatused, milles näidatakse kasutajate 

Hoiatused, mis on vajalikud ettenähtud 
kasutusel või ettenähtud kasutaja jaoks 
ohutu mänguasja valimiseks, peavad 
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maksimaalne ja minimaalne vanus. olema väljas tarbijapakendil ja vajaduse 
korral internetisaidil või olema muul moel 
mänguasja külge kinnitatud, nii et tarbija 
saab neid enne ostmist lugeda. Hoiatused 
ohtude eest, mis ilmnevad mänguasja 
igakordsel kasutamisel, või võimaliku 
ohtliku käitumise eest selle mõningase 
kasutamise järel, peavad olema püsivalt 
mänguasjale kantud.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Hoiatuse märgib tootja täpselt, selgesti 
nähtava ja loetava ning silmatorkavana 
mänguasjale, mänguasjale või
tarbijapakendile kinnitatud etiketile ning 
vajaduse korral ka mänguasja 
kasutusjuhisesse. Ilma pakendita 
müüdavate väikeste mänguasjade puhul 
peab hoiatus olema kinnitatud 
mänguasjale.

Or. en

Selgitus

Teised nt pakendil olevad sõnumid varjavad, katkestavad või hägustavad praegu tihtipeale 
hoiatusi. Seda probleemi aitaks leevendada nõue, et hoiatus peab olema silmatorkavalt 
esitatud.
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Muudatusettepanek 184
Charlotte Cederschiöld

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Hoiatuse märgib tootja täpselt, selgesti 
nähtava ja loetava ning silmatorkavana 
mänguasjale, mänguasjale või
tarbijapakendile kinnitatud etiketile ning 
vajaduse korral ka mänguasja 
kasutusjuhisesse. Ilma pakendita 
müüdavate väikeste mänguasjade puhul 
peab hoiatus olema kinnitatud 
mänguasjale.

Or. en

Selgitus

Hoiatusi varjavad, ähmastavad või katkestavad tihtipeale muud sõnumid. Seda probleem 
aitaks leevendada nõue, et hoiatus peab olema silmatorkavalt esitatud. Mõnel juhul on 
hoiatusi võimatu lugeda. Seda probleemi on käsitletud komisjoni ettepanekus võtta vastu 
läbivaadatud määrus tarbijatele toiduainete kohta teabe andmise kohta, ning siinsel juhul 
tuleks seda käsitleda samamoodi.

Muudatusettepanek 185
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakendile või selle külge kinnitatud 
etiketile märgitud hoiatus peab olema 
sellele trükitud tähesuurusega vähemalt 3 
mm, ning kiri peab taustast selgelt 
eristuma.

Or. en
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Selgitus

Mõnel juhul on hoiatusi võimatu lugeda. Seda probleemi on käsitletud komisjoni ettepanekus 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toidualase teabe 
esitamist tarbijatele, ja me soovitaksime seda läbivaadatud mänguasjade ohutuse direktiivis 
samamoodi käsitleda. 

Muudatusettepanek 186
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ettenähtud kasutusel või ettenähtud 
kasutaja jaoks ohutu mänguasja 
valimiseks vajalikud hoiatused tuleb 
esitada tarbijapakendil või muul moel 
mänguasja külge kinnitatuna, nii et 
tarbija saab neid enne ostmist lugeda.
Internetimüügi korral tuleb silmatorkav 
hoiatus esitada veebisaidil.

Or. en

Selgitus

Mõningate hoiatustega seatakse mänguasja ohutuse huvides selle kasutamisele ja/või 
kasutajale piiranguid. Mänguasja ohutuse hindamiseks enne ostmist vajab tarbija teavet juba 
kaupluses või veebisaidil ja mitte alles siis, kui ta ostu kodus lahti pakib. On väga tähtis, et 
enne ostu tegemist oleksid tarbijatele teada kõik, mitte üksnes vanusega seotud ohutusalased 
hoiatused. See põhimõte peaks kehtima V lisa punktides 1–7 esitatud hoiatuste suhtes, samuti 
seoses kaalupiiridega ja hoiatusega, et kaitsemaskide ja -kiivrite imitatsioonid ei paku kaitset. 
Lisaks saab mitmeid hoiatusi esitada kasutusjuhendites.
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Muudatusettepanek 187
Charlotte Cederschiöld

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pakendile või selle külge kinnitatud 
etiketile märgitud hoiatus peab olema 
trükitud loetavalt ning selle kiri peab 
taustast kontrastselt eristuma.

Or. en

Selgitus

Hoiatusi varjavad, ähmastavad või katkestavad tihtipeale muud sõnumid. Seda probleem 
aitaks leevendada nõue, et hoiatus peab olema silmatorkavalt esitatud. Mõnel juhul on 
hoiatusi võimatu lugeda. Seda probleemi on käsitletud komisjoni ettepanekus võtta vastu 
läbivaadatud määrus tarbijatele toiduainete kohta teabe andmise kohta, ning siinsel juhul 
tuleks seda käsitleda samamoodi. 

Muudatusettepanek 188
Charlotte Cederschiöld

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Müügikohas peavad nähtaval kohal olema 
selged ja kergesti loetavad hoiatused, 
milles näidatakse kasutajate maksimaalne 
ja minimaalne vanus. Ettenähtud 
kasutusel või ettenähtud kasutaja jaoks 
ohutu mänguasja valimiseks vajalikud 
hoiatused tuleb esitada tarbijapakendil või 
muul moel mänguasja külge kinnitada, 
nii et tarbija saab neid enne ostmist 
lugeda.

Or. en
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Selgitus

Hoiatusi varjavad, ähmastavad või katkestavad tihtipeale muud sõnumid. Seda probleem 
aitaks leevendada nõue, et hoiatus peab olema silmatorkavalt esitatud. Mõnel juhul on 
hoiatusi võimatu lugeda. Seda probleemi on käsitletud komisjoni ettepanekus võtta vastu 
läbivaadatud määrus tarbijatele toiduainete kohta teabe andmise kohta, ning siinsel juhul 
tuleks seda käsitleda samamoodi. 

Muudatusettepanek 189
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Hoiatuse märgib tootja täpselt, selgesti 
nähtava ja loetava ning silmatorkavana 
mänguasjale, sellele kinnitatud etiketile või
tarbijapakendile ning vajaduse korral ka 
mänguasja kasutusjuhisesse. Ilma 
pakendita müüdavate väikeste 
mänguasjade puhul peab hoiatus olema 
kinnitatud mänguasjale.

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on, et tarbija ei avastaks alles pärast pakendi avamist, et mänguasi on lapsele 
ohtlik. Vastasel korral võib juhtuda, et tarbijad ei võta mänguasja lapse käest ära ega tagasta 
seda müügikohta. Sellepärast peavad tarbijad hoiatusi nägema ja neist aru saama enne ostu 
sooritamist, et osta soovitava mänguasja ohtlikkust hinnata ja otsustada, kas see on ohutuse 
mõttes lapsele sobiv. 

Muudatusettepanek 190
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müügikohas peavad nähtaval kohal olema 
selged ja kergesti loetavad hoiatused, 

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

kergesti loetavad hoiatused, milles 
näidatakse kasutajate maksimaalne ja 
minimaalne vanus.

Hoiatused, mis on vajalikud ettenähtud 
kasutusel või ettenähtud kasutaja jaoks 
ohutu mänguasja valimiseks, peavad 
olema püsivalt ja silmatorkavalt esitatud 
mänguasjal endal ja/või pakendil, nii et 
tarbija saab enne ostu sooritamist seda 
teavet lugeda. Käesolevat sätet 
kohaldatakse V lisa B osas toodud 
hoiatuste suhtes.

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on, et tarbija ei avastaks alles pärast pakendi avamist, et mänguasi on lapsele 
ohtlik. Vastasel korral võib juhtuda, et tarbijad ei võta mänguasja lapse käest ära ega tagasta 
seda müügikohta. Sellepärast peavad tarbijad hoiatusi nägema ja neist aru saama enne ostu 
sooritamist, et osta soovitava mänguasja ohtlikkust hinnata ja otsustada, kas see on ohutuse 
mõttes lapsele sobiv. 

Muudatusettepanek 191
Maria Matsouka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el
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Muudatusettepanek 192
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasjale peab olema püsivalt 
märgitud hoiatus selle igakordsel 
kasutamisel ilmnevate ohtude eest või 
mänguasja mõningase kasutamise järel 
ilmneda võiva ohtliku käitumise eest.

Or. en

Selgitus

Mõnel puhul tuleb mänguasja kasutamisega seotud ohtliku käitumise vältimiseks tarbijale 
hoiatust meelde tuletada iga kord, kui mänguasja kasutatakse või ka tükk aega pärast selle 
ostmist. Seepärast tuleb sellised hoiatused püsivalt kanda otse mänguasjale. Nimetatud 
põhimõtet tuleks kohaldada seoses V lisa punktides 2 ja 5–6 toodud hoiatustega ning näiteks 
juba praegugi mänguasjade standardi kohaselt nõutava hoiatusega lapsevankri kõristite 
külge kinnijäämise eest.

Muudatusettepanek 193
Charlotte Cederschiöld

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasja peale tuleb püsivalt kanda 
hoiatus selle igakordsel kasutamisel 
ilmnevate ohtude eest.

Or. en

Selgitus

Hoiatusi varjavad, ähmastavad või katkestavad tihtipeale muud sõnumid. Seda probleemi 
aitaks leevendada nõue, et hoiatus peab olema silmatorkavalt esitatud. Mõnel juhul on 
hoiatusi võimatu lugeda. Seda probleemi on käsitletud komisjoni ettepanekus võtta vastu 
läbivaadatud määrus tarbijatele toiduainete kohta teabe andmise kohta, ning siinsel juhul 
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tuleks seda käsitleda samamoodi. 

Muudatusettepanek 194
Maria Matsouka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettenähtud kasutusviisi või kasutaja jaoks 
ohutu mänguasja valimiseks kasulikud 
hoiatused tuleb silmatorkavalt esitada 
mänguasjal endal ja/või selle pakendil, nii 
et tarbijad saavad enne ostu sooritamist 
seda teavet lugeda.

Or. el

Muudatusettepanek 195
Maria Matsouka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoiatused, mida tarbijad peavad ohtliku 
või ebaõige kasutamise vältimiseks silmas 
pidama mänguasja igakordsel 
kasutamisel või pikema aja jooksul pärast 
selle ostmist, tuleb püsivalt kanda nii 
mänguasjale kui ka selle pakendile.

Or. el
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Muudatusettepanek 196
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoiatused, mida tuleb ohtliku või ebaõige 
kasutamise vältimiseks silmas pidada 
mänguasja igakordsel kasutamisel või 
pikema aja jooksul pärast selle ostmist, 
tuleb püsivalt kanda nii mänguasjale kui 
ka selle pakendile. See kehtib V lisa B osa 
punktides 2, 5 ja 6 toodud hoiatuste kohta.

Or. en

Selgitus

Mõnel puhul tuleb mänguasja kasutamisega seotud ohtude vältimiseks tarbijatele hoiatust 
meelde tuletada iga kord, kui mänguasja kasutatakse või ka tükk aega pärast selle ostmist. 
Näiteks täispuhutavale madratsile, mida ei saa soolases (mere-)vees kasutada, tuleb 
tingimata vastav hoiatus püsivalt peale kanda; sama kehtib mänguasja kohta, mis tuleb teatud 
vanusesse jõudnud lapse käest ära võtta.

Muudatusettepanek 197
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku seletuskirja punktis 3.1.2 nähakse ette, et komisjon koostab täpsemad 
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praktilised juhised hoiatuste kohta koostöös sidusrühmadega. Vastav säte tuleb õigusakti 
teksti uuesti sisse viia, kuna mingil määral on vaja selgitusi hoiatuste esitamise ning teksti ja 
sümbolite suuruse ja selguse kohta. Juhistega tuleks määratleda konkreetsed 
märgistamistingimused. Sellega seoses tuleb juhinduda Euroopa Standardikomitee (CEN) 11. 
juhendist tootekirjelduste kohta ning dokumendist CEN TR 13387 (lastehoolduskaupu käsitlev 
tehniline aruanne).

Muudatusettepanek 198
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes arvesse komitee arvamust 
otsustab komisjon, kas viited asjaomastele 
ühtlustatud standarditele Euroopa Liidu 
Teatajas avaldada, mitte avaldada, 
osaliselt avaldada, selles säilitada, 
osaliselt säilitada või sellest kustutada.

2. Kui viited ühtlustatud standarditele 
Euroopa Liidu Teatajas, millele 
osutatakse artiklis 13, avaldatakse või 
säilitatakse osaliselt, võib komisjon artikli 
46 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt võtta vastu 
otsuse, milles näidatakse vastava piirangu 
põhjused. Nimetatud otsuses võidakse 
täpsustada kõnealustele konkreetsetele 
ohutusnõuetele vastavad piirmäärad ja 
muud kriteeriumid. Otsuses selgitatakse, 
kas otsuses täielikult avaldatud 
ühtlustatud standardile vastav mänguasi 
loetakse standardi ja otsuse nõuetele 
vastavaks. 

Or. en

Muudatusettepanek 199
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui viited ühtlustatud standarditele 
Euroopa Liidu Teatajas, millele 
osutatakse artiklis 13, avaldatakse või 
säilitatakse osaliselt, võib komisjon artikli 
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46 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt võtta vastu 
otsuse, milles näidatakse vastava piirangu 
põhjused. Nimetatud otsuses võidakse 
täpsustada kõnealustele konkreetsetele 
ohutusnõuetele vastavad piirmäärad ja 
muud kriteeriumid. Otsuses selgitatakse, 
kas otsuses täielikult avaldatud 
ühtlustatud standardile vastav mänguasi 
loetakse standardi ja otsuse nõuetele 
vastavaks.

Or. en

Selgitus

Mõningatel juhtudel ei ole standardiseerimismenetlusega suudetud välja töötada põhiliste 
ohutusnõuetega kehtestatud ohutustasemele vastavat standardit, mille järgimine tähendaks 
mänguasjade puhul ka vastavate nõuete täitmist. Siit tulenes vajadus EÜ 
vastavusdeklaratsioonide järele, mis võivad moonutada siseturgu ning mis on tööstuse jaoks 
kulukad ja mille täitmist on turujärelevalveasutustel raske kontrollida. Uus mehhanism, mis 
võimaldab komisjonil koos liikmesriikide ja Eurooa Parlamendiga standardeid täiendada, 
võib aidata saavutada kokkulepet teatavate piirmäärade ja muude kriteeriumide osas. 

Muudatusettepanek 200
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui viited ühtlustatud standarditele 
Euroopa Liidu Teatajas, millele 
osutatakse käesolevas artiklis, avaldatakse 
või säilitatakse osaliselt, võib komisjon 
artikli 46 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt võtta vastu 
otsuse, milles näidatakse vastava piirangu 
põhjused. Otsuses selgitatakse, kas 
otsuses täielikult avaldatud ühtlustatud 
standardile vastav mänguasi loetakse 
standardi ja otsuse nõuetele vastavaks. 
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Or. en

Selgitus

Mõningatel juhtudel ei ole standardiseerimismenetlusega suudetud välja töötada põhiliste 
ohutusnõuetega kehtestatud ohutustasemele vastavat standardit, mille järgimine tähendaks ka 
vastavate nõuete täitmist. Siit tulenes vajadus EÜ vastavusdeklaratsioonide järele, mis võivad 
põhjustada siseturul ebavõrdseid konkurentsitingimusi ning mis on tööstuse jaoks kulukad ja 
mille täitmist on turujärelevalveasutustel raske kontrollida. 

Uus mehhanism, mis võimaldab komisjonil koos liikmesriikide ja Eurooa Parlamendiga 
standardeid täiendada, võib olla kõigile osapooltele kasulik seal, kus on võimalik teaduslikul 
alusel teatavate piirmäärade ja muude kriteeriumide osas kokku leppida.

Muudatusettepanek 201
Emmanouil Angelakas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EÜ vastavusdeklaratsioonis esitatakse 
vähemalt III lisas nimetatud andmed ning 
seda ajakohastatakse pidevalt. EÜ 
vastavusdeklaratsiooni ülesehitus peab 
lähtuma III lisas esitatud näidisest.

2. EÜ vastavusdeklaratsioonis esitatakse 
vähemalt III lisas nimetatud andmed ning 
seda ajakohastatakse pidevalt. EÜ 
vastavusdeklaratsiooni ülesehitus peab 
lähtuma III lisas esitatud näidisest. See 
tõlgitakse keelde või keeltesse, mida 
nõuab liikmesriik, kelle turule mänguasi 
viiakse või seal kättesaadavaks tehakse.

Or. en

Selgitus

Muudab teksti selgemaks. 
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Muudatusettepanek 202
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vajaduse korral hõlmab EÜ 
vastavusdeklaratsioon hindamise 
teostanud sõltumatu hindamisameti 
deklaratsiooni.

Or. de

Selgitus

Tuleneb CE+-märgise juurutamisest.

Muudatusettepanek 203
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EÜ vastavusdeklaratsiooni koostamisega 
võtab tootja enda peale vastutuse 
mänguasja nõuetele vastavuse eest.

3. EÜ vastavusdeklaratsiooni koostamisega 
võtab tootja enda peale vastutuse 
mänguasja nõuetele vastavuse eest.
Vastavusdeklaratsiooni koopia tehakse 
taotluse alusel kättesaadavaks 
asjaomastele asutustele ja tarneahelasse 
kuuluvatele ettevõtjatele.

Or. en

Selgitus

Mänguasja ohutuse nõuetekohaseks hindamiseks ja et olla suuteline esitama nt 
turujärelevalveasutuste nõutavaid dokumente, on turustajatel ja teistel tarneahelas 
paiknevatel ettevõtjatel õigus küsida tootjalt vajalikke dokumente. Tarnijad on selle küsimuse 
tõstatanud ja see on neile tähtis.
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Muudatusettepanek 204
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EÜ vastavusdeklaratsiooni koostamisega 
võtab tootja enda peale vastutuse 
mänguasja nõuetele vastavuse eest.

3. EÜ vastavusdeklaratsiooni koostamisega 
võtab tootja enda peale vastutuse 
mänguasja nõuetele vastavuse eest. EÜ 
tüübitõendi koopia tehakse taotluse alusel 
kättesaadavaks asjaomastele asutustele ja 
tarneahelasse kuuluvatele ettevõtjatele. 

Or. en

Selgitus

Mänguasja ohutuse nõuetekohaseks hindamiseks ja et olla suuteline esitama nt 
turujärelevalveasutuste nõutavaid dokumente, on turustajatel ja teistel tarneahelas 
paiknevatel ettevõtjatel õigus küsida tootjalt vajalikke dokumente. 

Muudatusettepanek 205
Wolfgang Bulfon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. CE-märgises tuleb ära näidata 
vastavust tõendanud hindamisamet.

Or. de

Selgitus

Hindamisameti numbri esitamise eesmärk on raskendada CE-märgise kuritarvitamist.
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Muudatusettepanek 206
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. CE-märgiseta mänguasja, mis ei vasta 
käesoleva direktiivi nõuetele, võib välja 
panna kaubandusmessidel ja näitustel, kui 
see varustatakse sildiga, millest võib 
selgelt aru saada, et mänguasi ei vasta 
käesoleva direktiivi nõuetele ning seda ei 
müüda ega jaotata tasuta.

7. Liikmesriigid ei või takistada CE-
märgiseta mänguasja, mis ei vasta 
käesoleva direktiivi nõuetele, 
väljapanemist kaubandusmessidel ja 
näitustel, kui see varustatakse sildiga, 
millest võib selgelt aru saada, et mänguasi 
ei vasta käesoleva direktiivi nõuetele ning 
seda ei müüda ega jaotata tasuta.

Or. en

Selgitus

Messidel väljapandud mänguasju ei loeta siseturule viiduteks ning isegi kui need on ohtlikud, 
ei tohi nende vastu meetmeid võtta. Vastav silt peab nt importijatele ja turustajatele ütlema, et 
neid ei või turul müüa. Enamik messidel välja pandud mänguasju kannavad CE-märgist ka 
siis, kui nad sugugi nõuetele ei vasta. Esialgne sõnastus muudab turujärelevalvele raskeks 
sundida messil osalejaid silti välja panema, kuna see ei hõlma nõuetele mittevastavaid CE-
märgisega mänguasju. 

Muudatusettepanek 207
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. CE-märgiseta mänguasja, mis ei vasta 
käesoleva direktiivi nõuetele, võib välja 
panna kaubandusmessidel ja näitustel, kui 
see varustatakse sildiga, millest võib 
selgelt aru saada, et mänguasi ei vasta 
käesoleva direktiivi nõuetele ning seda ei 
müüda ega jaotata tasuta.

7. CE-märgiseta või muul moel käesoleva 
direktiivi nõuetele mittevastavat
mänguasja võib välja panna 
kaubandusmessidel ja näitustel, kui see 
varustatakse sildiga, millest võib selgelt 
aru saada, et mänguasi ei vasta käesoleva 
direktiivi nõuetele ning seda ei müüda ega 
jaotata tasuta.
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Or. en

Selgitus

Messidel väljapandud mänguasju ei loeta siseturule viiduteks ning isegi kui need on ohtlikud, 
ei tohi nende vastu meetmeid võtta. Vastav silt peab nt importijatele ja turustajatele ütlema, et 
neid ei või ELis müüa. Enamik messidel välja pandud mänguasju kannavad CE-märgist ka 
siis, kui nad sugugi nõuetele ei vasta. Esialgne sõnastus muudab turujärelevalvele raskeks 
sundida messil osalejaid silti välja panema, kuna see ei hõlma nõuetele mittevastavaid CE-
märgisega mänguasju.

Muudatusettepanek 208
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. CE-märgiseta mänguasja, mis ei vasta 
käesoleva direktiivi nõuetele, võib välja 
panna kaubandusmessidel ja näitustel, kui 
see varustatakse sildiga, millest võib 
selgelt aru saada, et mänguasi ei vasta 
käesoleva direktiivi nõuetele ning seda ei 
müüda ega jaotata tasuta.

7. CE-märgiseta või muul moel käesoleva 
direktiivi nõuetele mittevastavat
mänguasja võib välja panna 
kaubandusmessidel ja näitustel, kui see 
varustatakse sildiga, millest võib selgelt 
aru saada, et mänguasi ei vasta käesoleva 
direktiivi nõuetele ning seda ei müüda ega 
jaotata tasuta.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Turule viidavad ja alla kolme aasta 
vanustele lastele mõeldud mänguasjad 
tuleb märgistada CE+-märgisega.
Turule viidavad ja kolmeaastastele või 
vanematele lastele mõeldud mänguasjad 
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võib märgistada CE+-märgisega.
Muus osas kohaldatakse artikli 15 sätteid.

Or. de

Selgitus

Tuleneb CE+-märgise juurutamisest.

Muudatusettepanek 210
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
CE+-märgise kinnitamise eeskirjad ja 

tingimused
1. CE+-märgis koosneb järgmise kujuga 
tähtedest „CE” ja märgist „+”:

[illustratsioon]
2. Muus osas kohaldatakse artikli 16 
sätteid.

Or. de

Selgitus

Tuleneb CE+-märgise juurutamisest.

Muudatusettepanek 211
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne mänguasja turule viimist analüüsivad 
tootjad selle keemilist, füüsilist ja 

Enne mänguasja turule viimist analüüsivad 
tootjad selle keemilist, füüsilist ja 
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mehaanilist ohtlikkust ning ohtlikkust 
süttivuse, hügieeni ja radioaktiivsuse 
seisukohalt, ning hindavad nende ohtude 
avaldumise tõenäosust.

mehaanilist ohtlikkust ning ohtlikkust
süttivuse, hügieeni ja radioaktiivsuse 
seisukohalt, ning hindavad nende ohtude 
avaldumise tõenäosust. Varasemate 
õnnetuste puudumist ei loeta automaatselt 
tõendiks mänguasja ohutusest.

Or. el

Muudatusettepanek 212
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varasemate õnnetuste puudumist ei või 
automaatselt lugeda tõendiks mänguasja 
ohutusest.

Or. en

Selgitus

Alati ei pruugi olla võimalik võtta ohu vähendamise meetmete või tootekirjelduste aluseks 
selgeid teadusuuringute andmeid, kuna neid ei ole ja õnnetusjuhtumite statistika on puudulik, 
seda eriti kemikaalidega seotud ohtude korral.

Muudatusettepanek 213
Wolfgang Bulfon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kinnitada, et mänguasjad 
vastavad artiklis 9 ja II lisas esitatud 
olulistele ohutusnõuetele, viib tootja enne 
mänguasjade turule viimist läbi lõigetes 2 
ja 3 esitatud vastavushindamismenetlused.

1. Selleks et kinnitada, et mänguasjad 
vastavad artiklis 9 ja II lisas esitatud 
olulistele ohutusnõuetele, peavad need 
enne tootja poolt turule viimist läbima 
mooduli B või sellest rangemad 
vastavushindamismenetlused, millele 
viidatakse otsuse […] I lisas.
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Or. de

Selgitus

Mänguasjade tootja poolt sertifitseerimine vastavalt moodulile A tuleks asendada rangemate 
hindamisnõuetega (moodulid B, C jne). 

Muudatusettepanek 214
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kinnitada, et mänguasjad 
vastavad artiklis 9 ja II lisas esitatud 
olulistele ohutusnõuetele, viib tootja enne 
mänguasjade turule viimist läbi lõigetes 2 
ja 3 esitatud vastavushindamismenetlused. 

1. Selleks et kinnitada, et mänguasjad 
vastavad artiklis 9 ja II lisas esitatud 
olulistele ohutusnõuetele, viib tootja enne 
mänguasjade turule viimist läbi lõikes 2 
esitatud vastavushindamismenetlused.

Or. en

Selgitus

Toodete ohutusnõuetele vastavuse tagamiseks peaksid sõltumatud teavitatud asutused viima 
läbi mänguasjade EÜ-tüübihindamise vastavalt toodete turustamise ühist raamistikku 
käsitleva otsuse I lisas esitatud moodulile B. Kuna Ühendriikides muutub selline kolmanda 
osapoole teostatav hindamine kohustuslikuks, ei tohiks ka EL kohaldada mingeid leebemaid 
menetlusi. 

Muudatusettepanek 215
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tootja on kohaldanud ühtlustatud 
standardeid, mille viitenumber on 
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, ning 
mis hõlmavad kõiki mänguasja suhtes 

välja jäetud
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kehtivaid ohutusnõudeid, kasutab tootja 
tootmise sisekontrolli menetlust, mis on 
sätestatud otsuse […] I lisa moodulis A.

Or. en

Selgitus

Toodete ohutusnõuetele vastavuse tagamiseks peaksid sõltumatud teavitatud asutused viima 
läbi mänguasjade EÜ-tüübihindamise vastavalt toodete turustamise ühist raamistikku 
käsitleva otsuse I lisas esitatud moodulile B. Kuna Ühendriikides muutub selline kolmanda 
osapoole teostatav hindamine kohustuslikuks, ei tohiks ka EL kohaldada mingeid leebemaid 
menetlusi.

Muudatusettepanek 216
Wolfgang Bulfon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tootja on kohaldanud ühtlustatud 
standardeid, mille viitenumber on 
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, ning 
mis hõlmavad kõiki mänguasja suhtes 
kehtivaid ohutusnõudeid, kasutab tootja 
tootmise sisekontrolli menetlust, mis on 
sätestatud otsuse […] I lisa moodulis A.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 217
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järgmistel juhtudel esitatakse 
mänguasi artiklis 19 nimetatud EÜ-
tüübihindamiseks kooskõlas otsuse […] I 
lisa moodulis C esitatud 

3. Mänguasi esitatakse artiklis 19 
nimetatud EÜ-tüübihindamiseks kooskõlas 
otsuse […] I lisa moodulis C esitatud 
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tüübihindamismenetlusega: tüübihindamismenetlusega.
(a) kui ei ole olemas ühtlustatud 
standardeid, mis hõlmavad kõiki 
mänguasja suhtes kehtivaid 
ohutusnõudeid ja mille viitenumber on 
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas;
(b) kui punktis a nimetatud standardid on 
olemas, kuid tootja ei ole neid kohaldanud 
või on neid kohaldanud ainult osaliselt;
(c) kui punktis a nimetatud standardid või 
mõni neist on avaldatud piiranguga;
(d) kui tootja on seisukohal, et toote laadi, 
kujunduse, ehituse või otstarbe tõttu peab 
toote vastavust kontrollima kolmas isik.

Or. en

Selgitus

Toodete ohutusnõuetele vastavuse tagamiseks peaksid sõltumatud teavitatud asutused viima 
läbi mänguasjade EÜ-tüübihindamise vastavalt toodete turustamise ühist raamistikku 
käsitleva otsuse I lisas esitatud moodulile B. Kuna Ühendriikides muutub selline kolmanda 
osapoole teostatav hindamine kohustuslikuks, ei tohiks ka EL kohaldada mingeid leebemaid 
menetlusi. 

Muudatusettepanek 218
Wolfgang Bulfon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) kui mänguasi on mõeldud alla 36 
kuu vanustele lastele.

Or. de
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Muudatusettepanek 219
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. I lisa II jaos loetletud toodete osas 
viiakse läbi EÜ-tüübihindamine.

Or. el

Muudatusettepanek 220
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui tootja ei täida lõigetes 1, 2 ja 3 
ettenähtud kohustusi, võib 
turujärelevalveasutus talt nõuda, et ta 
laseks teavitatud asutusel omal kulul ja 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul 
kontrollida vastavust ühtlustatud 
standarditele ja olulistele ohutusnõuetele.

4. Kui tootja ei täida lõigetes 1, 2 ja 3 
ettenähtud kohustusi, võib 
turujärelevalveasutus talt nõuda, et ta 
laseks teavitatud asutusel omal kulul ja 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul 
kontrollida vastavust ühtlustatud 
standarditele ja olulistele ohutusnõuetele.
Sel juhul võib turujärelevalveasutus 
nõuda, et mänguasja ei tohi turule viia 
enne, kui kontrollimise alusel saab teha 
lõpliku otsuse.

Or. da

Selgitus

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tehnilise ja teadusarenguga 
kohandamiseks võib komisjon muuta 
järgmist:

1. Praktilist laadi tehnilise ja 
teadusarenguga kohandamiseks võib 
komisjon muuta järgmist:

(a) II lisa III osa punkte 7 ja 8; (a) II lisa III osa punkte 7 ja 8;
(b) V lisa. (b) V lisa.

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

Kõnealused meetmed, millega muudetakse 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu artikli 46 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras ning 
vajaduse korral pärast asjaomase
teadusliku komitee arvamuse esitamist.

Or. en

Selgitus

See artikkel puudutab lõhnaaineid ja raskemetalle (samuti hoiatusi). See võimaldab 
kohandusi komiteemenetluse raames, et võtta arvesse tehnilist ja teadusarengut: seepärast 
tuleks lisada täiendus “praktilist laadi” põhjendusena asjakohaste lisade muutmiseks. 

Muudatusettepanek 222
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tehnilise ja teadusarenguga 
kohandamiseks võib komisjon muuta
järgmist:

1. Tehnilise ja teadusarenguga 
kohandamiseks või niipea kui uued 
tõendid on ilmnenud, muudab komisjon 
järgmist:

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

(b) V lisa. (b) V lisa.

Or. en

Selgitus

Peaks olema võimalik kasutada kontrolliga komiteemenetlust, et kohandada nende toodete 
loetelu, mida ei peeta mänguasjaks. See tagaks, et direktiivi kohaldamisala saab kiiresti 
kohandada turu uutele arengutele, nimelt uutele mänguasjadele.

Muudatusettepanek 223
Maria Matsouka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) I lisa;

Or. el

Selgitus

Peaks olema võimalik kasutada kontrolliga komiteemenetlust, et kohandada nende toodete 
loetelu, mida ei peeta mänguasjaks. See tagaks, et direktiivi kohaldamisala saab kiiresti 
kohandada turu uutele arengutele, nimelt uutele mänguasjadele.

Muudatusettepanek 224
Eva-Britt Svensson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 225
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 226
Charlotte Cederschiöld

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 
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Muudatusettepanek 227
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks II lisa III osas 
sätestatud piiranguid, võib komisjon 
vajaduse korral ja vastavalt artikli 46 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele muuta II lisa 
eesmärgiga:
– määrata lisaks II lisa III osa punktides 
7 ja 8 nimetatud piirangutele kindlaks 
muud terviseohtlike ainete või valmististe 
piirmäärad või piirangud;
– määrata kindlaks müra piirnormid;
– määrata kindlaks mänguasjade kiiruse 
piirnormid;
– määrata kindlaks mänguasjade 
temperatuuri piirnormid (mänguasja 
juurdepääsetava pinna temperatuur, 
mänguasjades sisalduvate vedelike või 
gaaside temperatuur).

Or. en

Selgitus

Kontrolliga regulatiivmenetlust tuleb laiendada, tagamaks seda, et mänguasjade 
ohutusnõuded oleks laiemalt hõlmatud kaasotsustamisest kiirema menetlusega.

Muudatusettepanek 228
Eva-Britt Svensson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib teha otsuseid niisuguste 
ainete ja valmististe kasutamise kohta 

välja jäetud
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mänguasjades, mis vastavalt direktiivi 
67/548/EMÜ I lisale on liigitatud 1., 2. ja 
3. kategooria kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavaks aineks.
Kõnealused meetmed, mis on välja 
töötatud käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks selle 
täiendamise kaudu, võetakse vastu artikli 
46 lõikes 2 nimetatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 229
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en
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Selgitus

Direktiivi 67/548/EMÜ I lisas kantserogeenseteks, mutageenseteks ja reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavateks aineteks klassifitseeritud ainete (CMR ained) puhul ei tohiks olla 
võimalik teha erandeid CMR ainete keelust, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse väga 
spetsiifiliselt mänguasja sisemuses (nt elektrooniline osa) või kui nende ainete jälgi ei ole 
heade tootmistavadega võimalik vältida. Kui on vaja täiendavalt piirata ohtlikuks osutunud 
ainete kasutust, siis saab seda teha näiteks II lisa III osa punktis 8.  

Muudatusettepanek 230
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Need spetsifikatsioonid võetakse vastu 
artikli 46 lõikes 2 nimetatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Laste tervise ja ohutuse tagamiseks vajalikke tähtsaid poliitilisi küsimusi puudutavate otsuste 
tegemist ei tohi jätta standardimisasutustele. Selliste küsimuste jaoks on vaja ka menetlust, 
mis on kiirem kui kaasotsustamismenetlus. Piirmäärad näiteks mänguasjades sisalduvate 
kemikaalide ja müra või kiiruse puhul tuleks seega kehtestada kontrolliga komiteemenetluse 
teel. Lisaks võiks komiteemenetlust kasutada selliste mänguasjade nimekirja koostamiseks ja 
kohandamiseks, mille puhul on kohustuslik EÜ tüübihindamine.
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Muudatusettepanek 231
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Kõnealused meetmed, millega muudetakse 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu artikli 46 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras ning 
vajaduse korral pärast asjaomase 
teadusliku komitee arvamuse esitamist.

Or. en

Selgitus

Sõna “kasutamine” asendatakse sõnaga “sisaldus”. See lisab direktiivile selgust. Ühtlasi 
täpsustatakse sellega, et reguleeritakse mänguasja turuleviimist (kus iganes mänguasi on 
toodetud) ja mitte mänguasja tootmisprotsessi. Teine muudatus täpsustab direktiivis 
teadusliku komitee kaasatust, nagu on sätestatud kemikaalide lisas.

Muudatusettepanek 232
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib teha otsuseid niisuguste 
ainete ja valmististe kasutamise kohta 
mänguasjades, mis vastavalt direktiivi 

välja jäetud
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67/548/EMÜ I lisale on liigitatud 1., 2. ja 
3. kategooria kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavaks aineks.

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

Or. en

Muudatusettepanek 233
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Direktiivi 67/548/EMÜ I lisas kantserogeenseteks, mutageenseteks ja reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavateks aineteks klassifitseeritud ainete (CMR ained) puhul ei tohiks olla 
võimalik teha erandeid CMR ainete keelust, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse väga 
spetsiifiliselt mänguasja sisemuses (nt elektrooniline osa) või kui nende ainete jälgi ei ole 
heade tootmistavadega võimalik vältida. 
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Muudatusettepanek 234
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Kui on vaja tagada laste tervisekaitse ja 
ohutus, määrab komisjon üksikasjalikult 
kindlaks II lisas sätestatud põhilised 
ohutusnõuded (nt piirmäärad või 
teatavate keemiliste omaduste muud 
piirangud lisaks II lisa III osa punktides 7 
ja 8 sätestatule, müra ja kiiruse 
piirmäärad jne) ning koostab nende 
mänguasjade nimekirja, mille puhul on 
nõutav EÜ tüübihindamine kooskõlas I 
lisa II osaga. Need üksikasjad määratakse 
kindlaks artikli 46 lõikes 2 nimetatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. el

Muudatusettepanek 235
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Standardimise edendamiseks võib 
komisjon muuta selle standardi mandaati, 
mida ei võetud vastu ettenähtud aja 
jooksul, täpsustades piirmäärasid ja teisi 
kriteeriume, mis on vajalikud standardi 
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vastavuseks artikli 9 lõikes 2 ja II lisas 
sätestatud ohutusnõuetega.
Need meetmed võetakse vastu artikli 46 
lõikes 2 nimetatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

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 unlevelled 
playing field in the internal market apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify.

Muudatusettepanek 236
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Standardimise edendamiseks võib 
komisjon muuta selle standardi mandaati, 
mida ei võetud vastu ettenähtud aja 
jooksul, täpsustades piirmäärasid ja teisi 
kriteeriume, mis on vajalikud standardi 
vastavuseks artikli 9 lõikes 2 ja II lisas 
sätestatud ohutusnõuetega. Need 
meetmed võetakse vastu artikli 46 lõikes 2 
nimetatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 237
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Standardimise edendamiseks võib 
komisjon muuta selle standardi mandaati, 
mida ei võetud vastu ettenähtud aja 
jooksul, täpsustades piirmäärasid ja teisi 
kriteeriume, mis on vajalikud standardi 
vastavuseks artikli 9 lõikes 2 ja II lisas 
sätestatud ohutusnõuetega.

Need meetmed võetakse vastu artikli 46 
lõikes 2 nimetatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

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 unlevelled 
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. 

Muudatusettepanek 238
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vältimaks ohte, mis ei ole hõlmatud 
ühegi turvalisuse erinõudega, võib 
komisjon II lisa muuta, lisades turvalisuse 
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erinõudeid.
Kõnealused meetmed, mis on välja 
töötatud käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks selle 
täiendamise kaudu, võetakse vastu artikli 
46 lõikes 2 nimetatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Mänguasjade turg areneb edasi igal aastal ning pidevalt avastatakse uusi ohte. Üheks näiteks 
on tugevatest magnetitest põhjustatud juhtumid. Kui komisjon koos liikmesriikide ja Euroopa 
Parlamendiga saaks II lisasse lisada turvalisuse erinõudeid, suudetaks selliseid ohte palju 
tõhusamalt vältida.

Muudatusettepanek 239
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vältimaks ohte, mis ei ole hõlmatud 
ühegi turvalisuse erinõudega, võib 
komisjon II lisa muuta, lisades turvalisuse 
erinõudeid.

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

Or. en

Selgitus

Mänguasjade turg areneb edasi igal aastal ning pidevalt avastatakse uusi ohte. Üheks näiteks 
on tugevatest magnetitest põhjustatud juhtumid. Kui komisjon koos liikmesriikide ja Euroopa 
Parlamendiga saaks II lisasse lisada turvalisuse erinõudeid, suudetaks selliseid ohte palju 
tõhusamalt vältida. 
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Muudatusettepanek 240
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vältimaks ohte, mis ei ole hõlmatud 
ühegi turvalisuse erinõudega, võib 
komisjon II lisa muuta, lisades turvalisuse 
erinõudeid.
Kõnealused meetmed, mis on välja 
töötatud käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks selle 
täiendamise kaudu, võetakse vastu artikli 
46 lõikes 2 nimetatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Emmanouil Angelakas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Üleminekuperioodi pikendamine viiele aastale aitab kõigil osapooltel paremini valmistuda 
ning võimaldab edasiminekut muude seotud menetluste, näiteks REACH-määruse 
kohaldamisel. 
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Muudatusettepanek 242
Martí Grau i Segú

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et uuel direktiivil puudub tagasiulatuv 
mõju ning et vähemalt kaheaastasest üleminekuperioodist tuleks direktiivi ülevõtmisel kinni 
pidada. 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Seoses artikli 3 lõikega 1, artikli 9 lõikega 
1 ja II lisa III osaga ei tõkesta 
liikmesriigid oma territooriumil selliste 
mänguasjade turuleviimist, mis vastavad 
direktiivi 88/378/EMÜ nõuetele ja mis 
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viidi turule enne käesoleva direktiivi 
jõustumist või kolme aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist kõikides 
liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” This means that Member States may decide to apply the new 
provisions of the Directive immediately upon entry into force, which will inevitably lead to a 
patchwork of different laws in the Member States. For reasons of legal certainty, it is 
important to avoid such a situation. The extended transition period is applicable only to 
compliance with the chemicals requirements of the Directive.

Muudatusettepanek 244
Andrea Losco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Seoses artikli 3 lõikega 1, artikli 9 lõikega 
1 ja II lisa III osaga ei tõkesta 
liikmesriigid oma territooriumil selliste 
mänguasjade turuleviimist, mis vastavad 
direktiivi 88/378/EMÜ nõuetele ja mis 
viidi turule enne käesoleva direktiivi 
jõustumist või ühe aasta jooksul pärast 
seda, kui on jõustunud läbivaadatud 
mänguasjade standard EN 71-3 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kemikaalidega seotud uute nõuete kohta.

Or. en
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Selgitus

Ettepanekus sätestatakse, et liikmesriigid ei tõkesta selliste mänguasjade turuleviimist, mis 
vastavad kehtivale direktiivile mänguasjade ohutuse kohta 88/378/EMÜ “kuni kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist”. Sel moel hoitakse ära liikmesriikide otsus kohaldada 
direktiivi uusi sätteid kohe pärast jõustumist ning tagatakse õiguskindlus. Üleminekuperioodi 
kohaldatakse üksnes selleks, et saavutada vastavus direktiivis sätestatud kemikaalide 
ohutusnõuetega, sest need sätted erinevad oluliselt ning on mahukamad võrreldes kehtivate 
õigusaktidega. 

Muudatusettepanek 245
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

II lisa III osa kohaldatakse üksnes 
mänguasjade suhtes, mis viiakse turule 
pärast [viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist / 31. maid 2013].

Or. en

Selgitus

Täiendav kolmeaastane üleminekuperiood on vajalik enne seda, kui jõustub II lisa keemiliste 
omaduste kohta, et võimaldada vastavusse viimist REACHiga ning uute kontrollimeetmete ja 
standardite väljatöötamist.
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Muudatusettepanek 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Seoses artikli 3 lõikega 1, artikli 9 lõikega 
1 ja II lisa III osaga ei tõkesta 
liikmesriigid oma territooriumil selliste 
mänguasjade turuleviimist, mis vastavad 
direktiivi 88/378/EMÜ nõuetele ja mis 
viidi turule enne käesoleva direktiivi 
jõustumist või kolme aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” This means that Member States may decide to apply the new 
provisions of the Directive immediately upon entry into force, which will inevitably lead to a 
patchwork of different laws in the Member States. For reasons of legal certainty, it is 
important to impede such a situation. The further transition period will only apply to 
compliance with the chemicals requirements of the Directive since such provisions are 
seriously different and larger from existing legislation. 

Muudatusettepanek 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tõkesta oma territooriumil 
selliste mänguasjade turuleviimist, mis 

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

vastavad direktiivi 88/378/EMÜ nõuetele 
ja mis viidi turule enne käesoleva direktiivi 
jõustumist või kahe aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist.

Seoses artikli 3 lõikega 1, artikli 9 lõikega 
1 ja II lisa III osaga ei tõkesta 
liikmesriigid oma territooriumil selliste 
mänguasjade turuleviimist, mis vastavad 
direktiivi 88/378/EMÜ nõuetele ja mis 
viidi turule enne käesoleva direktiivi 
jõustumist või ühe aasta jooksul pärast 
seda, kui on jõustunud läbivaadatud 
mänguasjade standard EN 71-3 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kemikaalidega seotud uute nõuete kohta.

Or. en

Selgitus

Ettepanekuga sätestatakse, et liikmesriigid võivad otsustada kohaldada direktiivi uusi sätteid 
kohe pärast jõustumist, mis oleks tohutuks koormaks ettevõtjatele ning tooks kaasa erinevate 
seaduste segadiku. Mänguasjatööstusele ja seadusandjatele tuleb anda aega nõuetele 
vastavusse viimiseks, vastasel juhul ohustatakse VKEde elujõulisust. Täiendav üheaastane 
üleminekuperiood on vajalik, et Euroopa Standardikomitee saaks läbi vaadata mänguasjade 
standardid ning tööstus saaks end neile standarditele vastavusse viia.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Seoses artikli 3 lõikega 1, artikli 9 lõikega 
1 ja II lisa III osaga ei tõkesta 
liikmesriigid oma territooriumil selliste 
mänguasjade turuleviimist, mis vastavad 
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direktiivi 88/378/EMÜ nõuetele ja mis 
viidi turule enne käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Martí Grau i Segú

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses artikli 3 lõikega 1, artikli 9 lõikega 
1 ja II lisa III osaga “Keemilised 
omadused” ei tõkesta liikmesriigid oma 
territooriumil selliste mänguasjade 
turuleviimist, mis vastavad direktiivi 
88/378/EMÜ nõuetele ja mis viidi turule
1) enne käesoleva direktiivi jõustumist või
2) pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
ning kuni kaks aastat pärast teatise 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
ühtlustatud standardi läbivaatamise kohta 
seoses eelmainitud mänguasjade 
keemiliste omadustega.

Or. es

Selgitus

Enesestmõistetavalt ei saaks direktiivil olla tagasiulatuvat mõju kemikaalide valdkonnas ning 
tuleks kinni pidada vähemalt kaheaastasest üleminekuperioodist direktiivi ülevõtmisel. 

Muudatusettepanek 250
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

LOETELU TOODETEST, MIDA EI Ι. LOETELU TOODETEST, MIDA EI 
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PEETA MÄNGUASJAKS KÄESOLEVA 
DIREKTIIVI TÄHENDUSES (ARTIKLI 
2 LÕIGE 1)

PEETA MÄNGUASJAKS KÄESOLEVA 
DIREKTIIVI TÄHENDUSES

Or. el

Muudatusettepanek 251
Jacques Toubon, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I a lisa – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. Raamatud, mis ei sisalda muust 
materjalist kui paberist ja papist elemente 
või lisatud objekte

Or. en

Selgitus

1988. aasta mänguasjade ohutuse direktiivi rakendamise põhjal on mõned liikmesriigid 
pidanud lasteraamatuid mänguasjadeks. See on kaasa toonud märkimisväärseid raskusi 
lasteraamatute kirjastajatele mitmes ELi liikmesriigis. Kuna raamatud on lugemisoskuse 
parandamise seisukohalt väga olulised, eriti väikelapse eas, on tähtis jätkuvalt edendada 
raamatute lugemist. Seega tuleks käesoleva direktiivi tähenduses lähtuda sellest, et raamat ei 
ole mänguasi, kui tal ei ole selgeid mängulisi elemente. 

Muudatusettepanek 252
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I a lisa – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. Mängulise eesmärgita papist 
raamatud

Or. en
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Selgitus

Lasteraamatuid ning eelkõige papist raamatuid ei tohiks käsitleda mänguasjadena. Nende 
toodete puhul on peaaegu võimatu, et nad vastaksid kontrollile, kaotamata oma 
funktsionaalsust, sest kokkupuutel lapse süljega muutuvad papp ja paber paratamatult 
pehmeks.

Muudatusettepanek 253
Bert Doorn

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I a lisa – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. Raamatud, sealhulgas 
lasteraamatud ja muud trükised, mis on 
ette nähtud noorematele kui 14-aastastele 
lastele 

Or. nl

Selgitus

Lasteraamatud on mõeldud hariduslikul eesmärgil ja/või laste üldise arengu soodustamiseks. 
Neid ei saa pidada mänguasjadeks, nagu on osundatud käesolevas direktiivis. Kirjastajate 
suhtes ei tohi kohaldada ebavajalikke ja asjakohatuid nõudeid mänguasjade direktiivi 
kohaldamise tõttu. 

Muudatusettepanek 254
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I a lisa – punkt 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 b. Lasteraamatud, mis on kavandatud 
või selgelt ette nähtud lastele mängimiseks 

Or. en
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Selgitus

Lasteraamatuid ning eelkõige papist raamatuid ei tohiks käsitleda mänguasjadena. Nende 
toodete puhul on peaaegu võimatu, et nad vastaksid kontrollile, kaotamata oma 
funktsionaalsust, sest kokkupuutel lapse süljega muutuvad papp ja paber paratamatult 
pehmeks.

Muudatusettepanek 255
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ι a. LOETELU MÄNGUASJADEST, 
MIS ESITATAKSE EÜ 
TÜÜBIHINDAMISEKS
1. Mänguasjad alla kolmeaastastele 
lastele
2. Mänguasjad, mida ei ole võimalik 
kavandada kõiki ohte välistaval viisil
3. Mänguasjad, mis rikke korral võivad 
tõsiselt mõjutada lapse tervist
4. Mänguasjad, mis on varemalt 
põhjustanud tõsiseid õnnetusjuhtumeid
Komisjon koostab iga kategooria kohta 
asjaomaste mänguasjade loetelu vastavalt 
artikli 46 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. el

Muudatusettepanek 256
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mänguasjad ja nende osad ei tohi 
põhjustada kägistamis- ega lämbumisohtu.

4 a. Mänguasjad ja nende osad ei tohi 
põhjustada kägistamis- ega lämbumisohtu.
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Or. en

Muudatusettepanek 257
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mänguasjad ja nende osad ei tohi 
põhjustada kägistamis- ega lämbumisohtu.

4. Mänguasjad ja nende osad ei tohi 
põhjustada kägistamisohtu.

Or. en

Selgitus

Mänguasjade mõned vormid on põhjustanud tõsiseid õnnetusjuhtumeid ja on nüüd standardis 
keelatud. Samad eeskirjad peaksid kehtima pakendile, sest lapsed mängivad tihti ka 
pakendiga. Enamik müügiautomaatide tootjaid ja peamised üllatusmunade tootjad on juba 
võtnud meetmeid ja asendanud seda liiki kapslid oluliselt ohutumatega. See on muutus, mida 
igati tervitame, kuid kõik pakendid peaksid täitma ühesuguseid kõrgeid ohutusnõudeid ning 
vaja on reguleerimist, vältimaks seda, et vastutustundetud tootjad võtaksid taas kasutusele 
nüüd juba vananenud kapslid. 

Muudatusettepanek 258
Maria Matsouka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el



PE412.121v02-00 102/200 AM\744156ET.doc

ET

Muudatusettepanek 259
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Mänguasjade jaemüügipakend ei tohi 
põhjustada kägistamisohtu ega õhuvoolu 
sulgemise ohtu, mis tuleneb õhuvoolu 
takistamisest suu ja nina sulgemise tõttu 
väljastpoolt. Kerajad, muna- või 
ellipsikujulised pakendid ei tohi olla 
mõõtmetega, mis võivad suhu või neelu 
takerdunult põhjustada 
hingamisteedesisese takistuse.

Or. en

Selgitus

Mänguasjade mõned vormid on põhjustanud tõsiseid õnnetusjuhtumeid ja on nüüd standardis 
keelatud. Samad eeskirjad peaksid kehtima pakendile, sest lapsed mängivad tihti ka 
pakendiga. Enamik müügiautomaatide tootjaid ja peamised üllatusmunade tootjad on juba 
võtnud meetmeid ja asendanud seda liiki kapslid oluliselt ohutumatega. See on muutus, mida 
igati tervitame, kuid kõik pakendid peaksid täitma ühesuguseid kõrgeid ohutusnõudeid ning 
vaja on reguleerimist, vältimaks seda, et vastutustundetud tootjad võtaksid taas kasutusele 
nüüd juba vananenud kapslid. 

Muudatusettepanek 260
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Mänguasjad ja nende osad ei tohi 
põhjustada õhuvoolu sulgemise ohtu, mis 
tuleneb õhuvoolu takistamisest suu ja nina 
sulgemise tõttu väljastpoolt.

Or. en
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Muudatusettepanek 261
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Children use products in all conceivable ways and also play with and explore the packaging. 
It is known that accidents have occurred with spherical, oval or egg-shaped toys which, given 
their form, have become tightly lodged in the rear of the child’s oral cavity forming a seal 
over the airways, thereby causing suffocation or near-suffocation. It is not defensible to allow 
toy containers/capsules to be shaped in this way, whether the toys are sold together with food, 
in automatic dispensers or are sold in shops. As the above mentioned accidents represent 
cases of internal airway obstruction, the risk of asphyxiation should not be caused by internal 
airway obstruction either. 

Muudatusettepanek 262
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 4 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasjad ja nende osad ei tohi 
põhjustada õhuvoolu sulgemise ohtu, mis 
tuleneb õhuvoolu takistamisest suu ja 
nina sulgemise tõttu väljastpoolt.

Or. en
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Selgitus

Mänguasjade mõned vormid on põhjustanud tõsiseid õnnetusjuhtumeid ja on nüüd standardis 
keelatud. Samad eeskirjad peaksid kehtima pakendile, sest lapsed mängivad tihti ka 
pakendiga. Enamik müügiautomaatide tootjaid ja peamised üllatusmunade tootjad on juba 
võtnud meetmeid ja asendanud seda liiki kapslid oluliselt ohutumatega. See on muutus, mida 
igati tervitame, kuid kõik pakendid peaksid täitma ühesuguseid kõrgeid ohutusnõudeid ning 
vaja on reguleerimist, vältimaks seda, et vastutustundetud tootjad võtaksid taas kasutusele 
nüüd juba vananenud kapslid. 

Muudatusettepanek 263
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 4 – teine b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasjad ja nende osad peavad olema 
selliste mõõtmetega, et ei põhjusta 
õhuvoolu sulgemise ohtu tulenevalt 
õhuvoolu takistusest, mis on takerdunud 
suhu või neelu või sulgenud muul viisil 
õhu juurdepääsu alumistesse 
hingamisteedesse.

Or. en

Selgitus

Mänguasjade mõned vormid on põhjustanud tõsiseid õnnetusjuhtumeid ja on nüüd standardis 
keelatud. Samad eeskirjad peaksid kehtima pakendile, sest lapsed mängivad tihti ka 
pakendiga. Enamik müügiautomaatide tootjaid ja peamised üllatusmunade tootjad on juba 
võtnud meetmeid ja asendanud seda liiki kapslid oluliselt ohutumatega. See on muutus, mida 
igati tervitame, kuid kõik pakendid peaksid täitma ühesuguseid kõrgeid ohutusnõudeid ning 
vaja on reguleerimist, vältimaks seda, et vastutustundetud tootjad võtaksid taas kasutusele 
nüüd juba vananenud kapslid. 
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Muudatusettepanek 264
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasjad mis on selgelt ette nähtud alla 
36 kuu vanustele lastele, nende 
mänguasjade osad ning kõik eemaldatavad 
osad, peavad olema selliste mõõtmetega, et 
neid ei oleks võimalik alla neelata ja/või 
hingamisteedesse tõmmata. Sama 
põhimõte kehtib ka muude mänguasjade 
suhtes, mis on mõeldud suhu panemiseks, 
samuti nende mänguasjade osade ning 
kõikide eemaldatavate osade suhtes.

Mänguasjad, mis oma funktsiooni, 
mõõtmete ja laadi poolest on ette nähtud 
alla 36 kuu vanustele lastele, nende 
mänguasjade osad ning kõik eemaldatavad 
osad, peavad olema selliste mõõtmetega, et 
neid ei oleks võimalik alla neelata ja/või 
hingamisteedesse tõmmata. Sama 
põhimõte kehtib ka muude mänguasjade 
suhtes, mis oma funktsiooni, mõõtmete ja 
laadi poolest on mõeldud suhu 
panemiseks, samuti nende mänguasjade 
osade ning kõikide eemaldatavate osade 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Mänguasjade mõned vormid on põhjustanud tõsiseid õnnetusjuhtumeid ja on nüüd standardis 
keelatud. Samad eeskirjad peaksid kehtima pakendile, sest lapsed mängivad tihti ka 
pakendiga. Enamik müügiautomaatide tootjaid ja peamised üllatusmunade tootjad on juba 
võtnud meetmeid ja asendanud seda liiki kapslid oluliselt ohutumatega. See on muutus, mida 
igati tervitame, kuid kõik pakendid peaksid täitma ühesuguseid kõrgeid ohutusnõudeid ning 
vaja on reguleerimist, vältimaks seda, et vastutustundetud tootjad võtaksid taas kasutusele 
nüüd juba vananenud kapslid. 

Muudatusettepanek 265
Maria Matsouka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasjad mis on selgelt ette nähtud alla 
36 kuu vanustele lastele, nende 
mänguasjade osad ning kõik eemaldatavad 
osad, peavad olema selliste mõõtmetega, et 

Mänguasjad, mis on selgelt ette nähtud alla 
36 kuu vanustele lastele, nende 
mänguasjade osad ning kõik eemaldatavad 
osad, peavad olema selliste mõõtmetega, et 
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neid ei oleks võimalik alla neelata ja/või 
hingamisteedesse tõmmata. Sama 
põhimõte kehtib ka muude mänguasjade 
suhtes, mis on mõeldud suhu panemiseks, 
samuti nende mänguasjade osade ning 
kõikide eemaldatavate osade suhtes.

neid ei oleks võimalik alla neelata ja/või 
hingamisteedesse tõmmata. Sama 
põhimõte kehtib ka muude mänguasjade 
suhtes, mis on mõeldud suhu panemiseks, 
mänguasjade suhtes, mis 
funktsioneerivad paremini süljega 
niisutatult, samuti nende mänguasjade 
osade ning kõikide eemaldatavate osade 
suhtes.

Or. el

Muudatusettepanek 266
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasjad mis on selgelt ette nähtud alla 
36 kuu vanustele lastele, nende 
mänguasjade osad ning kõik eemaldatavad 
osad, peavad olema selliste mõõtmetega, et 
neid ei oleks võimalik alla neelata ja/või 
hingamisteedesse tõmmata. Sama 
põhimõte kehtib ka muude mänguasjade 
suhtes, mis on mõeldud suhu panemiseks, 
samuti nende mänguasjade osade ning
kõikide eemaldatavate osade suhtes.

Mänguasjad, mis oma funktsiooni, 
mõõtmete ja laadi poolest on selgelt ette 
nähtud alla 36 kuu vanustele lastele, nende 
mänguasjade osad ning kõik eemaldatavad 
osad, peavad olema selliste mõõtmetega, et 
neid ei oleks võimalik alla neelata ja/või 
hingamisteedesse tõmmata. Sama 
põhimõte kehtib ka muude mänguasjade 
suhtes, mis oma funktsiooni, mõõtmete ja 
laadi poolest on mõeldud suhu 
panemiseks, samuti nende mänguasjade 
osade ning kõikide eemaldatavate osade 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Arlene McCarthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasjad mis on selgelt ette nähtud alla Mänguasjad, mis on selgelt ette nähtud alla 
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36 kuu vanustele lastele, nende 
mänguasjade osad ning kõik eemaldatavad 
osad, peavad olema selliste mõõtmetega, et 
neid ei oleks võimalik alla neelata ja/või 
hingamisteedesse tõmmata. Sama 
põhimõte kehtib ka muude mänguasjade 
suhtes, mis on mõeldud suhu panemiseks, 
samuti nende mänguasjade osade ning 
kõikide eemaldatavate osade suhtes.

36 kuu vanustele lastele, nende 
mänguasjade osad ning kõik eemaldatavad 
osad, peavad olema selliste mõõtmetega, et 
neid ei oleks võimalik alla neelata ja/või 
hingamisteedesse tõmmata. Sama 
põhimõte kehtib ka muude mänguasjade 
suhtes, mis on mõeldud suhu panemiseks, 
ja mänguasjade suhtes, mis on 
toiduainete pakendites või toidu sees,
samuti nende mänguasjade osade ning 
kõikide eemaldatavate osade suhtes.

Or. en

Selgitus

Mänguasjad mis on selgelt ette nähtud alla 36 kuu vanustele lastele, nende mänguasjade osad 
ning kõik eemaldatavad osad, peavad olema selliste mõõtmetega, et neid ei oleks võimalik 
alla neelata ja/või hingamisteedesse tõmmata. Sama põhimõte kehtib ka muude mänguasjade 
suhtes, mis on mõeldud suhu panemiseks ja mänguasjade suhtes, mis on toiduainete 
pakendites või toidu sees, samuti nende mänguasjade osade ning kõikide eemaldatavate osade 
suhtes.

Muudatusettepanek 268
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 4 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasjad ja nende osad peavad olema 
selliste mõõtmetega, et ei põhjusta 
õhuvoolu sulgemise ohtu tulenevalt 
õhuvoolu takistusest, mis on takerdunud 
suhu või neelu või sulgenud muul viisil 
õhu juurdepääsu alumistesse 
hingamisteedesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 269
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 4 – kolmas b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasjade jaemüügipakend ei tohi 
põhjustada kägistamisohtu ega õhuvoolu 
sulgemise ohtu, mis tuleneb õhuvoolu 
takistamisest suu ja nina sulgemise tõttu 
väljastpoolt. Kerajad, muna- või 
ellipsikujulised pakendid ei tohi olla 
mõõtmetega, mis võivad suhu või neelu 
takerdunult põhjustada 
hingamisteedesisese takistuse. 

Or. en

Muudatusettepanek 270
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduainete pakendites või toidu sees 
olevad mänguasjad peavad olema eraldi 
pakendis. Kõnealune pakend peab, 
arvestades selle tingimusi, olema selliste 
mõõtmetega, et seda ei oleks võimalik alla 
neelata ja/või hingamisteedesse tõmmata.

Toiduainete pakendites või toidu sees 
olevad mänguasjad peavad olema eraldi 
pakendis. Kõnealune pakend peab, 
arvestades selle tingimusi, olema selliste 
mõõtmetega, et seda ei oleks võimalik alla 
neelata ja/või hingamisteedesse tõmmata, 
ning pakend peab vastama mänguasja 
pakendi muudele nõuetele 4e kohaselt. 
Ümmarguste otstega silindrilisel 
sisepakendil, mida võib ettenähtult 
lahutada kaheks eraldi pooleks, ei tohi 
olla mõõtmeid, mis võivad põhjustada 
hingamisteedesisese takistuse.

Or. en



AM\744156ET.doc 109/200 PE412.121v02-00

ET

Selgitus

Mänguasjade mõned vormid on põhjustanud tõsiseid õnnetusjuhtumeid ja on nüüd standardis 
keelatud. Samad eeskirjad peaksid kehtima pakendile, sest lapsed mängivad tihti ka 
pakendiga. Enamik müügiautomaatide tootjaid ja peamised üllatusmunade tootjad on juba 
võtnud meetmeid ja asendanud seda liiki kapslid oluliselt ohutumatega. See on muutus, mida 
igati tervitame, kuid kõik pakendid peaksid täitma ühesuguseid kõrgeid ohutusnõudeid ning 
vaja on reguleerimist, vältimaks seda, et vastutustundetud tootjad võtaksid taas kasutusele 
nüüd juba vananenud kapslid. 

Muudatusettepanek 271
Maria Matsouka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduainete pakendites või toidu sees 
olevad mänguasjad peavad olema eraldi 
pakendis. Kõnealune pakend peab, 
arvestades selle tingimusi, olema selliste 
mõõtmetega, et seda ei oleks võimalik alla 
neelata ja/või hingamisteedesse tõmmata.

Toiduainete pakendites või toidu sees 
olevad mänguasjad peavad olema eraldi 
pakendis. Kõnealune pakend peab, 
arvestades selle tingimusi, olema selliste 
mõõtmetega, et seda ei oleks võimalik alla 
neelata ja/või hingamisteedesse tõmmata, 
ning pakend ei tohi põhjustada 
kägistamis- ega lämbumisohtu, 
hingamisteede välise või seesmise sulguse 
ohtu.

Or. el

Muudatusettepanek 272
Arlene McCarthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduainete pakendites või toidu sees 
olevad mänguasjad peavad olema eraldi 
pakendis. Kõnealune pakend peab, 
arvestades selle tingimusi, olema selliste 
mõõtmetega, et seda ei oleks võimalik alla 
neelata ja/või hingamisteedesse tõmmata.

Toiduainete pakendites või toidu sees 
olevad mänguasjad peavad olema eraldi 
pakendatud, et vältida toidu ja mänguasja 
vahelist koostisainete või lõhna 
migratsiooni. Kõnealune pakend peab, 
arvestades selle tingimusi, olema selliste 
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mõõtmetega, et seda ei oleks võimalik alla 
neelata ja/või hingamisteedesse tõmmata.

Or. en

Selgitus

Söödava sees olevate mittesöödavate toodetega kaasneb oht, et väikelastel tekib 
psühholoogiline assotsiatsioon söödava osa ja mänguasja vahel, mida ei tohiks suhu panna. 
Kui mänguasjad on peidus toiduainete sees, ei pruugi lapsevanemad olla nende olemasolust 
teadlikud. Selgelt eraldi pakendamine tagab selle, et vanemad suudavad kontrollida eraldi 
mänguasja ja toiduaine kättesaadavust. 

Muudatusettepanek 273
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduainete pakendites või toidu sees 
olevad mänguasjad peavad olema eraldi 
pakendis. Kõnealune pakend peab, 
arvestades selle tingimusi, olema selliste 
mõõtmetega, et seda ei oleks võimalik alla 
neelata ja/või hingamisteedesse tõmmata.

Toiduainete pakendites või toidu sees 
olevad mänguasjad peavad olema eraldi 
pakendis. Kõnealune pakend peab, 
arvestades selle tingimusi, olema selliste 
mõõtmetega, et seda ei oleks võimalik alla 
neelata ja/või hingamisteedesse tõmmata, 
ning pakend ei tohi põhjustada lämbumis-
ega kägistamisohtu, hingamisteede välise 
või seesmise sulguse või ummistuse ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduainete pakendites või toidu sees 
olevad mänguasjad peavad olema eraldi 
pakendis. Kõnealune pakend peab, 

Toiduainete pakendites või toidu sees 
olevad mänguasjad peavad olema eraldi 
pakendis. Kõnealune pakend peab, 
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arvestades selle tingimusi, olema selliste 
mõõtmetega, et seda ei oleks võimalik alla 
neelata ja/või hingamisteedesse tõmmata.

arvestades selle tingimusi, olema selliste 
mõõtmetega, et seda ei oleks võimalik alla 
neelata ja/või hingamisteedesse tõmmata, 
ning pakend peab vastama mänguasja 
pakendi muudele nõuetele 4e kohaselt.
Ümmarguste otstega silindrilisel 
sisepakendil, mida võib lahutada kaheks 
eraldi pooleks, ei tohi olla mõõtmeid, mis 
võivad põhjustada hingamisteedesisese 
takistuse.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Martí Grau i Segú

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 4 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuginedes artiklis 1 esitatud mänguasjade 
määratlusele, ei hõlma käesoleva 
direktiivi reguleerimisala mõnedes 
traditsioonilistes toitudes sisalduvaid ühes 
tükis kaunistusi;

Or. es

Selgitus

Mõned rahvatraditsioonis sügavalt juurdunud tooted võivad sisaldada väikeseid 
kaunistuselemente, mida ei tuleks käsitleda mänguasjadena. 

Muudatusettepanek 276
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 4 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toidus sisalduvad mänguasjad peaksid 
toidust oma värvuse, konsistentsi ja kuju 
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poolest selgesti eristuma. Mänguasju 
sisaldavate toidukaupade hoiatusetiketid 
ei tohi olla moonutatud, näiteks kokku 
murtud või kortsunud, ega ka kergesti 
moonutatavad.

Or. en

Selgitus

Toitu ja selles sisalduvaid mänguasju pakutakse lapsele üheaegselt. Laps sööb toitu 
mänguasjaga mängides, pööramata alati tähelepanu sellele, mida ta suhu paneb (näiteks 
väikese mänguasjaosakese). Sellega seotud etikette ei tohi moonutada, kuna see võib 
kahjustada hoiatuse loetavust.

Muudatusettepanek 277
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keelatud on mänguasjad, mis on toiduaine 
tarbimise hetkel toiduaine külge kinnitatud 
viisil, et otsese juurdepääsu saamiseks 
mänguasjale tuleb toit ära süüa.

Keelatud on mänguasjad, mis on toiduaine 
tarbimise hetkel toiduaine külge kinnitatud 
viisil, et otsese juurdepääsu saamiseks 
mänguasjale tuleb toit ära süüa. Muul moel 
otseselt toiduaine külge kinnitatud 
mänguasjade osad peavad vastama 
punktides 4c ja 4d esitatud nõuetele.

Or. en

Selgitus

Mänguasjade mõned vormid on põhjustanud tõsiseid õnnetusjuhtumeid ja on nüüd standardis 
keelatud. Samad eeskirjad peaksid kehtima pakendile, sest lapsed mängivad tihti ka 
pakendiga. Enamik müügiautomaatide tootjaid ja peamised üllatusmunade tootjad on juba 
võtnud meetmeid ja asendanud seda liiki kapslid oluliselt ohutumatega. See on muutus, mida 
igati tervitame, kuid kõik pakendid peaksid täitma ühesuguseid kõrgeid ohutusnõudeid ning 
vaja on reguleerimist, vältimaks seda, et vastutustundetud tootjad võtaksid taas kasutusele 
nüüd juba vananenud kapslid. 
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Muudatusettepanek 278
Maria Matsouka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keelatud on mänguasjad, mis on toiduaine 
tarbimise hetkel toiduaine külge kinnitatud
viisil, et otsese juurdepääsu saamiseks 
mänguasjale tuleb toit ära süüa.

Keelatud on mänguasjad, mis on toiduaine 
tarbimise hetkel toiduaine sees viisil, et 
otsese juurdepääsu saamiseks mänguasjale 
tuleb toit lahti lõigata või ära süüa.

Or. el

Muudatusettepanek 279
Arlene McCarthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keelatud on mänguasjad, mis on toiduaine 
tarbimise hetkel toiduaine külge 
kinnitatud viisil, et otsese juurdepääsu 
saamiseks mänguasjale tuleb toit ära süüa.

Keelatud on mänguasjad, mis toiduaine 
tarbimise hetkel sisalduvad toiduaines või 
on sellega ühendatud viisil, et otsese 
juurdepääsu saamiseks mänguasjale tuleb 
toit ära süüa või lahti murda.

Or. en

Selgitus

Komisjoni sõnastust muudetakse selgemaks, et ei esineks mitmetähenduslikkust.

Muudatusettepanek 280
Jan Cremers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keelatud on mänguasjad, mis on toiduaine Mänguasjad, mis on toiduaine tarbimise 
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tarbimise hetkel toiduaine külge kinnitatud 
viisil, et otsese juurdepääsu saamiseks 
mänguasjale tuleb toit ära süüa.

hetkel toiduaine külge kinnitatud viisil, et 
otsese juurdepääsu saamiseks mänguasjale 
tuleb toit ära süüa, peavad olema 
niisuguste mõõtmetega, et neid ei saaks 
alla neelata ega hingamisteedesse 
tõmmata.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keelatud on mänguasjad, mis on toiduaine 
tarbimise hetkel toiduaine külge kinnitatud 
viisil, et otsese juurdepääsu saamiseks 
mänguasjale tuleb toit ära süüa.

Keelatud on mänguasjad, mis on toiduaine 
tarbimise hetkel toiduaine külge kinnitatud 
viisil, et otsese juurdepääsu saamiseks 
mänguasjale tuleb toit ära süüa. Muul moel 
otseselt toiduaine külge kinnitatud 
mänguasjade osad peavad vastama 
punktides 4c ja 4d esitatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 4 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduaine külge kinnitatud mänguasjade 
osad, millele juurdepääsu saamiseks ei 
tule toitu ära süüa, peaksid olema 
niisuguste mõõtmetega, et neid ei saaks 
alla neelata ega hingamisteedesse 
tõmmata ning et need ei saaks tekitada 
hingamisteede seesmist sulgust.

Or. en
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Selgitus

Siia alla kuuluvad komm-huulepulgad plastist topsi ja kaanega, või komm-lutid plastist 
tagaosaga. Kui laps imeb kommi, on oht, et tops või luti tagaosa satub hingamisteedesse, ning 
selleks ei tule tervet huulepulka ära tarbida. Iirimaal oli sellise huulepulgaga seotud 
surmajuhtum, kui laps (üle kolme aasta vana) neelas korgi alla. Nüüd toodetakse neid korke 
augustatult, et võimaldada õhu läbikäimist, kuid teatavasti on see toode mõnedes 
liikmesriikides, näiteks Rootsis, keelatud.

Muudatusettepanek 283
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 4 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toidus sisalduvad mänguasjad peaksid 
olema toidust oma värvi, kuju ja suuruse 
poolest selgesti eristatavad.

Or. el

Muudatusettepanek 284
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 4 – viies b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasju sisaldavate toidukaupade 
hoiatused ei tohi olla moonutatud, näiteks 
kokku murtud või kortsunud, ega ka 
kergesti moonutatavad.

Or. el
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Muudatusettepanek 285
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 4 – viies c lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduaine külge kinnitatud mänguasjade 
osad, millele juurdepääsu saamiseks ei 
tule toitu ära süüa, peavad olema 
niisuguste mõõtmetega, et neid ei saaks 
alla neelata ega hingamisteedesse 
tõmmata ning et need ei saaks tekitada 
hingamisteede seesmist sulgust.

Or. el

Muudatusettepanek 286
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 4 – viies d lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduainetes olevate mänguasjadega 
kaasnevaid ohtusid hinnatakse 
ettevaatuspõhimõtte alusel.

Or. el

Muudatusettepanek 287
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I peatükk – punkt 7 – teine a lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada elektriajamiga 
mänguasjade (mille abil nende kasutaja 
võib liikuda) suurima valmistajakiiruse 
vastavalt artikli 46 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
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Or. el

Muudatusettepanek 288
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Suurim valmistajakiirus” tähendab 
tüüpilist võimalikku liikumiskiirust, mis 
on määratud mänguasja ehituse ning 
füüsikaliste omaduste vastavuse põhjal.

Komisjon võib kehtestada elektriajamiga 
mänguasjade (mille abil nende kasutaja 
võib liikuda) suurima valmistajakiiruse 
vastavalt artikli 46 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele. 

Or. en

Selgitus

Komisjon võib kehtestada elektriajamiga mänguasjade (mille abil nende kasutaja võib 
liikuda) suurima valmistajakiiruse vastavalt artikli 46 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. 

Muudatusettepanek 289
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

See kehtib kõikide mänguasjade suhtes, 
olenemata vanuserühmast, kellele 
mänguasjad on mõeldud. Impulssmüra 
piirmäär peaks olema 135 dB (LpC tipp) 
kõrva juures. Pideva müra piirmäärad 
kehtestatakse alla 36 kuu vanuse 
väikelapse kõrva tundlikkuse alusel.
Komisjon võib alandada nimetatud 
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mänguasjade müra piirmäära vastavalt 
artikli 46 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Praegustes müra normatiivides ei arvestata nõuetekohaselt võimalikku laste kuulmise 
kahjustamist. Müra piirmäärade kehtestamisel tuleks seepärast lähtuda kõige tundlikumast 
vanuserühmast, st alla kolmeaastastest lastest. Müra ülempiiri kehtestamine häält tegevatele 
mänguasjadele on poliitiline küsimus, mis tuleb otsustada poliitilisel tasandil kontrolliga 
komiteemenetluse teel. Seda ei tohiks jätta otsustada standardimisasutustele.

Muudatusettepanek 290
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

10. Häälitsevad mänguasjad peavad olema 
kavandatud ja konstrueeritud nii, et neist 
tulev hääl:

- ei ületa impulssmüra piirmäära 135 dB 
(LpC tipp) kõrva juures;
- ei ületa pideva müra piirmäära 70 dB 
(LpC) „kõrvalähedaste mänguasjade” 
puhul, nagu kõrvaklappidega mänguasjad 
või mängutelefonid; 
- ei ületa mingil juhul täiskasvanutele 
töökaitse õigusaktides kehtestatud 
vastavaid piirmäärasid.

Or. en

Selgitus

Müra suhtes tuleb kehtestada täpsed piirmäärad. Impulssmüra puhul vastab pakutud 
piirmäär sellele tasemele, mille juures täiskasvanud peavad tööstuses kandma 
kõrvakaitsmeid. „Kõrvalähedaste mänguasjade” pideva müra piirmäär peaks kehtima ilma 
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vanusepiiranguta. Kõikide teiste mänguasjade pideva müra tase ei tohiks mingil juhul ületada 
täiskasvanutele tööstuses lubatavat taset. 

Muudatusettepanek 291
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. sv

Selgitus

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

Muudatusettepanek 292
Charlotte Cederschiöld

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

10. Häälitsevad mänguasjad peavad olema 
kavandatud ja konstrueeritud nii, et neist 
tulev hääl ei kahjusta lapse kuulmist. See 
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kehtib kõikide mänguasjade suhtes, 
olenemata vanuserühmast, kellele 
mänguasjad on mõeldud. Mänguasjade 
impulssmüra piirmäär peaks olema 115 
dB (LpC tipp) kõrva juures. Mänguasjade 
pikaajalise müra piirmäär peaks olema 80 
dB (LpC tipp) kõrva juures. 

Or. sv

Selgitus

Teadusuuringud näitavad, et pikaajaline viibimine müratasemel üle 80 dB võib kuulmist 
kahjustada. Lapsed on eriti kergesti kahjustatavad, kuna nende kõrvad on kõrgele 
detsibellitasemele tundlikumad kui täiskasvanutel, mis kajastub ka üha sagenevates laste 
kuulmishäiretes viimastel aastatel. Seega peaks eriti ohtlike mänguasjade, niinimetatud 
impulssmüraga mänguasjade müra piirmäär olema 115 dB. 

Muudatusettepanek 293
Maria Matsouka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

10. Häälitsevad mänguasjad peavad olema 
kavandatud ja konstrueeritud nii, et neist 
tulev hääl ei kahjusta lapse kuulmist. 
Komisjon võib kehtestada nimetatud 
mänguasjade müra piirmäära vastavalt 
artikli 46 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. el
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Muudatusettepanek 294
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. Mänguasjad ja nende osad, mida 
lapsed võivad alla neelata, eriti magnetid 
või magnetosad, paisuvad osad või 
nööppatareid ei tohi kujutada ohtu 
seedetraktile või soolestikule.

Or. en

Selgitus

Laste poolt allaneelatud mänguasjade või nende osade põhjustatud ohud on alates käesoleva 
direktiivi vastuvõtmisest saanud palju tähelepanu. Neid riske peaks käsitlema eraldi 
ohutusnõudega, et nõuda nende kohta standardite kehtestamist. Magnetmänguasjade 
standard on juba väljatöötamisel, kuid et uus lähenemisviis oleks järjekindel, peavad 
niisugused ohud olema käsitletud ka spetsiaalses ohutusnõudes II lisas. 

Muudatusettepanek 295
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – I osa – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11a. Mänguasjad või nende osad, mis 
võivad sattuda seedetrakti, peavad olema 
toodetud nii, et nende allaneelamine ei 
kujutaks endast ohtu. See kehtib eriti 
patareide ja magnetite põhjustatud ohtude 
kohta ning mänguasjade kuju või mahu 
muutumisest tuleneva ohu kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 296
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mänguasjad tuleb kavandada ja 
konstrueerida nii, et kui neid kasutatakse 
artikli 9 lõike 2 esimeses lõigus kirjeldatud 
viisil, ei põhjusta kokkupuude 
mänguasjade koostises olevate või nendes 
sisalduvate keemiliste ainetega ohtu ega 
kahjulikku mõju inimeste tervisele. 

1. Mänguasjad tuleb kavandada ja 
konstrueerida nii, et kui neid kasutatakse 
artikli 9 lõike 2 esimeses lõigus kirjeldatud 
viisil, ei põhjusta kokkupuude 
mänguasjade koostises olevate või nendes 
sisalduvate keemiliste ainetega ohtu ega 
kahjulikku mõju inimeste tervisele või 
hormoonsüsteemile.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, 
keelatakse direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
liigitatud ainete, direktiivi 67/548/EMÜ 
kohaselt sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavaks liigitatud ainete ja 
määrusega (EÜ )nr 1907/2006 (REACH) 
kehtestatud kandidaatainete loetelus 
tervist ohustava mõju tõttu loetletud 
ainete kasutamine mänguasjades, välja 
arvatud juhul, kui ained sisalduvad 
mänguasjade elektroonilistes
koostisosades, millega laps füüsilist 
kontakti ei saa.

Nende ainete jälgede esinemine on 
lubatud tingimusel, et neid aineid ei ole 
sihilikult lisatud, nende migratsiooni tase 
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on madal ja nende esinemine on heade 
tootmistavadega tehniliselt vältimatu.
Juhul, kui looduslikult esinev orgaaniline 
tooraine, mida mänguasjade tootmises 
traditsiooniliselt kasutatakse, sisaldab 
looduslikult kantserogeenseid, 
mutageenseid või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavaid aineid, on nende 
ainete esinemine materjalis lubatud, 
tingimusel, et ainet ei ole sihilikult 
lisatud, et selle sisaldus on väike ja et 
materjal ei ole varasemalt 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete tõttu kahjustusi tekitanud.

Monomeeride jäägid polümeerplastis on 
lubatud, juhul kui aine migratsiooni tase 
on madal ja selle esinemine on heade 
tootmistavadega tehniliselt vältimatu.
Lisaks võib roostevaba teras sisaldada 
niklit, juhul kui migratsioonitase on 
madal.

Ükski eelnimetatud eranditest ei kehti 
elavhõbeda kohta.

Or. en

Selgitus

CMR-substances and endocrine disrupters have properties of very high concern and they 
should not be used in toys at all. It is in general possible to produce materials without these 
substances. The exemptions from the prohibition should be limited to where the presence of 
CMR is unavoidable and risk could be considered to be low. Regarding the exception for 
naturally occurring raw materials this exception is ensuring to allow the use of wood and 
similar materials. EU-manufacturers are not known to use mercury in toys but imported toys 
have unfortunately contained the substance in some cases. 
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Muudatusettepanek 298
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, 
keelatakse direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
liigitatud ainete, sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavaks liigitatud ainete ja 
määrusega (EÜ )nr 1907/2006 (REACH) 
kehtestatud kandidaatainete loetelus 
nimetatud muude ainete kasutamine 
mänguasjades. Nende ainete jälgede 
esinemine on lubatud tingimusel, et nende 
esinemine on heade tootmistavadega 
tehniliselt vältimatu.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Charlotte Cederschiöld

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, 
keelatakse tervise põhjustel direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavaks liigitatud ainete, 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaks 
liigitatud ainete ja määrusega (EÜ )nr 
1907/2006 (REACH) kehtestatud 
kandidaatainete loetelus nimetatud 
muude ainete kasutamine mänguasjades. 
Nende ainete jälgede esinemine on 



AM\744156ET.doc 125/200 PE412.121v02-00

ET

mänguasjade koostisosades või 
mikrostruktuuriliselt eristatavates osades, 
millega laps füüsilist kontakti ei saa.

lubatud ainult tingimusel, et nende 
esinemine on heade tootmistavadega 
tehniliselt vältimatu või kui ained 
sisalduvad mänguasjade koostisosades või 
mikrostruktuuriliselt eristatavates osades, 
millega laps mingil juhul kontakti ei saa.

Or. en

Selgitus

CMR-substances and e.g. endocrine disrupters are indeed substances with properties of very 
high concern. Children should not be regarded as small adults; they are under physical 
development and therefore very sensitive to substances which may have impact on different 
processes in their bodies. Currently, there are no criteria for classification of endocrine 
disrupters and, thus, such substances are not classified in Directive 67/548/EEC. However, 
the development of existing criteria to incorporate new tools for assessing whether or not a 
substance is an endocrine disrupter is foreseen in REACH, article 57f. Therefore, in a very 
near future, substances will be classified as endocrine disrupters according to Directive 
67/548/EEC. 

Muudatusettepanek 300
Eva-Britt Svensson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, 
keelatakse direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
liigitatud ainete, sisesekretsiooni 
kahjustavateks ning püsivateks, 
bioakumuleeruvateks ja mürgisteks või 
väga püsivateks ja väga 
bioakumuleeruvateks liigitatud ainete 
kasutamine mänguasjades.

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 301
Emmanouil Angelakas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, 
keelatakse direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
liigitatud ainete kasutamine mänguasjades.

Nende ainete jälgede esinemine – kui see 
on heade tootmistavadega tehniliselt 
vältimatu, näiteks monomeeride 
esinemine plastis – on lubatud tingimusel, 
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et see on kooskõlas määruse (EÜ) 
1935/2004 sätetega.

Or. en

Selgitus

Kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks liigitatud ainete 
kontsentratsiooni piirmäärad, nagu on määratletud direktiivides 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ, 
ei pea tingimata olema kohaldatavad mänguasjadele, kuna need puudutavad valmistamist ja 
mitte tooteid. Lisaks on need piirmäärad välja töötatud arvestades täiskasvanuid, mitte lapsi, 
keda kemikaalid ohustavad rohkem kui täiskasvanuid. Lisaks on direktiivis 1999/45/EÜ 
kantserogeensetele, mutageensetele või reproduktiivset funktsiooni kahjustavatele ainetele 
sätestatud üldine piirmäär 0,1% küllaltki kõrge ning ei ole mingeid tõendeid, et see tase 
tagaks laste ohutuse. 

Muudatusettepanek 302
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, 
keelatakse direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
liigitatud ainete kasutamine mänguasjades 
kontsentratsioonis, mis on vähemalt võrdne 
direktiivi 1999/45/EÜ sätete kohaselt 
keemilisi aineid sisaldavate valmististe 
klassifitseerimise jaoks kehtestatud 
kontsentratsiooniga, välja arvatud juhul, 
kui ained sisalduvad mänguasjade 
koostisosades või mikrostruktuuriliselt 
eristatavates osades, millega laps füüsilist 
kontakti ei saa, kui neid kasutatakse 
vastavalt artikli 9 lõike 2 esimesele 
lõigule.

Or. de
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Selgitus

Ohutusnõuded saavad kehtida ainult eeldusel, et mänguasju kasutatakse ettenähtud viisil või 
eeldatavalt, arvestades laste käitumist. Kasutuspiiranguid ei peaks kehtima, kui kontakti võib 
saada ainult täiesti ettenähtamatu kasutusviisi korral.

Muudatusettepanek 303
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Hingamisel sissetõmbamises seisneva füüsilise kontakti võimalus tuleks samuti välistada ja 
seda selgelt mainida.
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Muudatusettepanek 304
Małgorzata Handzlik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Et tagada vastavus REACHi ja ELi riskianalüüsi metoodikaga, tuleb mänguasjade ohutuse 
hindamisel lähtuda 1. ja 2. kategooria mutageensete, kantserogeensete ja reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavate ainete esinemisest mänguasjades, mitte kasutamisest mänguasjades. 
Nende esinemine võib olla lubatud ainult juhul, kui neid on hinnatud ning leitud, et need ei 
kujuta lastele ohtu.

Muudatusettepanek 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, 

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

sisalda mänguasjad direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa kohaselt 1. ja 2. 
kategooria kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavaks liigitatud aineid
kontsentratsioonis, mis on vähemalt võrdne 
direktiivi 1999/45/EÜ sätete kohaselt 
keemilisi aineid sisaldavate valmististe 
klassifitseerimise jaoks kehtestatud 
kontsentratsiooniga, välja arvatud juhul, 
kui ained sisalduvad mänguasjade 
koostisosades või eristatavates osades, 
millega laps kontakti ei saa, nagu on 
määratletud standardis EN 71.

Or. en

Selgitus

Üleminekuperiood: selgitus on põhjenduses 16 b ja artiklis 52. Kui kokkupuudet ei ole, 
puudub ka oht, seepärast ei tugevdata ohutust piirangute laiendamisega mänguasja 
mitteligipääsetavatele osadele. Viide alternatiivsetele ainetele on välja jäetud, kuna 
riskianalüüs näitab, et need ained ei kujuta ohtu; ei ole põhjust panna tööstusele täiendavat 
kohustust määrata kindlaks alternatiivaine. Uued lõiked tagavad vastavuse REACHiga.

Muudatusettepanek 306
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, 
keelatakse direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks
liigitatud ainete kasutamine 
mänguasjades kontsentratsioonis, mis on 
vähemalt võrdne direktiivi 1999/45/EÜ 
sätete kohaselt keemilisi aineid sisaldavate 
valmististe klassifitseerimise jaoks 
kehtestatud kontsentratsiooniga, välja 

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

kontsentratsiooniga, välja arvatud juhul, 
kui ained sisalduvad mänguasjade 
koostisosades või eristatavates osades, 
millega laps kontakti ei saa, nagu on 
määratletud standardis EN 71.

Or. en

Selgitus

Transition period (the rational for our proposed amendment to the transition period in recital 
16 b new and Article 52 – see above)

The proposed amendments are needed to prepare to apply the new chemicals provisions. 

Accessibility There is no benefit to the safety by apply the restrictions to the internal 
components of a toy. It is in the standard that all the technical details of toy safety are worked 
out, including the likelihood of breakages. It is for this reason that we recommend that the 
definition of accessibility is that established by the standard. When there is no exposure to 
these components there is no risk for children’s health.

Muudatusettepanek 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, ei 
sisalda mänguasjad direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa kohaselt 1. ja 2. 
kategooria kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavaks liigitatud aineid
kontsentratsioonis, mis on vähemalt võrdne 
direktiivi 1999/45/EÜ sätete kohaselt 
keemilisi aineid sisaldavate valmististe 
klassifitseerimise jaoks kehtestatud 
kontsentratsiooniga, välja arvatud juhul, 
kui ained sisalduvad mänguasjade 
koostisosades või eristatavates osades, 
millega laps kontakti ei saa, nagu on 
määratletud standardis EN 71.
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Or. en

Selgitus

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). 

Muudatusettepanek 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

4.1 asjaomane teaduslik komitee on aine 
kasutamist hinnanud ja teinud järelduse, 
et ainega kokkupuude on ohutu ning 
vastu on võetud artikli 45 lõikes 2 
nimetatud otsus;

4.1 asjaomane teaduslik komitee on 
hinnanud, et direktiivi 67/548/EMÜ I lisa 
kohaselt kantserogeensete, mutageensete 
või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete kategooriatesse 1 ja 2 
liigitatud aine sisaldus mänguasja 
ligipääsetavates osades üle punktis 3 
esitatud kontsentratsiooni piirmäära ei 
kujuta inimeste tervisele lubamatut ohtu, 
eeskätt sellega kokkupuutumisel.
Seega võivad tootjad esitada komisjonile 
enne artiklis 52 määratletud 
üleminekuperioodi lõppu taotlusi, et 
asjaomane teaduslik komitee hindaks 
ohtu, mida kujutavad direktiivi 
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67/548/EMÜ I lisa kohaselt 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriatesse 1 ja 2 liigitatud 
ained. Taotlusega koos esitatakse 
asjakohane teave, eeskätt kokkupuute 
kohta. Taotluse laekumisel teeb komisjon 
viivitamata teaduslikule komiteele 
ülesandeks esitada oma arvamus.
Kuni otsuse vastuvõtmiseni võivad tootjad 
jätkuvalt turule viia mänguasju, mis 
sisaldavad direktiivi 67/548/EMÜ I lisa 
kohaselt kantserogeensete, mutageensete 
või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete kategooriasse 1 ja 2 
liigitatud aineid, mille kohta on esitatud 
taotlus, ja kuni otsus tehakse. Käesolevas 
artiklis käsitletud kantserogeensete, 
mutageensete või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavate ainete 
kategooriasse 1 ja 2 liigitatud aineid 
loetleva II a lisa muutmise otsus võetakse 
vastu kooskõlas artikli 45 lõikega 2;

4.2 alternatiivsete ainete analüüs on 
näidanud, et sobivaid alternatiivseid 
aineid ei ole;
4.3 nende kasutamine tarbekaupades ei ole 
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
keelatud.

4.2 nende kasutamine tarbekaupades ei ole 
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
juba keelatud.

Komisjon volitab asjaomast teadusliku
komiteed kõnealuseid aineid uuesti 
hindama kohe, kui tekivad 
ohutusprobleemid ning hiljemalt iga viie 
aasta järel alates artikli 45 lõike 2 kohase 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Komisjon volitab asjaomast teaduslikku
komiteed kõnealuseid, lisas II a loetletud
aineid uuesti hindama kohe, kui tekivad 
ohutusprobleemid ning hiljemalt iga viie 
aasta järel alates artikli 45 lõike 2 kohase 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

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 
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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). 

Muudatusettepanek 309
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

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

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

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

4.1 asjaomane teaduslik komitee on aine 
kasutamist hinnanud ja teinud järelduse, 
et ainega kokkupuude on ohutu ning 
vastu on võetud artikli 45 lõikes 2 
nimetatud otsus;

4.1 asjaomane teaduslik komitee on 
hinnanud, et direktiivi 67/548/EMÜ I lisa 
kohaselt kantserogeensete, mutageensete 
või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete kategooriatesse 1 ja 2 
liigitatud aine sisaldus mänguasja 
ligipääsetavates osades üle punktis 3 
esitatud kontsentratsiooni piirmäära ei 
kujuta inimeste tervisele lubamatut ohtu, 
eeskätt sellega kokkupuutumisel.
Seega võivad tootjad esitada komisjonile 
enne artiklis 52 määratletud 
üleminekuperioodi lõppu taotlusi, et 
asjaomane teaduslik komitee hindaks 
ohtu, mida kujutavad direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa kohaselt 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriatesse 1 ja 2 liigitatud 
ained. Taotlusega koos esitatakse 
asjakohane teave, eeskätt kokkupuute 
kohta. Taotluse laekumisel teeb komisjon 
viivitamata teaduslikule komiteele 
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ülesandeks esitada oma arvamus.
Tootjad võivad jätkuvalt turule viia 

mänguasju, mis sisaldavad direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa kohaselt 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 1 ja 2 liigitatud 
aineid, mille kohta on esitatud taotlus, ja 
kuni otsus tehakse. Käesolevas artiklis 
käsitletud kantserogeensete, mutageensete 
või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete kategooriasse 1 ja 2 
liigitatud aineid loetleva II a lisa 
muutmise otsus võetakse vastu kooskõlas 
artikli 45 lõikega 2;

4.2 alternatiivsete ainete analüüs on 
näidanud, et sobivaid alternatiivseid 
aineid ei ole;
4.3 nende kasutamine tarbekaupades ei ole 
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
keelatud.

4.2 nende kasutamine tarbekaupades ei ole 
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
juba keelatud.

Komisjon volitab asjaomast teadusliku
komiteed kõnealuseid aineid uuesti 
hindama kohe, kui tekivad 
ohutusprobleemid ning hiljemalt iga viie 
aasta järel alates artikli 45 lõike 2 kohase 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Komisjon volitab asjaomast teaduslikku
komiteed kõnealuseid, lisas II a loetletud
aineid uuesti hindama kohe, kui tekivad 
ohutusprobleemid ning hiljemalt iga viie 
aasta järel alates artikli 45 lõike 2 kohase 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

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.
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Muudatusettepanek 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

4.1 asjaomane teaduslik komitee on aine 
kasutamist hinnanud ja teinud järelduse, 
et ainega kokkupuude on ohutu ning 
vastu on võetud artikli 45 lõikes 2 
nimetatud otsus;

4.1 asjaomane teaduslik komitee on 
hinnanud, et direktiivi 67/548/EMÜ I lisa 
kohaselt kantserogeensete, mutageensete 
või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete kategooriatesse 1 ja 2 
liigitatud aine sisaldus mänguasja 
ligipääsetavates osades üle punktis 3 
esitatud kontsentratsiooni piirmäära ei 
kujuta inimeste tervisele lubamatut ohtu, 
eeskätt sellega kokkupuutumisel.
Seega võivad tootjad esitada komisjonile 
enne artiklis 52 määratletud 
üleminekuperioodi lõppu taotlusi, et 
asjaomane teaduslik komitee hindaks 
ohtu, mida kujutavad direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa kohaselt 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriatesse 1 ja 2 liigitatud 
ained. Taotlusega koos esitatakse 
asjakohane teave, eeskätt kokkupuute 
kohta. Taotluse laekumisel teeb komisjon 
viivitamata teaduslikule komiteele 
ülesandeks esitada oma arvamus.

Tootjad võivad jätkuvalt turule viia 
mänguasju, mis sisaldavad direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa kohaselt 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 1 ja 2 liigitatud 
aineid, mille kohta on esitatud taotlus, ja 
kuni otsus tehakse. Käesolevas artiklis 
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käsitletud kantserogeensete, mutageensete 
või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete kategooriasse 1 ja 2 
liigitatud aineid loetleva II a lisa 
muutmise otsus võetakse vastu kooskõlas 
artikli 45 lõikega 2;

4.2 alternatiivsete ainete analüüs on 
näidanud, et sobivaid alternatiivseid 
aineid ei ole;
4.3 nende kasutamine tarbekaupades ei ole 
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
keelatud.

4.2 nende kasutamine tarbekaupades ei ole 
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
juba keelatud.

Komisjon volitab asjaomast teadusliku
komiteed kõnealuseid aineid uuesti 
hindama kohe, kui tekivad 
ohutusprobleemid ning hiljemalt iga viie 
aasta järel alates artikli 45 lõike 2 kohase 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Komisjon volitab asjaomast teaduslikku
komiteed kõnealuseid, lisas II a loetletud
aineid uuesti hindama kohe, kui tekivad 
ohutusprobleemid ning hiljemalt iga viie 
aasta järel alates artikli 45 lõike 2 kohase 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Üleminekuperiood: selgitus on põhjenduses 16 b ja artiklis 52. Kui kokkupuudet ei ole, 
puudub ka oht, seepärast ei tugevdata ohutust piirangute laiendamisega mänguasja 
mitteligipääsetavatele osadele. Viide alternatiivsetele ainetele on välja jäetud, kuna 
riskianalüüs näitab, et need ained ei kujuta ohtu; ei ole põhjust panna tööstusele täiendavat 
kohustust määrata kindlaks alternatiivaine. Uued lõiked tagavad vastavuse REACHiga.

Muudatusettepanek 311
Małgorzata Handzlik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Aineid või valmistisi, mis on direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa kohaselt liigitatud 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriatesse 1 ja 2 ning mis on 
loetletud lisas IIa, võib mänguasjades 
kasutada, kui on täidetud järgmised 
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tingimused:
4.1 asjaomane teaduslik komitee on aine 
kasutamist hinnanud ja teinud järelduse, et 
ainega kokkupuude on ohutu ning vastu on 
võetud artikli 45 lõikes 2 nimetatud otsus;

4.1 asjaomane teaduslik komitee on aine 
kasutamist hinnanud ja teinud järelduse, et 
ainega kokkupuude ei kujuta inimeste 
tervisele ohtu ning vastu on võetud artikli 
45 lõikes 2 nimetatud otsus;

4.2 alternatiivsete ainete analüüs on 
näidanud, et sobivaid alternatiivseid aineid 
ei ole;

4.2 alternatiivsete ainete analüüs on 
näidanud, et sobivaid alternatiivseid aineid 
ei ole;

4.3 nende kasutamine tarbekaupades ei ole 
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
keelatud.

4.3 nende kasutamine tarbekaupades ei ole 
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
keelatud.

Mänguasju, mis sisaldavad direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa kohaselt 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 1 ja 2 liigitatud 
aineid, mille kohta on esitatud 
asjaomasele teaduslikule komiteele 
hindamise taotlus, tohib jätkuvalt müüa 
kahe aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest ning kuni otsuse 
vastuvõtmiseni. 
Käesolevas artiklis käsitletud 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 1 ja 2 liigitatud 
aineid loetleva II a lisa muutmise otsuse 
võtab vastu komisjon kooskõlas artikli 45 
lõikega 2.

Komisjon volitab asjaomast teadusliku
komiteed kõnealuseid aineid uuesti 
hindama kohe, kui tekivad 
ohutusprobleemid ning hiljemalt iga viie 
aasta järel alates artikli 45 lõike 2 kohase 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Komisjon volitab asjaomast teadusliku
komiteed kõnealuseid aineid uuesti 
hindama kohe, kui tekivad 
ohutusprobleemid ning hiljemalt iga viie 
aasta järel alates artikli 45 lõike 2 kohase 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Sarnaselt REACH-määruse raames toimuvale autoriseerimisele, kus võetakse eriliselt arvesse 
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kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 1. ja 2. 
kategooriasse klassifitseeritud aineid, sätestab muudatusettepanek ajalise piiranguga keelu 
erandjuhtude jaoks, kui tehakse taotlusi erandite tegemiseks.

Muudatusettepanek 312
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Pakutud üldised vabastamised võivad keelustamist oluliselt nõrgestada. Käesolevas 
ettepanekus tundub, et kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavad ained ei ole keelustatud, isegi kui nende kasutamiseks on seatud tingimusi.  
Seepärast soovitaksime järjekindlamat keeldu. Üldiselt on võimalik toota materjale ilma 
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nende aineteta. Keelu erandid peaksid piirduma juhtudega, kus kantserogeensete, 
mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete esinemine on vältimatu ning 
ohtu võib pidada väikeseks.  Näiteks võib tuua kaetud elektrilised komponendid, monomeerid 
plastis ja nikli roostevabas terases. 

Muudatusettepanek 313
Eva-Britt Svensson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 314
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en
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Muudatusettepanek 315
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ainete või valmististe, mis on direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt liigitatud 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriatesse 1 ja 2, kasutamine
mänguasjades on keelatud.

Or. en

Selgitus

Erandeid ei tohiks lubada. Kantserogeenseid ja kõiki muid ohtlikke kemikaale ei tohiks 
mänguasjades kunagi lubada, kuna need on laste tervisele isegi väikseimates kogustes 
äärmiselt ohtlikud. 

Muudatusettepanek 316
Wolfgang Bulfon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Aineid või valmistisi, mis on direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt liigitatud 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriatesse 1 ja 2, ei tohi
mänguasjades kasutada.

4.1. asjaomane teaduslik komitee on aine 
kasutamist hinnanud ja teinud järelduse, 
et ainega kokkupuude on ohutu ning 
vastu on võetud artikli 45 lõikes 2 
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nimetatud otsus;

4.2. alternatiivsete ainete analüüs on 
näidanud, et sobivaid alternatiivseid 
aineid ei ole;

4.3. nende kasutamine tarbekaupades ei 
ole määrusega (EÜ) nr 1907/2006 
(REACH) keelatud.

Komisjon volitab asjaomast teadusliku 
komiteed kõnealuseid aineid uuesti 
hindama kohe, kui tekivad 
ohutusprobleemid ning hiljemalt iga viie 
aasta järel alates artikli 45 lõike 2 kohase 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Or. de

Selgitus

Kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 
kategooriasse 1 või 2 kuuluvad ained peavad olema keelatud ilma eranditeta.

Muudatusettepanek 317
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Aineid või valmistisi, mis on direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt liigitatud 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriatesse 1, 2 ja 3, võib 
mänguasjades kasutada, kui on täidetud 
järgmised tingimused: 

Or. en

Selgitus

Mänguasjade ohutuse kindlustamisel ettevaatuspõhimõtte alusel ei ole mingit põhjust 
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käsitleda kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 
kategooriaid 1, 2 ja 3 erinevalt. 

Muudatusettepanek 318
Emmanouil Angelakas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Aineid või valmistisi, mis on direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt liigitatud 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriatesse 1, 2 ja 3, võib 
mänguasjades kasutada, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

4.1. asjaomane teaduslik komitee on aine 
kasutamist hinnanud ja teinud järelduse, 
et ainega kokkupuude on ohutu ning 
vastu on võetud artikli 45 lõikes 2 
nimetatud otsus;

4.1 mänguasjatootja esitab asjaomasele 
teaduslikule komiteele taotluse, millega 
on kaasas hindamisaruanne kasutajate 
kokkupuute kohta mänguasjas sisalduva 
konkreetse kantserogeense, mutageense 
või reproduktiivset funktsiooni kahjustava 
ainega konkreetse mänguasja puhul

4.2. alternatiivsete ainete analüüs on 
näidanud, et sobivaid alternatiivseid 
aineid ei ole;

4.2 asjaomane teaduslik komitee on aine 
kasutamist igal juhtumil eraldi hinnanud 
ja teinud järelduse, et ainega kokkupuude 
on ohutu ning vastu on võetud artikli 45 
lõikes 2 nimetatud otsus;

4.3. nende kasutamine tarbekaupades ei 
ole määrusega (EÜ) nr 1907/2006 
(REACH) keelatud.

4.3 alternatiivsete ainete analüüs, mida 
asjaomane teaduslik komitee hindab ja 
mille heaks kiidab, on näidanud, et 
sobivaid alternatiivseid aineid ei ole;
4.4 nende kasutamine tarbekaupades ei 
ole määrusega (EÜ) nr 1907/2006 
(REACH) keelatud.
Komisjon avaldab käesoleva direktiivi … 
lisas nende ainete ja valmististe ning 
vastavate mänguasjade loetelu, mille 
suhtes tehakse II lisa III osa 3. punkti 
nõuetes erand. 

Komisjon volitab asjaomast teadusliku 
komiteed kõnealuseid aineid uuesti 
hindama kohe, kui tekivad 

Komisjon volitab asjaomast teaduslikku
komiteed kõnealuseid aineid uuesti 
hindama kohe, kui tekivad 
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ohutusprobleemid ning hiljemalt iga viie 
aasta järel alates artikli 45 lõike 2 kohase 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast

ohutusprobleemid ning hiljemalt iga viie 
aasta järel alates artikli 45 lõike 2 kohase 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast. 

Or. en

Selgitus

Luba kasutada mänguasjas kantserogeenseid, mutageenseid või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavaid aineid võib anda ainult eksperimentaalsete migratsiooniuuringute alusel, mis 
tõestavad, et lapse kokkupuude ainega jääb alla antud protsendi x% lubatavast päevasest 
kogusest. Uuringutele tuginedes kiidab asjaomane teaduslik komitee heaks aine kasutamise 
antud kontsentratsioonis ja konkreetses mänguasjas. Heakskiidetud ained ja vastavad 
mänguasjad võib kanda direktiivi lisasse, mida pidevalt uuendatakse.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III peatükk – punkt 4.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon volitab asjaomast teadusliku 
komiteed kõnealuseid aineid uuesti 
hindama kohe, kui tekivad 
ohutusprobleemid ning hiljemalt iga viie 
aasta järel alates artikli 45 lõike 2 kohase 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Komisjon volitab asjaomast teaduslikku
komiteed kõnealuseid, lisas II a loetletud
aineid uuesti hindama kohe, kui tekivad 
ohutusprobleemid ning hiljemalt iga viie 
aasta järel alates artikli 45 lõike 2 kohase 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Christopher Heaton-Harris, Colm Burke

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tootjad võivad jätkuvalt turule viia 
mänguasju, mis sisaldavad direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa kohaselt 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
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reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks 
liigitatud aineid, mille kohta on esitatud 
taotlus asjaomasele teaduslikule komiteele 
vastavalt lõikele 4.1, ja kuni tehakse otsus, 
nagu on sätestatud artikli 45 lõikes 2.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on esitatud vastavusse viimiseks määrusega nr 1907/2006 (REACH). 
Kooskõla oleks paremini tagatud, kui tootjad, kes suudavad kemikaali jätkuvat kasutamist 
õigustada ja esitada selle toetuseks andmed kemikaaliga kokkupuute kohta, tohiksid 
teadusliku komitee otsust oodates tootmist jätkata. See säte oleks äärmiselt oluline VKEde 
jaoks ja sellest sõltub teadusliku komitee töökoormus.

Muudatusettepanek 321
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Pakutud üldised vabastamised võivad keelustamist oluliselt nõrgestada. Käesolevas 
ettepanekus tundub, et kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavad ained ei ole keelustatud, isegi kui nende kasutamiseks on seatud tingimusi.  
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Seepärast soovitaksime järjekindlamat keeldu. Üldiselt on võimalik toota materjale ilma 
nende aineteta. Keelu erandid peaksid piirduma juhtudega, kus kantserogeensete, 
mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete esinemine on vältimatu ning 
ohtu võib pidada väikeseks.  Näiteks võib tuua kaetud elektrilised komponendid, monomeerid 
plastis ja nikli roostevabas terases. 

Muudatusettepanek 322
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 3. 
kategooriasse liigitatud ainete puhul võib erandeid lubada ainult vastavalt II lisa III osa 
punkti 4 sätetele. 
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Muudatusettepanek 323
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 324
Eva-Britt Svensson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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1907/2006 (REACH) keelatud.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 325
Emmanouil Angelakas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Aineid, mis on liigitatud väga 
mürgisteks, mürgisteks, kahjustavateks, 
sensibiliseerivateks, sööbivateks või 
ärritavateks, võib mänguasjades kasutada 
juhul, kui lapse kokkupuude nende 
ainetega – hinnatuna asjaomaste ametlike 
Euroopa testimisstandardite kohaselt – ei 
kujuta lapse tervisele ohtu.

Or. en

Selgitus

On vaja reguleerida ka teiste mänguasjatootmises kasutatavate ainete kasutamist, mis ei ole 
nii ohtlikud nagu kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad 
ained. Nende ainetega kokkupuudet võib hinnata reaalse kokkupuutestsenaariumi alusel ja 
võrreldes seejärel kokkupuudet x% aine lubatavast päevasest kogusest.
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Muudatusettepanek 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, ei 
sisalda mänguasjad direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa kohaselt 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 3 liigitatud aineid, 
kui:

(i) nende kasutamine tarbekaupades on
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
keelatud või
(ii) kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 3 liigitatud aine 
sisaldub mänguasja ligipääsetavates 
osades, nagu on määratletud standardiga 
EN71, ning asjaomane teaduslik komitee 
on hinnanud, et aine sisaldus mänguasjas 
kujutab inimeste tervisele lubamatut ohtu, 
eriti kokkupuute kontekstis. Käesoleva 
sättega keelatud kantserogeensete, 
mutageensete või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavate ainete 
kategooriasse 3 liigitatud aineid loetleva 
II b lisa muutmise otsus võetakse vastu 
kooskõlas artikli 45 lõikega 2.

Or. en

Selgitus

Kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 1. ja 2. 
kategooria ning 3. kategooria vaheline erinevus on selge: suure hulga 3. kategooria ainete 
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suhtes ei kehti samad õiguslikud piirangud nagu 1. ja 2. kategooria suhtes. 3. kategooriasse 
on liigitatud sadu kemikaale ja neid leidub nii muude tarbeesemete kui ka mänguasjade 
tootmiseks kasutatavates materjalides. Laste tervise ja ELi parema õigusliku reguleerimise 
nimel on vaja ühtset lähenemisviisi kõikidele tarbekaupadele. 3. kategooria ained, mis on 
keelatud, tuleb loetleda uues II b lisas.

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

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, ei 
sisalda mänguasjad direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa kohaselt 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 3 liigitatud aineid, 
kui:

(i) nende kasutamine tarbekaupades on
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
keelatud või
(ii) kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 3 liigitatud aine 
sisaldub mänguasja ligipääsetavates 
osades, nagu on määratletud standardiga 
EN71, ning asjaomane teaduslik komitee 
on hinnanud, et aine sisaldus mänguasjas 
kujutab inimeste tervisele lubamatut ohtu, 
eriti kokkupuute kontekstis. Käesoleva 
sättega keelatud kantserogeensete, 
mutageensete või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavate ainete 
kategooriasse 3 liigitatud aineid loetleva 
II b lisa muutmise otsus võetakse vastu 
kooskõlas artikli 45 lõikega 2.
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Or. en

Selgitus

The difference between CMRs categories 1-2 and CMRs 3 has to be taken into account. For 
widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances are 
not subject to the same legal restrictions as CMR 1 and 2. Hundreds of chemicals are 
categorized as CMR 3s. Many are found in materials used to produce other consumer 
products (furnishings, domestic goods, automotive etc) as well as toys. 

For the sake of children’s health and the EU’s commitment to better regulation, a common 
approach is needed for all consumer products. This is the purpose of REACH.

Placing unnecessary restrictions on toys, will not protect children. It will however, 

√ unnecessarily remove many categories of toys from the market

√ threaten the viability of particularly small European toy businesses 

Muudatusettepanek 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, ei 
sisalda mänguasjad direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa kohaselt 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 3 liigitatud aineid, 
kui:

(i) nende kasutamine tarbekaupades on
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
keelatud või
(ii) kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 3 liigitatud aine 
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sisaldub mänguasja ligipääsetavates 
osades, nagu on määratletud standardiga 
EN71, ning asjaomane teaduslik komitee 
on hinnanud, et aine sisaldus mänguasjas 
kujutab inimeste tervisele lubamatut ohtu, 
eriti kokkupuute kontekstis. Käesoleva 
sättega keelatud kantserogeensete, 
mutageensete või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavate ainete 
kategooriasse 3 liigitatud aineid loetleva 
II b lisa muutmise otsus võetakse vastu 
kooskõlas artikli 45 lõikega 2.

Or. en

Selgitus

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions. Restrictions should be based on risk. The difference in 
treatment is seen in other Community legislation, including REACH which applies the 
Authorisation procedure to CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3. It would therefore 
be inconsistent with REACH – and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in 
the Toys Directive as if they pose the same levels of toxic concern. It is therefore proposed 
that where materials have a history of safe use in industry, CMR 3 substances are allowed for 
use unless specifically banned by the scientific committee. 

Muudatusettepanek 329
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Ilma et see piiraks punkti 2 esimese 
lause kohaste piirangute kohaldamist, ei 
sisalda mänguasjad direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa kohaselt 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 3 liigitatud aineid, 
kui:
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1907/2006 (REACH) keelatud.
(i) nende kasutamine tarbekaupades on
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
keelatud või
(ii) kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 3 liigitatud aine on 
mänguasja ligipääsetavates osades lapsele 
kättesaadav, kui mänguasja kasutatakse 
nii, nagu on määratletud artikli 9 2. lõike 
esimeses lõigus,, ning asjaomane 
teaduslik komitee on hinnanud, et aine 
sisaldus mänguasjas kujutab inimeste 
tervisele lubamatut ohtu, eriti kokkupuute 
kontekstis. Käesoleva sättega keelatud 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 3 liigitatud aineid 
loetleva II b lisa muutmise otsus võetakse 
vastu kooskõlas artikli 45 lõikega 2.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Małgorzata Handzlik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Ainete või valmististe, mis on direktiivi 
67/548/EMÜ I lisa kohaselt liigitatud 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 3, esinemine
mänguasjades on keelatud, kui vastu on 
võetud artikli 45 lõikes 2 nimetatud ja 
lisas II b loetletud otsus, ainult juhul kui
asjaomane teaduslik komitee on aine 
esinemist mänguasjades hinnanud ja 
teinud järelduse, et see kujutab inimeste 
tervisele ohtu, eriti kokkupuute kontekstis, 
või kui kõnealuste ainete ja valmististe 
kasutamine tarbekaupades on määrusega 
(EÜ) nr 1907/2006 (REACH) keelatud.
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Or. en

Selgitus

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions in the same way that CMR 1 and 2 substances are. The 
emphasis on showing a risk is even more important. The difference in treatment is seen in 
other Community legislation, including REACH which applies the Authorisation procedure to 
CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3. It would therefore be inconsistent with REACH 
– and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in the Toys Directive as if they 
pose the same levels of toxic concern. 

Where the materials have had a history of safe use in industry, CMRs 3 should be allowed for 
use unless specifically banned by the Scientific Committee.

Muudatusettepanek 331
Gary Titley

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Aineid või valmistisi, mis on direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt liigitatud 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete kategooriasse 3, võib mänguasjades 
kasutada, tingimusel et need ei migreeru, 
või need on mänguasja 
diskreetkomponentides või osades, mis on 
lastele füüsiliselt kättesaamatud, kui 
mänguasja kasutatakse artikli 9 lõikes 2 
sätestatud viisil, või kui on täidetud 
järgmised tingimused:

5.1. asjaomane teaduslik komitee on aine 
kasutamist hinnanud ja teinud järelduse, et 
ainega kokkupuude on ohutu ning vastu on 
võetud artikli 45 lõikes 2 nimetatud otsus;
ning 
5.2 nende kasutamine tarbekaupades ei ole 
määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) 
keelatud.

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

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

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

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tootjad võivad jätkuvalt turule viia 
mänguasju, mis sisaldavad direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt kantserogeensete, 
mutageensete või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavate ainete 
kategooriasse liigitatud aineid, mille 
kohta on esitatud taotlus, ja kuni otsus 
tehakse.

Or. en



AM\744156ET.doc 157/200 PE412.121v02-00

ET

Muudatusettepanek 334
Christel Schaldemose

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi 
allergeenseid lõhnaaineid:

(1) Aedvaak (Inula helenium)
(2) Allüülisotiotsüanaat
(3) Bensüültsüaniid
(4) 4-tert-butüülfenool
(5) Hanemaltsa õli
(6) Tsüklameenalkohol
(7) Dietüülmaleaat
(8) Dihüdrokumariin
(9) 2,4-dihüroksü-3-metüülbensaldehüüd
(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)
(11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin
(12) Dimetüültsitrakonaat
(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-3-
oon
(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon
(15) Difenüülamiin
(16) Etüülakrülaat
(17) Viigipuu lehed, värsked ja 
valmistised
(18) trans-2-heptenaal
(19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal
(20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal
(21) Hüdroabietüülalkohol
(22) 4-etoksüfenool
(23) 6-isopropüül-2-
dekahüdronaftalenool
(24) 7-metoksükumariin
(25) 4-metoksüfenool
(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-oon
(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-penteen-3-
oon
(28) Metüül-trans-2-butenoaat
(29) 6-metüülkumariin

Mänguasjad ei tohi sisaldada mingeid
lõhnaaineid.
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(30) 7-metüülkumariin
(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon
(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 
Clarke) juureõli
(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin
(34) Heksahüdrokumariin
(35) Peruu palsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentülideentsükloheksanoon
(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-undekatrieen-
2-oon
(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) 
õli

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

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

(1) Amüültsinnamaal
(2) Amüültsinnamüülalkohol
(3) Anisüülalkohol
(4) Bensüülalkohol
(5) Bensüülbensoaat
(6) Bensüültsinnamaat
(7) Bensüülsalitsülaat
(8) Kaneelaldehüüd
(9) Tsinnamüülalkohol
(10) Tsitraal
(11) Tsitronellool
(12) Kumariin
(13) Eugenool
(14) Farnesool
(15) Geraniool
(16) Heksüülkaneelaldehüüd
(17) Hüdroksütsitronellaal
(18) Hüdroksü-
metüülpentüültsüklohekseenkarbaldehüü
d
(19) Isoeugenool
 (20) Lilial, kosmeetikatoodete direktiivis 
kanne 83 nime all: 2-(4-tert-
butüülbensüül)propioonaldehüüd



AM\744156ET.doc 159/200 PE412.121v02-00

ET

(21) d-limoneen
(22) Linalool
(23) Metüülheptiinkarbonaat
(24) 3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-
tsüklohekseen-1-üül)-3-buteen-2-oon
(25) Tammesambliku ekstrakt
(26) Evernia furfuracea ekstrakt

Or. en

Selgitus

On tõendatud, et lõhnaained põhjustavad suures osas allergiat. Kuna veel ei ole koostatud 
ammendavat loetelu lõhnaainetest, mis võivad põhjustada allergiat, tuleks kohaldada 
ettevaatusprintsiipi. Tulevase klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse alusel 
tehtud hindamine annab varsti teavet, milliseid aineid on uuritud ja milliste puhul on 
tõendatud, et need on või need ei ole allergeensed. 

Muudatusettepanek 335
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi 
allergeenseid lõhnaaineid:

(1) Aedvaak (Inula helenium)
(2) Allüülisotiotsüanaat
(3) Bensüültsüaniid
(4) 4-tert-butüülfenool
(5) Hanemaltsa õli
(6) Tsüklameenalkohol
(7) Dietüülmaleaat
(8) Dihüdrokumariin
(9) 2,4-dihüroksü-3-metüülbensaldehüüd
(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)
(11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin
(12) Dimetüültsitrakonaat
(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-3-
oon
(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-

Mänguasjad ei tohi sisaldada mingeid
lõhnaaineid.
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oon
(15) Difenüülamiin
(16) Etüülakrülaat
(17) Viigipuu lehed, värsked ja 
valmistised
(18) trans-2-heptenaal
(19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal
(20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal
(21) Hüdroabietüülalkohol
(22) 4-etoksüfenool
(23) 6-isopropüül-2-
dekahüdronaftalenool
(24) 7-metoksükumariin
(25) 4-metoksüfenool
(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-oon
(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-penteen-3-
oon
(28) Metüül-trans-2-butenoaat
(29) 6-metüülkumariin
(30) 7-metüülkumariin
(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon
(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 
Clarke) juureõli
(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin
(34) Heksahüdrokumariin
(35) Peruu palsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentülideentsükloheksanoon
(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-undekatrieen-
2-oon
(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) 
õli

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

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

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

Or. en

Selgitus

Lõhnaained põhjustavad lastel allergiat, mistõttu peaksid need olema mänguasjades täielikult 
keelatud.

Muudatusettepanek 336
Eva-Britt Svensson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi 
allergeenseid lõhnaaineid:

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada 
allergeenseid lõhnaaineid.
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(1) Aedvaak (Inula helenium)
(2) Allüülisotiotsüanaat
(3) Bensüültsüaniid
(4) 4-tert-butüülfenool
(5) Hanemaltsa õli
(6) Tsüklameenalkohol
(7) Dietüülmaleaat
(8) Dihüdrokumariin
(9) 2,4-dihüroksü-3-metüülbensaldehüüd
(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)
(11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin
(12) Dimetüültsitrakonaat
(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-3-
oon
(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon
(15) Difenüülamiin
(16) Etüülakrülaat
(17) Viigipuu lehed, värsked ja 
valmistised
(18) trans-2-heptenaal
(19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal
(20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal
(21) Hüdroabietüülalkohol
(22) 4-etoksüfenool
(23) 6-isopropüül-2-
dekahüdronaftalenool
(24) 7-metoksükumariin
(25) 4-metoksüfenool
(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-oon
(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-penteen-3-
oon
(28) Metüül-trans-2-butenoaat
(29) 6-metüülkumariin
(30) 7-metüülkumariin
(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon
(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 
Clarke) juureõli
(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin
(34) Heksahüdrokumariin
(35) Peruu palsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentülideentsükloheksanoon
(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-undekatrieen-
2-oon
(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) 
õli
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Nimetatud ainete jälgede olemasolu on 
siiski lubatud tingimusel, kui see on 
nõuetekohaste tootmistavade juures 
tehniliselt vältimatu.

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

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

Or. en



PE412.121v02-00 164/200 AM\744156ET.doc

ET

Selgitus

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

Muudatusettepanek 337
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi 
allergeenseid lõhnaaineid:

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

7. Mänguasjades võib kasutada ainult 
lõhnaaineid, mida ei peeta ainete ja 
segude klassifitseerimise, märgistamise ja 
pakendamise määruse kohaselt 
allergeenseteks.
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(22) 4-etoksüfenool
(23) 6-isopropüül-2-
dekahüdronaftalenool
(24) 7-metoksükumariin
(25) 4-metoksüfenool
(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-oon
(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-penteen-3-
oon
(28) Metüül-trans-2-butenoaat
(29) 6-metüülkumariin
(30) 7-metüülkumariin
(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon
(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 
Clarke) juureõli
(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin
(34) Heksahüdrokumariin
(35) Peruu palsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentülideentsükloheksanoon
(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-undekatrieen-
2-oon
(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) 
õli

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 338
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi 
allergeenseid lõhnaaineid:

(1) Aedvaak (Inula helenium)
(2) Allüülisotiotsüanaat
(3) Bensüültsüaniid
(4) 4-tert-butüülfenool
(5) Hanemaltsa õli
(6) Tsüklameenalkohol
(7) Dietüülmaleaat
(8) Dihüdrokumariin
(9) 2,4-dihüroksü-3-metüülbensaldehüüd
(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)
(11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin
(12) Dimetüültsitrakonaat
(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-3-
oon

7. Mänguasjades võib kasutada ainult 
lõhnaaineid, mida ei peeta ainete ja 
segude klassifitseerimise, märgistamise ja 
pakendamise määruse kohaselt 
allergeenseteks.
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(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon
(15) Difenüülamiin
(16) Etüülakrülaat
(17) Viigipuu lehed, värsked ja 
valmistised
(18) trans-2-heptenaal
(19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal
(20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal
(21) Hüdroabietüülalkohol
(22) 4-etoksüfenool
(23) 6-isopropüül-2-
dekahüdronaftalenool
(24) 7-metoksükumariin
(25) 4-metoksüfenool
(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-oon
(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-penteen-3-
oon
(28) Metüül-trans-2-butenoaat
(29) 6-metüülkumariin
(30) 7-metüülkumariin
(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon
(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 
Clarke) juureõli
(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin
(34) Heksahüdrokumariin
(35) Peruu palsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentülideentsükloheksanoon
(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-undekatrieen-
2-oon
(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) 
õli

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

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

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

Or. en

Selgitus

Tulevase klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse (CLP määrus) alusel 
tehtud hindamine annab teavet, milliseid aineid on uuritud ja milliste puhul on tõendatud, et 
need ei ole näiteks allergeensed. Kõnealusele määrusele viitamine mänguasjade ohutuse 
direktiivis väldiks vajadust viia lõhnaainete puhul läbi täiendavaid teaduslikke hinnanguid. 
Vastavalt eesmärgile saavutada kõrge ohutustase, soovitame lubada vaid neid lõhnaaineid, 
mille puhul on tõestatud, et need ei ole allergeensed.
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Muudatusettepanek 339
Marianne Thyssen, Angelika Niebler, Miroslav Mikolášik, Colm Burke, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi 
allergeenseid lõhnaaineid:

(1) Aedvaak (Inula helenium)
(2) Allüülisotiotsüanaat
(3) Bensüültsüaniid
(4) 4-tert-butüülfenool
(5) Hanemaltsa õli
(6) Tsüklameenalkohol
(7) Dietüülmaleaat
(8) Dihüdrokumariin
(9) 2,4-dihüroksü-3-metüülbensaldehüüd
(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)
(11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin
(12) Dimetüültsitrakonaat
(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-3-
oon
(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon
(15) Difenüülamiin
(16) Etüülakrülaat
(17) Viigipuu lehed, värsked ja valmistised
(18) trans-2-heptenaal
(19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal
(20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal
(21) Hüdroabietüülalkohol
(22) 4-etoksüfenool
(23) 6-isopropüül-2-dekahüdronaftalenool
(24) 7-metoksükumariin
(25) 4-metoksüfenool
(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-oon
(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-penteen-3-oon
(28) Metüül-trans-2-butenoaat
(29) 6-metüülkumariin
(30) 7-metüülkumariin
(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon
(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 
Clarke) juureõli

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi 
allergeenseid lõhnaaineid:

(1) Aedvaak (Inula helenium)
(2) Allüülisotiotsüanaat
(3) Bensüültsüaniid
(4) 4-tert-butüülfenool
(5) Hanemaltsa õli
(6) Tsüklameenalkohol
(7) Dietüülmaleaat
(8) Dihüdrokumariin
(9) 2,4-dihüroksü-3-metüülbensaldehüüd
(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)
(11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin
(12) Dimetüültsitrakonaat
(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-3-
oon
(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon
(15) Difenüülamiin
(16) Etüülakrülaat
(17) Viigipuu lehed, värsked ja valmistised
(18) trans-2-heptenaal
(19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal
(20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal
(21) Hüdroabietüülalkohol
(22) 4-etoksüfenool
(23) 6-isopropüül-2-dekahüdronaftalenool
(24) 7-metoksükumariin
(25) 4-metoksüfenool
(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-oon
(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-penteen-3-oon
(28) Metüül-trans-2-butenoaat
(29) 6-metüülkumariin
(30) 7-metüülkumariin
(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon
(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 
Clarke) juureõli
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(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin
(34) Heksahüdrokumariin
(35) Peruu palsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentülideentsükloheksanoon
(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon
(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) õli

(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin
(34) Heksahüdrokumariin
(35) Peruu palsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentülideentsükloheksanoon
(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon
(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) õli
(39) Musk ambrette
(40) 4-fenüül-3-buteen-2-oon
(41) Amüültsinnamaal
(42) Amüültsinnamüülalkohol
(43) Bensüülalkohol
(44) Bensüülsalitsülaat
(45) Tsinnamüülalkohol
(46) Kaneelaldehüüd
(47) Tsitraal
(48) Kumariin
(49) Eugenool
(50) Geraniool
(51) Hüdroksütsitronellaal
(52) Hüdroksü-
metüülpentüültsüklohekseenkarbaldehüü
d
(53) Isoeugenool

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

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

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

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

(1) Amüültsinnamaal
(2) Amüültsinnamüülalkohol
(3) Anisüülalkohol
(4) Bensüülalkohol
(5) Bensüülbensoaat
(6) Bensüültsinnamaat
(7) Bensüülsalitsülaat
(8) Kaneelaldehüüd

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

(9) Linalool
(10) Metüülheptiinkarbonaat
(11)3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-
tsüklohekseen-1-üül)-3-buteen-2-oon 
(12) Tammesambliku ekstrakt

(13) Evernia furfuracea ekstrakt

Or. en

Selgitus

Scientific reports show that there are 40 forbidden fragrances. These are contained in the list 
of banned fragrances in the Proposal on the safety of toys with the exception of 2 substances. 
These 2 substances (= musk ambrette and 4 phenyl-3-buten-2-one) which have been 
considered as allergenic by the SCCNFP in 2003 were not included in the list of the TSD and 
need to be added. It is also appropriate to ban13 fragrances that are subject to labelling in 
the Commission's Proposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance 
chemicals are most frequently reported as contact allergens.

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

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi 
allergeenseid lõhnaaineid:

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi
keelatud lõhnaaineid:



PE412.121v02-00 172/200 AM\744156ET.doc

ET

(1) Aedvaak (Inula helenium)
(2) Allüülisotiotsüanaat
(3) Bensüültsüaniid
(4) 4-tert-butüülfenool
(5) Hanemaltsa õli
(6) Tsüklameenalkohol
(7) Dietüülmaleaat
(8) Dihüdrokumariin
(9) 2,4-dihüroksü-3-metüülbensaldehüüd
(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)
(11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin
(12) Dimetüültsitrakonaat
(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-3-
oon
(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon
(15) Difenüülamiin
(16) Etüülakrülaat
(17) Viigipuu lehed, värsked ja valmistised
(18) trans-2-heptenaal
(19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal
(20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal
(21) Hüdroabietüülalkohol
(22) 4-etoksüfenool
(23) 6-isopropüül-2-dekahüdronaftalenool
(24) 7-metoksükumariin
(25) 4-metoksüfenool
(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-oon
(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-penteen-3-oon
(28) Metüül-trans-2-butenoaat
(29) 6-metüülkumariin
(30) 7-metüülkumariin
(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon
(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 
Clarke) juureõli
(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin
(34) Heksahüdrokumariin
(35) Peruu palsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentülideentsükloheksanoon
(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon
(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) õli

Nimetatud ainete jälgede olemasolu on 
siiski lubatud tingimusel, kui see on 

(1) Aedvaak (Inula helenium)
(2) Allüülisotiotsüanaat
(3) Bensüültsüaniid
(4) 4-tert-butüülfenool
(5) Hanemaltsa õli
(6) Tsüklameenalkohol
(7) Dietüülmaleaat
(8) Dihüdrokumariin
(9) 2,4-dihüroksü-3-metüülbensaldehüüd
(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)
(11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin
(12) Dimetüültsitrakonaat
(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-3-
oon
(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon
(15) Difenüülamiin
(16) Etüülakrülaat
(17) Viigipuu lehed, värsked ja valmistised
(18) trans-2-heptenaal
(19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal
(20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal
(21) Hüdroabietüülalkohol
(22) 4-etoksüfenool
(23) 6-isopropüül-2-dekahüdronaftalenool
(24) 7-metoksükumariin
(25) 4-metoksüfenool
(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-oon
(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-penteen-3-oon
(28) Metüül-trans-2-butenoaat
(29) 6-metüülkumariin
(30) 7-metüülkumariin
(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon
(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 
Clarke) juureõli
(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin
(34) Heksahüdrokumariin
(35) Peruu palsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentülideentsükloheksanoon
(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-
oon
(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) õli

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

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

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

nõuetekohaste tootmistavade juures 
tehniliselt vältimatu.

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 341
Jacques Toubon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi 
allergeenseid lõhnaaineid:

(1) Aedvaak (Inula helenium)
(2) Allüülisotiotsüanaat
(3) Bensüültsüaniid
(4) 4-tert-butüülfenool
(5) Hanemaltsa õli
(6) Tsüklameenalkohol
(7) Dietüülmaleaat
(8) Dihüdrokumariin
(9) 2,4-dihüroksü-3-metüülbensaldehüüd
(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-

dihüdrogeraniool)
(11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin
(12) Dimetüültsitrakonaat
(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-

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

2-oon
(15) Difenüülamiin
(16) Etüülakrülaat
(17) Viigipuu lehed, värsked ja 

valmistised
(18) trans-2-heptenaal
(19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal
(20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal
(21) Hüdroabietüülalkohol
(22) 4-etoksüfenool
(23) 6-isopropüül-2-

dekahüdronaftalenool
(24) 7-metoksükumariin
(25) 4-metoksüfenool
(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-

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

oon
(28) Metüül-trans-2-butenoaat
(29) 6-metüülkumariin
(30) 7-metüülkumariin

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada järgmisi
lõhnaaineid: 

(1) Aedvaak (Inula helenium)
(2) Allüülisotiotsüanaat
(3) Bensüültsüaniid
(4) 4-tert-butüülfenool
(5) Hanemaltsa õli
(6) Tsüklameenalkohol
(7) Dietüülmaleaat
(8) Dihüdrokumariin
(9) 2,4-dihüroksü-3-
metüülbensaldehüüd
(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-
dihüdrogeraniool)
(11) 4,6-dimetüül-8-tert-butüülkumariin
(12) Dimetüültsitrakonaat
(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-dodekatrieen-
3-oon
(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-
2-oon
(15) Difenüülamiin
(16) Etüülakrülaat
(17) Viigipuu lehed, värsked ja 
valmistised
(18) trans-2-heptenaal
(19) trans-2-heksenaaldietüülatsetaal
(20) trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal
(21) Hüdroabietüülalkohol
(22) 4-etoksüfenool
(23) 6-isopropüül-2-
dekahüdronaftalenool
(24) 7-metoksükumariin
(25) 4-metoksüfenool
(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-buteen-2-
oon
(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-penteen-3-
oon
(28) Metüül-trans-2-butenoaat
(29) 6-metüülkumariin
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(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon
(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 

Clarke) juureõli
(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin
(34) Heksahüdrokumariin
(35) Peruu palsam (Myroxylon pereirae 

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

undekatrieen-2-oon
(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) 

õli

(30) 7-metüülkumariin
(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon
(32) Lõhna-soojumika (Saussurea lappa 
Clarke) juureõli
(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin
(34) Heksahüdrokumariin
(35) Töötlemata peruu palsami
(Myroxylon pereirae Klotzsch) vaik
(36) 2-pentülideentsükloheksanoon
(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-
undekatrieen-2-oon
(38) Raudürdi (Lippia citriodora Kunth) 

eeterlik õli

Or. fr

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus jäetakse välja kirjeldus „allergeenne”. Selles loetelus 
esitatatud toorained ei ole tingimata allergeensed.

Muudatusettepanek hõlmab ka täpsemaid viiteid teatud tüüpi ekstraktsioonile, kuna tekstis 
leidub väiksemaid vigu. Üldisemalt peaksid mängud või mänguasjad, mille puhul võivad 
lõhnaained puutuda kokku nahaga, vastama kosmeetikatoodete direktiivi nõuetele või 
põllumajandusliku toidutööstuse normidele.

Muudatusettepanek 342
Jacques Toubon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Amüültsinnamaal
(2) Amüültsinnamüülalkohol
(3) Anisüülalkohol
(4) Bensüülalkohol
(5) Bensüülbensoaat
(6) Bensüültsinnamaat
(7) Bensüülsalitsülaat

Mänguasjade või mängude pakenditel või 
kasutusjuhistes1 tuleb loetleda järgmised 
allergeensed lõhnaained, kui nende 
kontsentratsioon ületab 0,01 % massist:

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

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

1 Selliste mänguasjade hulka kuuluvad 
näiteks lõhnastatud nukud, 
voolimispastad, harivad mängud ja 
mänguasjad, kunsti- ja teaduskomplektid.

Or. fr

Selgitus

The molecules in question are present in most natural essential oils. They can cause skin 
allergies in a small number of individuals. It is therefore important to be able to indicate their 
presence, either on a label if the product is not packaged or on the packaging or in the 
instructions for use accompanying certain toys or games.

As these allergenic molecules only affect the skin, it is not necessary to mention them in 
confectionery or kitchen kits or in games where any direct contact with the molecules in 
question is impossible.
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Muudatusettepanek 343
Wolfgang Bulfon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Mänguasjadest ja mänguasjade osadest, 
millega lapsed nende kasutamisel artikli 9 
lõike 2 esimeses lõigus kirjeldatud viisil 
kokku puutuvad, eralduvate ainete 
migratsiooni piirmäärad ei tohi ületada 
järgmiseid väärtusi:

8. Mänguasjadest ja mänguasjade osadest, 
millega lapsed nende kasutamisel artikli 9 
lõike 2 esimeses lõigus kirjeldatud viisil 
kokku puutuvad, eralduvate ainete 
üldkogus ei tohi ületada järgmiseid 
väärtusi:

Or. de

Selgitus

Kokkupuute piiramiseks ja kontrolli hõlbustamiseks peaksid tabelis esitatud kogused 
väljendama vastavate ainete üldkogust milligrammides mänguasja kilogrammi kohta.

Muudatusettepanek 344
Jacques Toubon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Mänguasjadest ja mänguasjade 
osadest, millega lapsed nende kasutamisel 
artikli 9 lõike 2 esimeses lõigus 
kirjeldatud viisil kokku puutuvad, 
eralduvate ainete migratsiooni piirmäärad
ei tohi ületada järgmiseid väärtusi:

8. Mänguasjade kasutamisest tulenev 
lubatud päevane määr ei tohi laste tervise 
huvides ületada järgmisi päevaseid 
väärtusi:

Element mg/kg 
kuivas, 
hapras, 

pulbrilaa
dses või 
elastses 

mänguas
jamaterja

lis

mg/kg 
vedelas 

või 
kleepuv

as 
mängua
sjamater

jalis

Element Lubatud päevane määr 
(mg/kg lapse kaalu 

kohta / päevas)
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Alumiiniu
m

5625 1406

Antimon 45 11.3 Antimon 6
Arseen 7.5 1.9 Arseen 1
Baarium 4500 1125 Baarium 600
Boor 1200 300 Boor 160
Kaadmium 3.8 0.9 Kaadmium 0.5
Kroom 
(III)

37.5 9.4 Kroom 5

Kroom (VI) 0.04 0.01
Koobalt 10.5 2.6

Vask 622.5 156
Plii 27 6.8 Plii 3.6
Mangaan 1200 300 Mangaan 160
Elavhõbe 15 3.8 Elavhõbe 2
Nikkel 75 18.8 Nikkel 10
Seleen 37.5 9.4 Seleen 5
Strontsium 4500 1125
Tina 15000 3750 Tina 2000
orgaanilise
d 
tinaühendi
d

1.9 0.5

Tsink 3750 938 Tsink 500

„Lubatud päevane määr” tähendab 
elemendi maksimaalset kogust, mida laps 
võib vastavalt oma kaalule saada, ilma et 
see kahjustaks tema tervist.

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

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

Selgitus

Only bioavailability values or the tolerable daily dose (mg / kg of the child's weight / day) 
enable standardisation authorities to determine the most suitable measuring techniques in the 
light of scientific and technical knowledge. 

The migration values stated do not accord with the guidelines given in the RIVM report. 

The Commission has listed 19 elements. We consider six of them to be inappropriate: there is 
no point, during extraction, in separating chromium III from chromium VI and organic tin 
from tin.

It would be inappropriate to expect a toy to contain copper, aluminium, strontium and cobalt.

Muudatusettepanek 345
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanek

8. Mänguasjadest ja mänguasjade osadest, 
millega lapsed nende kasutamisel artikli 9 
lõike 2 esimeses lõigus kirjeldatud viisil 
kokku puutuvad, eralduvate ainete 
migratsiooni piirmäärad ei tohi ületada 
järgmiseid väärtusi:

8. Mänguasjadest ja mänguasjade 
osadest, millega lapsed nende 
kasutamisel artikli 9 lõike 2 esimeses 
lõigus kirjeldatud viisil kokku 
puutuvad, eralduvate ainete 
migratsiooni piirmäärad ei tohi ületada 
järgmiseid väärtusi:

Element mg/kg 
kuivas, 
hapras, 

pulbrilaadse
s või

elastses 
mänguasja
materjalis

mg/kg
vedelas või 
kleepuvas 

mänguasjamat
erjalis

Element mg/kg 
kuivas, 
hapras, 

pulbrilaadse
s või

elastses 
mänguasja
materjalis

mg/kg
vedelas või 
kleepuvas 
mänguasja
materjalis

Alumiinium 5625 1406 Alumiiniu
m

5625 1406

Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arseen 7.5 1.9
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Baarium 4500 1125 Baarium 4500 1125
Boor 1200 300 Boor 1200 300
Kaadmium 3.8 0.9
Kroom (III) 37.5 9.4 Kroom 

(III) 
37.5 9.4

Kroom (VI) 0.04 0.01

Koobalt 10.5 2.6 Koobalt 10.5 2.6
Vask 622.5 156 Vask 622.5 156
Plii 27 6.8
Mangaan 1200 300 Mangaan 1200 300
Elavhõbe 15 3.8
Nikkel 75 18.8 Nikkel 75 18.8
Seleen 37.5 9.4 Seleen 37.5 9.4
Strontsium 4500 1125 Strontsiu

m
4500 1125

Tina 15000 3750 Tina 15000 3750
orgaanilised 
tinaühendid

1.9 0.5

Tsink 3750 938 Tsink 3750 938

Or. en

Selgitus

Arseen, kaadmium, plii, kroom (VI), elavhõbe ja orgaanilised tinaühendid on väga mürgised 
ning need tuleks mänguasjades täielikult keelata. Kaadmium, plii, kroom (VI) ja elavhõbe on 
juba keelatud autodes ning elektri- ja elektronseadmetes. Kroomi (VI) tuleb tsemendis 
vähendada raudsulfaadi lisamisega kuni ohutu vormi saavutamiseni. Arseen on keelatud 
värvides ja puidutöötluses (välja arvatud mõned erandid). Orgaanilisi tinaühendeid on 
keelatud kasutada biotsiididena. On selge, et nendel ainetel pole kohta mänguasjades.

Muudatusettepanek 346
Eva-Britt Svensson

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

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

8. Mänguasjadest ja mänguasjade 8. Mänguasjadest ja mänguasjade 
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osadest, millega lapsed nende 
kasutamisel artikli 9 lõike 2 esimeses 
lõigus kirjeldatud viisil kokku puutuvad, 
eralduvate ainete migratsiooni piirmäärad 
ei tohi ületada järgmiseid väärtusi:

osadest, millega lapsed nende kasutamisel 
artikli 9 lõike 2 esimeses lõigus 
kirjeldatud viisil kokku puutuvad, 
eralduvate ainete migratsiooni piirmäärad 
ei tohi ületada järgmiseid väärtusi:

Element mg/kg 
kuivas, 
hapras, 

pulbrilaadse
s või 

elastses 
mänguasja
materjalis

mg/kg 
vedelas või 
kleepuvas 
mänguasja
materjalis

Element mg/kg 
kuivas, 
hapras, 

pulbrilaadse
s või 

elastses 
mänguasja
materjalis

mg/kg 
vedelas või 
kleepuvas 
mänguasja
materjalis

Alumiinium 5625 1406 Alumiinium 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arseen 7.5 1.9
Baarium 4500 1125 Baarium 4500 1125
Boor 1200 300 Boor 1200 300
Kaadmium 3.8 0.9
Kroom (III) 37.5 9.4 Kroom (III) 37.5 9.4

Kroom (VI) 0.04 0.01

Koobalt 10.5 2.6 Koobalt 10.5 2.6
Vask 622.5 156 Vask 622.5 156
Plii 27 6.8
Mangaan 1200 300 Mangaan 1200 300
Elavhõbe 15 3.8
Nikkel 75 18.8 Nikkel 75 18.8
Seleen 37.5 9.4 Seleen 37.5 9.4
Strontsium 4500 1125 Strontsium 4500 1125
Tina 15000 3750 Tina 15000 3750
orgaanilised 
tinaühendid 

1.9 0.5 orgaanilised 
tinaühendid

1.9 0.5

Tsink 3750 938 Tsink 3750 938
Neid piirmäärasid ei kohaldata 
mänguasjade suhtes, millele ligipääs, 
mille funktsioon, suurus või mass selgelt 
välistavad igasuguse ohu, mis võib 
tuleneda imemisest, lakkumisest, 
neelamisest või pikaajalisest kontaktist 
nahaga, kui neid mänguasju 

välja jäetud
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kasutatakse artikli 9 lõike 2 esimeses 
lõigus kirjeldatud viisil.

Or. en

Selgitus

Mõned nendest ainetest on tuntud kui kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavad ained ja need tuleks seega mänguasjades keelustada, vastavalt sama 
autori muudatusettepanekule II lisa III osa punktide 3–5 kohta. Kaadmiumi, kroomi (VI) ja 
plii puhul tunnistatakse, et need mõjutavad tõsiselt tervist, ning need on keelatud direktiivis 
teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS-
direktiiv) ja direktiivis kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (ELV-direktiiv). Viimane lõik 
tuleb välja jätta, sest selles lubatakse kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavate ainete keelust liiga ulatuslikke erandeid.

Muudatusettepanek 347
Charlotte Cederschiöld

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

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

8. Mänguasjadest ja mänguasjade 
osadest, millega lapsed nende 
kasutamisel artikli 9 lõike 2 esimeses 
lõigus kirjeldatud viisil kokku puutuvad, 
eralduvate ainete migratsiooni piirmäärad 
ei tohi ületada järgmiseid väärtusi:

8. Mänguasjadest ja mänguasjade 
osadest, millega lapsed nende kasutamisel 
artikli 9 lõike 2 esimeses lõigus 
kirjeldatud viisil kokku puutuvad, 
eralduvate ainete migratsiooni piirmäärad 
ei tohi ületada järgmiseid väärtusi:

Element mg/kg 
kuivas, 
hapras, 

pulbrilaadse
s või 

elastses 
mänguasja
materjalis

mg/kg 
vedelas või 
kleepuvas 
mänguasja
materjalis

Element mg/kg 
kuivas, 
hapras, 

pulbrilaadse
s või 

elastses 
mänguasja
materjalis

mg/kg 
vedelas või 
kleepuvas 
mänguasja
materjalis

Alumiinium 5625 1406 Alumiinium 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arseen 7.5 1.9
Baarium 4500 1125 Baarium 4500 1125
Boor 1200 300 Boor 1200 300
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Kaadmium 3.8 0.9
Kroom (III) 37.5 9.4 Kroom (III) 37.5 9.4

Kroom (VI) 0.04 0.01

Koobalt 10.5 2.6 Koobalt 10.5 2.6
Vask 622.5 156 Vask 622.5 156
Plii 27 6.8
Mangaan 1200 300 Mangaan 1200 300
Elavhõbe 15 3.8
Nikkel 75 18.8 Nikkel 75 18.8
Seleen 37.5 9.4 Seleen 37.5 9.4
Strontsium 4500 1125 Strontsium 4500 1125
Tina 15000 3750 Tina 15000 3750
orgaanilised 
tinaühendid 

1.9 0.5 orgaanilised 
tinaühendid

1.9 0.5

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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. 
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Muudatusettepanek 348
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

8. Mänguasjadest ja mänguasjade 
osadest, millega lapsed nende 
kasutamisel artikli 9 lõike 2 esimeses 
lõigus kirjeldatud viisil kokku puutuvad, 
eralduvate ainete migratsiooni piirmäärad 
ei tohi ületada järgmiseid väärtusi:

8. Mänguasjadest ja mänguasjade 
osadest, millega lapsed nende kasutamisel 
artikli 9 lõike 2 esimeses lõigus 
kirjeldatud viisil kokku puutuvad, 
eralduvate ainete migratsiooni piirmäärad 
ei tohi ületada järgmiseid väärtusi:

Element mg/kg 
kuivas, 
hapras, 

pulbrilaadse
s või 

elastses 
mänguasja
materjalis

mg/kg 
vedelas või 
kleepuvas 
mänguasja
materjalis

Element mg/kg 
kuivas, 
hapras, 

pulbrilaadse
s või 

elastses 
mänguasja
materjalis

mg/kg 
vedelas või 
kleepuvas 
mänguasja
materjalis

Alumiinium 5625 1406 Alumiinium 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arseen 7.5 1.9 Arseen 7.5 1.9
Baarium 4500 1125 Baarium 4500 1125
Boor 1200 300 Boor 1200 300
Kaadmium 3.8 0.9
Kroom (III) 37.5 9.4 Kroom (III) 37.5 9.4

Kroom (VI) 0.04 0.01

Koobalt 10.5 2.6 Koobalt 10.5 2.6
Vask 622.5 156 Vask 622.5 156
Plii 27 6.8
Mangaan 1200 300 Mangaan 1200 300
Elavhõbe 15 3.8
Nikkel 75 18.8 Nikkel 75 18.8
Seleen 37.5 9.4 Seleen 37.5 9.4
Strontsium 4500 1125 Strontsium 4500 1125
Tina 15000 3750 Tina 15000 3750
orgaanilised 1.9 0.5 orgaanilised 1.9 0.5
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tinaühendid tinaühendid
Tsink 3750 938 Tsink 3750 938
Neid piirmäärasid ei kohaldata 
mänguasjade suhtes, millele ligipääs, 
mille funktsioon, suurus või mass selgelt 
välistavad igasuguse ohu, mis võib 
tuleneda imemisest, lakkumisest, 
neelamisest või pikaajalisest kontaktist 
nahaga, kui neid mänguasju 
kasutatakse artikli 9 lõike 2 esimeses 
lõigus kirjeldatud viisil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 349
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

8. Mänguasjadest ja mänguasjade 
osadest, millega lapsed nende 
kasutamisel artikli 9 lõike 2 esimeses 
lõigus kirjeldatud viisil kokku puutuvad, 
eralduvate ainete migratsiooni piirmäärad 
ei tohi ületada järgmiseid väärtusi:

8. Mänguasjadest ja mänguasjade 
osadest, millega lapsed nende kasutamisel 
artikli 9 lõike 2 esimeses lõigus 
kirjeldatud viisil kokku puutuvad, 
eralduvate ainete migratsiooni piirmäärad 
ei tohi ületada järgmiseid väärtusi:

Element mg/kg 
kuivas, 
hapras, 

pulbrilaadse
s või 

elastses 
mänguasja
materjalis

mg/kg 
vedelas või 
kleepuvas 
mänguasja
materjalis

Element mg/kg 
kuivas, 
hapras, 

pulbrilaadse
s või 

elastses 
mänguasja
materjalis

mg/kg 
vedelas või 
kleepuvas 
mänguasja
materjalis

Alumiinium 5625 1406 Alumiinium 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arseen 7.5 1.9
Baarium 4500 1125 Baarium 4500 1125
Boor 1200 300 Boor 1200 300
Kaadmium 3.8 0.9
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Kroom (III) 37.5 9.4

Kroom (VI) 0.04 0.01

Koobalt 10.5 2.6
Vask 622.5 156 Vask 622.5 156
Plii 27 6.8
Mangaan 1200 300 Mangaan 1200 300
Elavhõbe 15 3.8
Nikkel 75 18.8
Seleen 37.5 9.4 Seleen 37.5 9.4
Strontsium 4500 1125 Strontsium 4500 1125
Tina 15000 3750 Tina 15000 3750
orgaanilised 
tinaühendid 

1.9 0.5

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mõned nendest metallidest on tuntud kui kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavad ained. Migratsiooni piirmäärasid ei tohiks kasutada selleks, et teha 
erandeid keelust näiteks kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate omadustega metallide puhul, ning neid piirmäärasid ei tohiks kasutada ohtude 
täiendavaks piiramiseks. Seda tuleb täpsustada. Kõige ohtlikumate metallide, eelkõige 
elavhõbeda keelustamine mänguasjades on põhjendatud. ELi tootjad mänguasjades elavhõbet 
siiski ei kasuta; imporditud mänguasjad on kahjuks mõnel juhul kõnealust ainet sisaldanud.
Soovitame viimase lõigu välja jätta, sest selles lubatakse kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete keelust liiga ulatuslikke erandeid.
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Muudatusettepanek 350
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mänguasjades või mänguasjade osades 
keelatakse järgmiste elementide 
kasutamine:
1) Arseen
2) Kaadmium
3) Kroom (IV)
4) Plii
5) Elavhõbe
6) orgaanilised tinaühendid

Or. en

Selgitus

Arseen, kaadmium, plii, kroom (VI), elavhõbe ja orgaanilised tinaühendid on väga mürgised 
ning need tuleks mänguasjades täielikult keelata. Kaadmium, plii, kroom (VI) ja elavhõbe on 
juba keelatud autodes ning elektri- ja elektronseadmetes. Kroomi (VI) tuleb tsemendis 
vähendada raudsulfaadi lisamisega kuni ohutu vormi saavutamiseni. Arseen on keelatud 
värvides ja puidutöötluses (välja arvatud mõned erandid). Orgaanilisi tinaühendeid on 
keelatud kasutada biotsiididena. On selge, et nendel ainetel pole kohta mänguasjades.

Muudatusettepanek 351
Maria Matsouka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a) Mänguasjade või nende osade kohta, 
mis on mõeldud suhu panemiseks, 
sõltumata vanuserühmast, kelle jaoks 
mänguasi on ette nähtud, võetakse vastu 
erinõuded, mis põhinevad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. 
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aasta määruses (EÜ) 1935/2004 toiduga 
kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide 
ja esemete kohta kehtestatud toidu 
pakendamise nõuetel, ning on kooskõlas 
erilisi materjale käsitlevate 
erimeetmetega. Need erinõuded võetakse 
vastu pädeva teaduskomitee arvamuse ja 
otsuse põhjal, mis on sätestatud artikli 45 
lõikes 2, võttes arvesse erinevusi 
toiduainetega kokkupuutuvate 
mänguasjade ja materjalide vahel.

Or. el

Muudatusettepanek 352
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a lisa
Loetelu direktiivi 67/548/EMÜ I lisa 
kohaselt kantserogeensete, mutageensete 
või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete 1. ja 2. kategooriasse 
liigitatud ainetest või valmististest, mille 
puhul asjaomane teaduslik komitee on 
teinud erandi pärast II lisa III osa 
punktile 4 vastavat hindamist.

Or. en

Selgitus

Sarnaselt REACH-määruse raames toimuvale autoriseerimisele, kus võetakse eriliselt arvesse 
kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 1. ja 2. 
kategooriasse klassifitseeritud aineid, sätestab muudatusettepanek ajalise piiranguga keelu 
erandjuhtude jaoks, kui tehakse taotlusi erandite tegemiseks.
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Muudatusettepanek 353
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a lisa
Loetelu kantserogeensete, mutageensete 

või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete 1. ja 2. kategooriasse 
liigitatud ainetest, mille puhul on tehtud 
erand II lisa III osa punktis 3 sätestatud 

keelust

Or. en

Selgitus

Vastavalt muudatusettepanekule 6, II lisa III osa. KEEMILISED OMADUSED: 
kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 
kategooriad 1 ja 2, punkt 4.2

Muudatusettepanek 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a lisa
Loetelu kantserogeensete, mutageensete 

või reproduktiivset funktsiooni
kahjustavate ainete 1. ja 2. kategooriasse 
liigitatud ainetest ja valmististest, mille 
puhul on tehtud erand II lisa III osa 

punktis 3 sätestatud keelust

Or. en
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Muudatusettepanek 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a lisa
Loetelu kantserogeensete, mutageensete 

või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete 1. ja 2. kategooriasse 
liigitatud ainetest, mille puhul on tehtud 
erand II lisa III osa punktis 3 sätestatud 

keelust

Or. en

Muudatusettepanek 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a lisa
Loetelu kantserogeensete, mutageensete 

või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete 1. ja 2. kategooriasse 
liigitatud ainetest, mille suhtes on tehtud 
erand II lisa III osa punktis 3 sätestatud 

keelust

Or. en

Selgitus

Vastavalt muudatusettepanekule XY, II lisa III osa. KEEMILISED OMADUSED: 
kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 
kategooriad 1 ja 2, punkt 4.2
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Muudatusettepanek 357
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II b lisa – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II b lisa
Loetelu direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt 
kantserogeensete, mutageensete või
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainete 3. kategooriasse liigitatud ainetest 
või valmististest, mis on keelustatud 
vastavalt II lisa III osa punktile 5.

Or. en

Selgitus

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions in the same way that CMR 1 and 2 substances are. The 
emphasis on showing a risk is even more important. The difference in treatment is seen in 
other Community legislation, including REACH which applies the Authorisation procedure to 
CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3. It would therefore be inconsistent with REACH 
– and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in the Toys Directive as if they
pose the same levels of toxic concern. Where the materials have had a history of safe use in 
industry, CMRs 3 should be allowed for use unless specifically banned by the Scientific 
Committee.

Muudatusettepanek 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II b lisa – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II b lisa
Loetelu kantserogeensete, mutageensete 

või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete 3. kategooriasse 

liigitatud keelatud ainetest ja valmististest

Or. en
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Muudatusettepanek 359
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II b lisa – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II b lisa
Loetelu kantserogeensete, mutageensete 

või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete 3. kategooriasse 

liigitatud keelatud ainetest

Or. en

Selgitus

Vastavalt muudatusettepanekule 7, II lisa III osa. KEEMILISED OMADUSED: 
kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 
kategooria 3, punkt 5

Muudatusettepanek 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II b lisa – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II b lisa
Loetelu kantserogeensete, mutageensete 

või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete 3. kategooriasse 

liigitatud keelatud ainetest

Or. en
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Muudatusettepanek 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II b lisa – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

. II b lisa
Loetelu kantserogeensete, mutageensete 

või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete 3. kategooriasse 

liigitatud keelatud ainetest

Or. en

Selgitus

Vastavalt muudatusettepanekule XY, II lisa III osa. KEEMILISED OMADUSED: 
kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 
kategooria 3, punkt 5

Muudatusettepanek 362
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 20 nimetatud tehnilised 
dokumendid sisaldavad eelkõige järgmisi 
andmeid, mis on vajalikud hindamiseks:

Artiklis 20 nimetatud tehnilised 
dokumendid sisaldavad eelkõige järgmisi 
andmeid, mis on vajalikud hindamiseks:

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

(a) kujunduse ja tootmise üksikasjalik 
kirjeldus, sh loetelu mänguasjas kasutatud 
koostisosadest ja materjalidest ning 
üksikasjalikud andmed mänguasja 
keemilise koostise või mänguasja 
valmistamisel kasutatud ainete ning 
mänguasjas või mänguasja osades 
kasutatud ainete koguste kohta. 

Or. el
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Muudatusettepanek 363
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kujunduse ja tootmise üksikasjalik 
kirjeldus, sh loetelu mänguasjas kasutatud 
koostisosadest ja materjalidest ning 
üksikasjalikud andmed mänguasja 
keemilise koostise või mänguasja 
valmistamisel kasutatud ainete ning 
mänguasjas või selle osades kasutatud 
üksikute ainete koguste kohta;

Or. en

Selgitus

Ohutuskaardid annavad mänguasjade keemilise koostise kohta piiratud teavet. Tehnilised 
dokumendid peaksid sisaldama üksikasjalikumat teavet, näiteks mänguasjades kasutatud 
kemikaalide koguste kohta. 

Muudatusettepanek 364
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – A osa - esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide sõnaliste või piktogrammi kujul 
esitatud hoiatuste ees peab olema sõna 
„Hoiatus”.

Or. en

Selgitus

Selleks et selgitada tarbijale, et tekst on seotud ohutusega ning juhtida sõnumile asjakohaselt 
tähelepanu, peaksid kõik hoiatused algama sõnaga „Hoiatus”. See kehtib eriti piktogrammi 
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kujul esitatud hoiatuste kohta.

Muudatusettepanek 365
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – A osa - esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide sõnaliste või piktogrammi kujul 
esitatud hoiatuste ees peab olema sõna 
„Hoiatus”.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Charlotte Cederschiöld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – A osa - esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide sõnaliste või piktogrammi kujul 
esitatud hoiatuste ees peab olema sõna 
„Hoiatus”. 

Or. en

Selgitus

Selleks et selgitada tarbijale, et tekst on seotud ohutusega ning juhtida sõnumile asjakohaselt 
tähelepanu, peaksid kõik hoiatused algama sõnaga „Hoiatus”. See kehtib eriti piktogrammi 
kujul esitatud hoiatuste kohta. 
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Muudatusettepanek 367
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – B osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mänguasjadel, mis võivad kujutada ohtu 
alla 36 kuu vanustele lastele, peab olema 
näiteks järgmine hoiatus: „Hoiatus: ei ole 
sobiv alla 36 kuu vanustele lastele” või 
„Hoiatus: ei ole sobiv alla kolmeaastastele 
lastele” või sõna „Hoiatus” ja järgmine 
kujutis:

1. Mänguasjadel, mis võivad kujutada ohtu 
alla 36 kuu vanustele lastele, peab olema 
näiteks järgmine hoiatus: „Hoiatus: ei ole 
sobiv alla 36 kuu vanustele lastele” või 
„Hoiatus: ei ole sobiv alla kolmeaastastele 
lastele” või sõna „Hoiatus” ja järgmine 
kujutis:

[Piktogramm] [Piktogramm]
Nendele hoiatustele peab olema lisatud 
lühike selgitus kõnealust piirangut tingiva 
konkreetse ohu kohta; selgitus võib olla 
esitatud kasutusjuhises.

Nendele hoiatustele peab olema lisatud 
lühike selgitus kõnealust piirangut tingiva 
konkreetse ohu kohta; selgitus võib olla 
esitatud kasutusjuhises.
Sellist hoiatust ei tohi kasutada 
mänguasjade puhul, mis on mõeldud 
nende funktsiooni, mõõtmete ja laadi tõttu 
alla 36 kuu vanustele lastele. Alla 36 kuu 
vanustele lastele mõeldud mänguasjadeks 
peetakse eelkõige kõiki pehme sisuga 
mänguasju.

Seda sätet ei kohaldata mänguasjade 
suhtes, mis oma otstarbe, mõõtmete, laadi 
või omaduste tõttu või muudel põhjustel 
ilmselgelt ei sobi alla 36 kuu vanustele 
lastele.

Seda sätet ei kohaldata mänguasjade 
suhtes, mis oma otstarbe, mõõtmete, laadi 
või omaduste tõttu või muudel põhjustel 
ilmselgelt ei sobi alla 36 kuu vanustele 
lastele.

Or. en

Selgitus

Väikeste osade kohta käivaid hoiatusi kasutatakse praegu valesti ning väikestele lastele 
mõeldud mänguasjad sisaldavad hoiatust, et seadustada väikeste osade olemasolu, mis võivad 
väikestel lastel lämbumisohtu tekitada. Eelkõige ei tohi väikseid ja lahtisi osi sisaldada pehme 
sisuga mänguasjad, näiteks kaisukarud ja pehmed nukud, kuna lapsed võivad hoolimata 
tootja kavatsusest nendega ikka mängida.
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Muudatusettepanek 368
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – B osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mänguasjadel, mis võivad kujutada ohtu 
alla 36 kuu vanustele lastele, peab olema 
näiteks järgmine hoiatus: „Hoiatus: ei ole 
sobiv alla 36 kuu vanustele lastele” või 
„Hoiatus: ei ole sobiv alla kolmeaastastele 
lastele” või sõna „Hoiatus” ja järgmine 
kujutis:

1. Mänguasjadel, mis võivad kujutada ohtu 
alla 36 kuu vanustele lastele, peab olema 
näiteks järgmine hoiatus: „Hoiatus: ei ole 
sobiv alla 36 kuu vanustele lastele” või 
„Hoiatus: ei ole sobiv alla kolmeaastastele 
lastele” või sõna „Hoiatus” ja järgmine 
kujutis:

[Piktogramm] [Piktogramm]
Nendele hoiatustele peab olema lisatud 
lühike selgitus kõnealust piirangut tingiva 
konkreetse ohu kohta; selgitus võib olla 
esitatud kasutusjuhises.

Nendele hoiatustele peab olema lisatud 
lühike selgitus kõnealust piirangut tingiva 
konkreetse ohu kohta; selgitus võib olla 
esitatud kasutusjuhises.
Sellist hoiatust ei tohi kasutada 
mänguasjade puhul, mis on mõeldud 
nende funktsiooni, mõõtmete ja laadi tõttu 
alla 36 kuu vanustele lastele. Alla 36 kuu 
vanustele lastele mõeldud mänguasjadeks 
peetakse eelkõige kõiki pehme sisuga 
mänguasju.

Seda sätet ei kohaldata mänguasjade 
suhtes, mis oma otstarbe, mõõtmete, laadi 
või omaduste tõttu või muudel põhjustel 
ilmselgelt ei sobi alla 36 kuu vanustele 
lastele.

Seda sätet ei kohaldata mänguasjade 
suhtes, mis oma otstarbe, mõõtmete, laadi 
või omaduste tõttu või muudel põhjustel 
ilmselgelt ei sobi alla 36 kuu vanustele 
lastele.

Or. en

Muudatusettepanek 369
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – B osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Laste uisud, rulluisud, rulad, tõukerattad 
ja mängujalgrattad

5. Laste uisud, rulluisud, rulad, tõukerattad 
ja mängujalgrattad

Kui neid tooteid müüakse mänguasjadena, Kui neid tooteid müüakse mänguasjadena, 
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peavad nad kandma järgmist märgistust: peavad nad kandma järgmist märgistust:
„Hoiatus: soovitatakse kanda 
kaitsevarustust. Ei ole ette nähtud 
kasutamiseks liikluses”.

„Hoiatus: soovitatakse kanda 
kaitsevarustust. Ei ole ette nähtud 
kasutamiseks avalikel teedel või radadel 
või nende juures olevatel kõnniteedel. Ei 
ole ette nähtud kasutamiseks üle 20 kg 
kaaluvatele lastele”.

Lisaks sellele peab kasutusjuhises olema 
meeldetuletus, et mänguasja peab kasutama 
ettevaatlikult, kuna see nõuab suurt oskust, 
et vältida kukkumist või kokkupõrkeid, mis 
võivad vigastada kasutajat või kolmandaid 
isikuid. Tuleb viidata ka soovitavale 
kaitsevarustusele (kiivrid, kindad,
põlvekaitsed, küünarnukikaitsed jne). 
Veemänguasjad

Lisaks sellele peab kasutusjuhises olema 
meeldetuletus, et mänguasja peab kasutama 
ettevaatlikult, kuna see nõuab suurt oskust, 
et vältida kukkumist või kokkupõrkeid, mis 
võivad vigastada kasutajat või kolmandaid 
isikuid. Tuleb viidata ka soovitavale 
kaitsevarustusele (kiivrid, kindad, 
põlvekaitsed, küünarnukikaitsed jne). 
Veemänguasjad

Or. en

Selgitus

Hoiatused peaksid olema selgitusteta mõistetavad tagamaks, et tarbijad mõistaksid nende 
tähendust ja võtaksid asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – B osa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toidukaupades olevatel või toiduga 
segatud mänguasjadel peab olema hoiatus:

Toidukaupades olevatel või toiduga 
segatud mänguasjadel peab olema hoiatus:

„Täiskasvanu järelevalve on soovitav”. „Täiskasvanu järelevalve on tungivalt
soovitav”.

Or. en
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Muudatusettepanek 371
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – B osa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toidukaupades olevatel või toiduga 
segatud mänguasjadel peab olema hoiatus:

Toidukaupades olevatel või toiduga 
segatud mänguasjadel peab olema hoiatus:

„Täiskasvanu järelevalve on soovitav”. „Täiskasvanu järelevalve on soovitav”.
Mänguasju sisaldavatel toidukaupadel 
peab olenemata lapse vanusest olema 
järgmine hoiatus: „Hoiatus: sisaldab 
mänguasja”, või juhul kui mänguasi on 
pakendatud ohtlikku pakendisse: 
„Hoiatus: sisaldab mänguasja ja pakendit 
– lämbumisoht. Enne toote andmist 
lapsele eemaldage need esemed”.

Or. en

Selgitus

Mõnedel toodetel on märgitud, et selles “sisaldub üllatus”, jättes mainimata, kas see üllatus 
on söödav või mitte. Sellisel juhul võib laps näiteks väikese palli (mittesöödav/mänguasi) 
pallikujulise närimiskummiga (söödav) segamini ajada. Kavandatud sõnastus pakub seetõttu 
lastele paremat kaitset.

Muudatusettepanek 372
Maria Matsouka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – B osa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Toidukaupades olevatel või toiduga 
segatud mänguasjadel peab olema hoiatus:

7. Toidukaupades olevatel või toiduga 
segatud mänguasjadel peab olema hoiatus:

„Täiskasvanu järelevalve on soovitav”. „Täiskasvanu järelevalve on soovitav”.
Mänguasju sisaldavad toidukaubad 
peavad olenemata lapse vanusest olema 
märgistatud järgmiselt: „Hoiatus: 
sisaldab mänguasja”, või juhul kui 
mänguasi on pakendatud ohtlikku 
pakendisse: „Hoiatus: sisaldab 
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mänguasja pakendis, mis võib põhjustada 
lämbumisohtu. Enne toote andmist 
lapsele eemaldage pakend”.

Or. el

Muudatusettepanek 373
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – B osa - punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kaitsemaskide ja -kiivrite 
imitatsioonid
Kaitsemaskide ja -kiivrite imitatsioonidel 

peab olema hoiatus:
„Hoiatus: see mänguasi ei paku kaitset.”

Or. en

Selgitus

Hoiatused peaksid olema selgitusteta mõistetavad tagamaks, et tarbijad mõistaksid nende 
tähendust ja võtaksid asjakohaseid kaitsemeetmeid.
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