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Tarkistus 102
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Direktiivi 88/378/ETY perustuu 
teknistä yhdenmukaistamista ja 
standardointia koskevasta uudesta 
lähestymistavasta 7 päivänä toukokuuta 
1985 annetussa neuvoston 
päätöslauselmassa esitettyihin 
periaatteisiin. Siinä näin ollen asetetaan
vain olennaiset leluja koskevat 
turvallisuusvaatimukset, kun taas
teknisten yksityiskohtien hyväksymisestä 
huolehtivat Euroopan standardointikomitea 
CEN ja Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea CENELEC teknisiä 
standardeja ja määräyksiä koskevien 
tietojen toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti.
Näin vahvistettujen yhdenmukaistettujen 
standardien, joiden viitenumero julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
noudattaminen tarjoaa direktiivin 
88/378/EY vaatimusten täyttymistä 
koskevan olettaman. Kokemukset ovat 
osoittaneet, että nämä perusperiaatteet 
ovat toimineet hyvin lelualalla ja ne olisi
säilytettävä. 

(2) Direktiivi 88/378/ETY perustuu 
teknistä yhdenmukaistamista ja 
standardointia koskevasta uudesta 
lähestymistavasta 7 päivänä toukokuuta 
1985 annetussa neuvoston 
päätöslauselmassa esitettyihin 
periaatteisiin. Siinä näin ollen asetetaan 
olennaiset leluja koskevat 
turvallisuusvaatimukset, myös erityiset 
turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat 
fyysisiä ja mekaanisia ominaisuuksia, 
syttyvyyttä, kemiallisia ominaisuuksia, 
sähköominaisuuksia, hygieniaa ja 
radioaktiivisuutta.  Teknisten
yksityiskohtien hyväksymisestä huolehtivat 
Euroopan standardointikomitea CEN ja 
Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitea CENELEC teknisiä 
standardeja ja määräyksiä koskevien 
tietojen toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti.
Näin vahvistettujen yhdenmukaistettujen 
standardien, joiden viitenumero julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
noudattaminen tarjoaa direktiivin 
88/378/EY vaatimusten täyttymistä 
koskevan olettaman.

Or. en
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Perustelu

Olennaisiin turvallisuusvaatimuksiin kuuluvat paitsi direktiivin 9 artiklassa mainitut 
vaatimukset myös ne erityiset turvallisuusvaatimukset, jotka on mainittu liitteessä II. Lisäksi 
kun otetaan huomioon viime aikoina esiintyneet leluja koskevat turvallisuusongelmat, on 
vaikea väittää, että asiat ovat toimineet hyvin lelualalla.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tällä direktiivillä perustettavan 
uuden järjestelmän toisena tärkeänä 
tavoitteena on kannustaa ja tietyissä 
tapauksissa varmistaa, että leluissa 
käytettävät vaaralliset aineet ja 
materiaalit korvataan vähemmän 
vaarallisilla aineilla tai tekniikoilla, jos 
taloudellisesti ja teknisesti 
toteuttamiskelpoisia soveltuvia 
vaihtoehtoja on saatavilla. 

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen REACH-asetukseen mukautumiseksi (johdanto-osan 12 kappale).

Tarkistus 104
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ennalta varautumisen periaate 
lisättiin perustamissopimukseen vuonna 
1992, ja Euroopan yhteisöjen 
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tuomioistuin on useaan otteeseen 
täsmentänyt kyseisen yhteisön oikeuden 
periaatteen sisältöä ja sen merkitystä 
yhtenä yhteisön ympäristön ja terveyden 
alalla harjoittaman suojelupolitiikan 
kulmakivistä1.
__________________
1 23. syyskuuta 2003 asiassa C-192/01, komissio v. 
Tanska, annettu tuomio, Kok. 2003, s. I-9693; 
7. syyskuuta 2004 asiassa C-127/02, Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee v. 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Vogels, annettu tuomio, Kok. 2004, s. I-7405.

Or. sv

Perustelu

Niitä riskejä ja vaaroja, joita lelut voivat aiheuttaa lasten turvallisuudelle ja terveydelle, 
koskevien tilastotietojen puuttumisen vuoksi ja ottaen huomioon, että lapsia pidetään 
haavoittuvassa asemassa olevana tai erittäin haavoittuvassa asemassa olevana 
väestöryhmänä, riippuen heidän iästään, ennalta varautumisen periaate on sisällytettävä 
lelujen turvallisuutta koskevaan lainsäädäntöön, jotta toimivaltaiset viranomaiset 
jäsenvaltioissa ja talouden toimijat voivat ryhtyä toimiin estääkseen tiettyjen lelujen 
saattamisen markkinoille. Lainsäädäntöä on sovellettava kattavasti.

Tarkistus 105
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ennalta varautumisen periaate 
lisättiin perustamissopimukseen vuonna 
1992; Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 
on useaan otteeseen täsmentänyt kyseisen 
yhteisön oikeuden periaatteen sisältöä ja 
sen merkitystä yhtenä yhteisön 
ympäristön ja terveyden alalla 
harjoittaman suojelupolitiikan 
kulmakivistä.
_________
Asiassa C-192/01, komissio v. Tanska, 23. 
syyskuuta 2003 annettu tuomio, Kok. 2003, s. I-
9693; asiassa C-127/02, Landelijke Vereniging tot 
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Behoud van de Waddenzee ja Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Vogels vastaan 
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij, 7. syyskuuta 2004 annettu tuomio, Kok. 
2004, s. I-7405.

Or. en

Perustelu

Niitä riskejä ja vaaroja, joita lelut voivat aiheuttaa lasten turvallisuudelle ja terveydelle, 
koskevien tilastotietojen puuttumisen vuoksi ja ottaen huomioon, että lapsia pidetään 
haavoittuvassa asemassa olevana tai erittäin haavoittuvassa asemassa olevana 
väestöryhmänä, riippuen heidän iästään, ennalta varautumisen periaate on sisällytettävä 
lelujen turvallisuutta koskevaan lainsäädäntöön, jotta toimivaltaiset viranomaiset 
jäsenvaltioissa ja talouden toimijat voivat ryhtyä toimiin estääkseen tiettyjen lelujen 
saattamisen markkinoille.  

Tarkistus 106
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kaikkien talouden toimijoiden, jotka 
kuuluvat toimitus- ja jakeluketjuun, olisi 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että markkinoilla 
asetetaan saataville ainoastaan sellaisia 
leluja, jotka ovat sovellettavan 
lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Tässä 
direktiivissä säädetään selkeästä ja 
oikeasuhteisesta velvollisuuksien 
jakautumisesta, joka vastaa kunkin 
toimijan tehtävää toimitus- ja 
jakeluprosessissa.

(8) Kaikkien talouden toimijoiden, jotka 
kuuluvat toimitus- ja jakeluketjuun, on 
toimittava mahdollisimman vastuullisesti 
ja varovaisesti, jotta varmistetaan, että 
tavanomaisissa ja kohtuullisesti 
ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa 
lelut, jotka ne saattavat markkinoille, 
eivät aiheuta vaaraa lasten 
turvallisuudelle ja terveydelle. Talouden 
toimijoiden olisi ryhdyttävä tarvittaviin 
toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että 
markkinoilla asetetaan saataville 
ainoastaan sellaisia leluja, jotka ovat 
sovellettavan lainsäädännön vaatimusten 
mukaisia. Tässä direktiivissä säädetään 
selkeästä ja oikeasuhteisesta 
velvollisuuksien jakautumisesta, joka 
vastaa kunkin toimijan tehtävää toimitus-
ja jakeluprosessissa.
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Or. sv

Perustelu

Ei riitä, että talouden toimijoita muistutetaan asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta. 
Niitä on hyvä muistuttaa myös niiden vastuusta. Siksi niiden on pysyttävä valppaina ja 
varmistettava leluja käyttävien lasten terveys ja turvallisuus ottaen huomioon lelujen eri 
käyttötarkoitukset.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kaikkien talouden toimijoiden, jotka 
kuuluvat toimitus- ja jakeluketjuun, olisi 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että markkinoilla 
asetetaan saataville ainoastaan sellaisia 
leluja, jotka ovat sovellettavan 
lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Tässä 
direktiivissä säädetään selkeästä ja 
oikeasuhteisesta velvollisuuksien 
jakautumisesta, joka vastaa kunkin 
toimijan tehtävää toimitus- ja 
jakeluprosessissa.

(8) Tämä direktiivi perustuu 
periaatteeseen, jonka mukaan kaikkien 
talouden toimijoiden, jotka kuuluvat 
toimitus- ja jakeluketjuun, olisi 
valmistettava ja maahantuotava lelut ja 
saatettava ne markkinoille niin 
vastuullisella ja huolellisella tavalla kuin 
on tarpeen sen varmistamiseksi, että 
tavanomaisissa ja kohtuudella 
ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa 
lasten terveydelle ja turvallisuudelle tai 
ympäristölle ei aiheudu kielteisiä 
vaikutuksia.   Talouden toimijoiden olisi 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että markkinoilla 
asetetaan saataville ainoastaan sellaisia 
leluja, jotka ovat sovellettavan 
lainsäädännön vaatimusten mukaisia.Tässä 
direktiivissä säädetään selkeästä ja 
oikeasuhteisesta velvollisuuksien 
jakautumisesta, joka vastaa kunkin 
toimijan tehtävää toimitus- ja 
jakeluprosessissa.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella talouden toimijoille asetetaan huolellisuusvelvoite.  Tämä tarkistus on 
REACH-asetuksen säännösten (johdanto-osan 16 kappale) antamaan virikkeeseen perustuva 
mukautus. 

Tarkistus 108
Martí Grau i Segú

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jotta voidaan parantaa 
sisämarkkinoiden oikeudenmukaisen 
kilpailun periaatteiden kunnioittamista ja 
välttää lasten turvallisuuden 
vaarantuminen, Euroopan markkinoille 
saapuvien lelujen 
rajatarkastusmekanismeja olisi 
kehitettävä.

Or. es

Perustelu

Eurooppalaisten yritysten olisi voitava nauttia kaikista takeista, joita tässä direktiivissä 
sovelletaan tiukasti tuontileluihin, ja kuluttajan on tuontilelun hankkimisen yhteydessä 
voitava olla varma siitä, että se vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tarkistus 109
Karin Riis-Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan taata lasten 
suojaaminen hiljattain todetuilta riskeiltä,
on myös tarpeen hyväksyä uusia olennaisia 
turvallisuusvaatimuksia. Erityisesti on 
tarpeen täydentää ja päivittää säännöksiä, 

(16) Jotta voidaan taata lasten ja 
ympäristön riskeiltä suojelun korkea taso, 
vaarallisiin aineisiin, erityisesti CMR-
aineisiin, ja allergisoiviin aineisiin ja 
tekijöihin olisi kiinnitettävä ennalta 



AM\744156FI.doc 9/207 PE412.121v02-00

FI

jotka koskevat kemiallisia aineita leluissa. 
Näissä säännöksissä olisi täsmennettävä, 
että lelujen olisi oltava yleisen 
kemikaalilainsäädännön ja erityisesti 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY 
muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 793/93, komission asetuksen 
(EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 
76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 mukaisia. Nämä säännökset 
olisi kuitenkin myös mukautettava lasten, 
jotka muodostavat erityisen herkän 
kuluttajaryhmän, erityistarpeiden mukaan. 
Sen vuoksi olisi säädettävä uusista 
rajoituksista, jotka koskevat vaarallisten 
aineiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
27 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa 
neuvoston direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi) luokiteltuja aineita tai hajusteita 
leluissa niiden erityisten riskien vuoksi, 
joita nämä aineet voivat aiheuttaa ihmisten 
terveydelle. Direktiivissä 88/378/ETY 
tietyille aineille säädettyjä erityisiä raja-
arvoja olisi päivitettävä tieteellisen tiedon 
kehityksen huomioon ottamiseksi.

varautumisen periaatteen mukaisesti 
erityistä huomiota.  On myös tarpeen 
hyväksyä uusia olennaisia 
turvallisuusvaatimuksia. Erityisesti on 
tarpeen täydentää ja päivittää säännöksiä, 
jotka koskevat kemiallisia aineita leluissa. 
Näissä säännöksissä olisi täsmennettävä, 
että lelujen olisi oltava yleisen 
kemikaalilainsäädännön ja erityisesti 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY 
muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 793/93, komission asetuksen 
(EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 
76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 mukaisia. Nämä säännökset 
olisi kuitenkin myös mukautettava lasten, 
jotka muodostavat erityisen herkän 
kuluttajaryhmän, erityistarpeiden mukaan. 
Sen vuoksi olisi säädettävä uusista 
rajoituksista, jotka koskevat vaarallisten 
aineiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
27 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa 
neuvoston direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi) luokiteltuja aineita tai hajusteita 
leluissa niiden erityisten riskien vuoksi, 
joita nämä aineet voivat aiheuttaa ihmisten 
terveydelle. Direktiivissä 88/378/ETY 
tietyille aineille säädettyjä erityisiä raja-
arvoja olisi päivitettävä tieteellisen tiedon 
kehityksen huomioon ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella kiinnitetään huomiota siihen, että on tärkeää ryhtyä toimiin erittäin 
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suurta huolta aiheuttavien aineiden suhteen.   Tämä tarkistus mukailee REACH-asetuksen 
tekstiä (johdanto-osan 69 kappale).

Tarkistus 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Kaiken mahdollisen 
päällekkäisyyden välttämiseksi 
arvioinneissa, joita tehdään tämän 
direktiivin ja asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006(REACH) mukaisesti, 
CMR-aineita, jotka on arvioitu ja joita ei 
ole kielletty tämän direktiivin nojalla, ei 
pitäisi ottaa rajoitusehdotusten kohteeksi 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 
nojalla ihmisten terveydelle aiheutuvien 
riskien vuoksi, eikä niille pitäisi asettaa 
lupavaatimusta asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 (REACH) nojalla ihmisten 
terveydelle aiheutuvien riskien vuoksi 
kyseisen asetuksen 58 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Vastaavanlaisen 
päällekkäisyyden välttämiseksi CMR-
aineisiin, jotka on arvioitu niiden leluissa 
käyttämistä silmällä pitäen ja joita ei ole 
kielletty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
(REACH) nojalla, ei pitäisi kohdistaa 
rajoituksia tai arviointia tämän direktiivin 
nojalla. 

Or. en

Perustelu.

 Kaikkea EU:n eri elinten tekemien, saman aineen käyttämistä leluissa koskevien arviointien 
päällekkäisyyttä on vältettävä. Kun aine on arvioitu, sen sisältyessä tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluviin leluihin, sille ei pitäisi tämän jälkeen asettaa rajoituksia eikä sitä 
pitäisi alistaa lupamenettelyyn REACH-asetuksen nojalla (REACH-asetuksen 58 artiklan 
2 kohta).  Vastaavasti jos aineen käyttämistä lelussa ei ole kielletty asianmukaisen arvioinnin 
tekemisen jälkeen REACH-asetuksen nojalla, sitä ei pitäisi myöskään kieltää tämän 
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direktiivin säännösten nojalla.

Tarkistus 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Päällekkäisyyden välttämiseksi 
arvioinneissa, joita tehdään tämän 
direktiivin ja asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006(REACH) mukaisesti, 
CMR-aineita, jotka on arvioitu ja joita ei 
ole kielletty tämän direktiivin nojalla, ei 
pitäisi ottaa rajoitusehdotusten kohteeksi 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 
nojalla ihmisten terveydelle aiheutuvien 
riskien vuoksi, eikä niille pitäisi asettaa 
lupavaatimusta asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 (REACH) nojalla ihmisten 
terveydelle aiheutuvien riskien vuoksi 
kyseisen asetuksen 58 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.  Samoin päällekkäisyyden 
välttämiseksi CMR-aineisiin, jotka on 
arvioitu niiden leluissa käyttämistä 
silmällä pitäen ja joita ei ole kielletty 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 
nojalla, ei pitäisi kohdistaa rajoituksia tai 
arviointia tämän direktiivin nojalla. 

Or. en

Perustelu

Kaikkea EU:n eri elinten tekemien, saman CMR-aineen käyttämistä leluissa koskevien, 
mahdollisesti toisistaan eriäviin tuloksiin päätyvien arviointien päällekkäisyyttä on vältettävä. 
Kun CMR-aine on arvioitu, sen sisältyessä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin
leluihin, sille ei pitäisi tämän jälkeen asettaa rajoituksia eikä sitä pitäisi alistaa 
lupamenettelyyn REACH-asetuksen nojalla. Luvan osalta asia voidaan hoitaa REACH-
asetuksen 58 artiklan 2 kohdan nojalla.
Vastaavasti jos aineen käyttämistä lelussa ei ole kielletty asianmukaisen arvioinnin tekemisen 
jälkeen REACH-asetuksen nojalla, sitä ei pitäisi myöskään kieltää tämän direktiivin 
säännösten nojalla.
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Tarkistus 112
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Kaiken päällekkäisyyden 
välttämiseksi arvioinneissa, joita tehdään 
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006(REACH) mukaisesti, 
CMR-aineita, jotka on aiemmin arvioitu 
ja joita ei ole kielletty tämän direktiivin 
nojalla, ei pitäisi ottaa rajoitusehdotusten 
kohteeksi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
(REACH) nojalla ihmisten terveydelle 
aiheutuvien riskien vuoksi, eikä niille 
pitäisi asettaa lupavaatimusta asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 (REACH) nojalla 
ihmisten terveydelle aiheutuvien riskien 
vuoksi kyseisen asetuksen 58 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.  Näin ollen kaiken 
päällekkäisyyden välttämiseksi CMR-
aineisiin, jotka on arvioitu niiden leluissa 
käyttämistä silmällä pitäen ja joita ei ole 
kielletty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
(REACH) nojalla, ei pitäisi kohdistaa 
mitään rajoituksia tai arviointia tämän 
direktiivin nojalla. 

Or. en

Perustelu

Tämä direktiivi olisi sovitettava yhteen REACH-asetuksen kanssa. 

 Kaikki nämä uudet leluja koskeva velvoitteet lisätään uuden REACH-asetuksen 
velvoitteisiin.  Leluteollisuuden materiaalien toimitusketjut valmistautuvat nyt 
REACH-velvoitteidensa täyttämiseen ja monet täytäntöönpanovälineistä ovat vielä 
kehitettävinä. 

 Tällä direktiivillä perustetaan REACH-asetuksen menettelylle rinnakkainen menettely. 

Jos aineen käyttämistä lelussa ei ole kielletty asianmukaisen arvioinnin tekemisen jälkeen 
REACH-asetuksen nojalla, sitä ei pitäisi myöskään kieltää tämän direktiivin säännösten 
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nojalla.  

Tarkistus 113
Andrea Losco

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Päällekkäisyyden välttämiseksi 
arvioinneissa, joita tehdään tämän 
direktiivin ja asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006(REACH) mukaisesti, 
CMR-aineita, jotka on arvioitu niiden 
leluissa käyttöä varten ja joita ei ole 
kielletty tämän direktiivin nojalla, ei 
pitäisi ehdottaa rajoituksen alaisiksi eikä 
niille pitäisi asettaa lupavaatimusta 
ihmisten terveydelle aiheutuvien riskien 
vuoksi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
(REACH) nojalla sen 58 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.  

Or. en

Perustelu

Tämä direktiivi olisi sovitettava yhteen REACH-asetuksen kanssa. 

Tarkistus 114
Martí Grau i Segú

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Olisi vältettävä EU:n eri elinten 
(kuten lelujen turvallisuutta koskevan 
tulevan direktiivin mukainen 
kuluttajatuotteiden tiedekomitea sekä 
REACH-asetuksen mukainen 
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kemikaalivirasto) arviointien 
päällekkäisyyksiä tutkittaessa samojen 
kemiallisten aineiden käyttöä leluissa 
mahdollisesti erilaisin tuloksin.

Or. es

Tarkistus 115
Jacques Toubon

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Tämän direktiivin voimaantulon 
jälkeen on tarpeen soveltaa kahden 
vuoden pituista yhdenmukaistettua 
siirtymäkautta, jotta olisi mahdollista 
mukautua direktiivin säännöksiin. 
Tarvitaan myös viiden vuoden pituinen 
yhdenmukaistettu siirtymäkausi 
kemiallisia ominaisuuksia koskevan 
tarkistetun turvallisuusstandardin 
voimaantulon jälkeen, jotta lelujen 
valmistajat ja talouden toimijat saavat 
riittävästi aikaa sopeutuakseen kemiallisia 
ominaisuuksia koskeviin uusiin teknisiin 
vaatimuksiin ja jotta varmistetaan tämän 
direktiivin yhdenmukainen 
täytäntöönpano Euroopan unionissa.

Or. fr

Perustelu

Viiden vuoden mittainen siirtymäkausi direktiivin kemiallisten ominaisuuksien osalta 
mahdollistaisi seuraavat seikat: 
• yritykset (joista 95 prosenttia on pk-yrityksiä) saisivat riittävästi aikaa 
tuotantoketjunsa sopeuttamiseen ja laatisivat riskinarviointeja vapautuksia koskevien 
hakemustensa tueksi;
• ne voisivat laatia ohjeita ja välineitä uusien testien toteuttamiseen ja määrittää 
kriteerejä riskinarviointien kehittämiseen; 
• leluteollisuus ja tieteellinen komitea pystyisivät viimeistelemään arviointinsa, jolla 
osoitetaan, että tuotteiden sisältämät CMR-aineet ovat turvallisia.
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Tarkistus 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) On tarpeen soveltaa 
yhdenmukaistettua kahden vuoden 
siirtymäkautta, joka alkaa tämän 
direktiivin voimaantulosta ja jonka 
kuluessa tämän direktiivin säännöksiin 
on mukauduttava, ja tämän kauden 
jälkeen uutta kolmen vuoden 
siirtymäkautta, jotta lelujen valmistajille 
ja talouden toimijoille annetaan riittävästi 
aikaa mukautua kemikaaleja koskeviin 
uusiin teknisiin vaatimuksiin ja jotta 
varmistetaan tämän direktiivin 
yhdenmukainen soveltaminen koko EU:n 
alueella.  

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa sellaisten lelujen markkinoille 
saattamista, jotka ovat nykyisen lelujen turvallisuudesta annetun direktiivin 88/378/ETY 
mukaisia ja jotka on saatettu markkinoille "viimeistään kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen", mikä tarkoittaa, että jäsenvaltiot saattavat päättää, että ne alkavat 
soveltaa direktiivin uusia säännöksiä välittömästi niiden voimaantulon jälkeen, mikä johtaa 
väistämättä hyvin erilaisiin säädöksiin eri jäsenvaltioissa.   Oikeusvarmuuden vuoksi on 
tärkeää välttää tällaista tilannetta.  
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Tarkistus 117
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) On tarpeen soveltaa 
yhdenmukaistettua kahden vuoden 
siirtymäkautta, joka alkaa tämän 
direktiivin voimaantulosta ja jonka 
kuluessa tämän direktiivin säännöksiin 
on mukauduttava, ja lisäksi kolmen 
vuoden siirtymäkautta, joka alkaa tämän 
direktiivin voimaatulosta kaikissa 
jäsenvaltioissa, jotta lelujen valmistajille 
ja talouden toimijoille annetaan riittävästi 
aikaa mukautua kemikaaleja koskeviin 
uusiin teknisiin vaatimuksiin ja jotta 
varmistetaan tämän direktiivin 
yhdenmukainen soveltaminen koko EU:n 
alueella.  

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa sellaisten lelujen markkinoille 
saattamista, jotka ovat direktiivin 88/378/ETY mukaisia ja jotka on saatettu markkinoille 
"viimeistään kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen".  Jäsenvaltiot voivat 
päättää soveltaa uusia säännöksiä heti direktiivin voimaantulon jälkeen, mikä olisi talouden 
toimijoille kohtuuton rasite ja johtaisi väistämättä hyvin erilaisiin lakeihin eri jäsenvaltioissa.  
Oikeusvarmuuden vuoksi on tärkeää välttää tällaista tilannetta.  Kemikaaleja koskevat 
vaatimukset edellyttävät erilaista lähestymistapaa, koska nämä säännökset eroavat suuresti 
nykyisestä lainsäädännöstä ja REACH-asetuksen säännöksistä. Leluteollisuudelle on 
annettava aikaa mukautua.
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Tarkistus 118
Andrea Losco

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) On tarpeen soveltaa 
yhdenmukaistettua kahden vuoden 
siirtymäkautta, joka alkaa tämän 
direktiivin voimaantulosta ja jonka 
kuluessa tämän direktiivin säännöksiin 
on mukauduttava, ja lisäksi kolmen 
vuoden siirtymäkautta, jotta lelujen 
valmistajille ja talouden toimijoille 
annetaan kemikaaleja koskeviin uusiin 
teknisiin vaatimuksiin mukautumiseen 
tarvittava aika ja jotta varmistetaan tämän 
direktiivin yhdenmukainen soveltaminen 
koko EU:n alueella.  

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa sellaisten lelujen markkinoille 
saattamista, jotka ovat direktiivin 88/378/ETY mukaisia ja jotka on saatettu markkinoille 
"viimeistään kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen".  Tämä merkitsee sitä, että 
jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa direktiivin uusia säännöksiä heti sen voimaantulon 
jälkeen, mikä aiheuttaisi talouden toimijoille mahdottoman rasitteen ja johtaisi hyvin 
erilaisiin lakeihin eri jäsenvaltioissa.  Oikeusvarmuuden vuoksi on tärkeää välttää tätä 
tilannetta.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) On tarpeen soveltaa yleistä 
yhdenmukaistettua kahden vuoden 
siirtymäkautta, joka alkaa tämän 
direktiivin voimaantulosta ja jonka 
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kuluessa tämän direktiivin säännöksiin 
on mukauduttava, ja erityistä kolmen 
vuoden siirtymäkautta, joka alkaa lelujen 
turvallisuutta niiden kemiallisten 
ominaisuuksien osalta koskevan 
tarkistetun standardin julkaisemisesta, 
jotta lelujen valmistajille ja talouden 
toimijoille annetaan riittävästi aikaa 
mukautua kemikaaleja koskeviin uusiin 
teknisiin vaatimuksiin ja jotta 
varmistetaan tämän direktiivin 
yhdenmukainen soveltaminen koko EU:n 
alueella.  

Or. en

Tarkistus 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) On tarpeen soveltaa 
yhdenmukaistettua kahden vuoden 
siirtymäkautta, joka alkaa tämän 
direktiivin voimaantulosta ja jonka 
kuluessa tämän direktiivin säännöksiin 
on mukauduttava, ja lisäksi yhden vuoden 
siirtymäkautta, joka alkaa tässä 
direktiivissä kemikaaleille asetetuista 
uusista vaatimuksista annettavan 
tarkistetun lelustandardin EN 71-3 
voimaantulosta, jotta lelujen valmistajille 
ja talouden toimijoille annetaan riittävästi 
aikaa mukautua uusiin teknisiin
vaatimuksiin ja jotta varmistetaan tämän 
direktiivin yhdenmukainen soveltaminen 
koko EU:n alueella.  

Or. en
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Perustelu

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa direktiivin uusia säännöksiä heti sen 
voimaantulon jälkeen, mikä olisi toimijoille kohtuuton rasite ja johtaisi hyvin erilaisiin 
lakeihin.  Leluteollisuudelle ja sääntelyviranomaisille on annettava aikaa vaatimusten 
täyttämiseen, koska muuten pk-yritysten elinkelpoisuus vaarantuu.  Tarvitaan vuoden lisäaika 
siirtymää varten, jotta Euroopan standardointikomitea (CEN) ehtii päivittää nykyiset 
lelustandardit ja jotta leluteollisuus kykenee täyttämään niiden vaatimukset. 

Tarkistus 121
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Direktiivin yleisillä ja erityisillä
kemiallisilla vaatimuksilla olisi pyrittävä
suojelemaan lasten terveyttä leluissa
esiintyviltä vaarallisilta aineilta, kun taas
leluihin liittyviä ympäristönäkökohtia 
käsitellään myös leluihin sovellettavassa 
laaja-alaisessa ympäristölainsäädännössä, 
erityisesti jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 
2006 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/12/EY18, 
tiettyjen vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/95/EY, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/96/EY, pakkauksista ja 
pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 
1994 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 94/62/EY sekä 
paristoista ja akuista sekä käytetyistä 
paristoista ja akuista ja direktiivin 
91/157/ETY kumoamisesta 6 päivänä 
syyskuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/66/EY.

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

Or. en

Perustelu

Nykyinen teksti antaa ymmärtää, että ympäristökysymyksiä käsitellään nimenomaisesti 
kaikkien lelujen suhteen; kuitenkin niitä käsitellään vain sähkö- ja elektroniikkalelujen 
suhteen. Laaja-alaista lainsäädäntöä ei sovelleta erityisesti leluihin eikä sitä saisi yhdistää 
sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettuihin 
direktiiveihin. 

Tarkistus 122
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Direktiivin yleisillä ja erityisillä 
kemiallisilla vaatimuksilla olisi pyrittävä 
suojelemaan lasten terveyttä leluissa 
esiintyviltä vaarallisilta aineilta, kun taas 
leluihin liittyviä ympäristönäkökohtia 
käsitellään myös leluihin sovellettavassa
laaja-alaisessa ympäristölainsäädännössä, 
erityisesti jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 
2006 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/12/EY18, 
tiettyjen vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/95/EY19, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2002/96/EY, pakkauksista ja 
pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 

(17) Direktiivin yleisillä ja erityisillä 
kemiallisilla vaatimuksilla olisi pyrittävä 
suojelemaan lasten terveyttä leluissa 
esiintyviltä vaarallisilta aineilta, kun taas 
leluihin liittyviä ympäristönäkökohtia 
käsitellään sähkö- ja elektroniikkaleluihin
sovellettavassa ympäristölainsäädännössä, 
erityisesti jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 
2006 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/12/EY18, 
tiettyjen vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/95/EY19 ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2002/96/EY. Jätteitä koskevista 
ympäristökysymyksistä säädetään lisäksi 
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1994 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 94/62/EY sekä 
paristoista ja akuista sekä käytetyistä 
paristoista ja akuista ja direktiivin 
91/157/ETY kumoamisesta 6 päivänä 
syyskuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/66/EY.

jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2006/12/EY,
pakkauksiin liittyviä kysymyksiä 
käsitellään puolestaan pakkauksista ja 
pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 
1994 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 94/62/EY sekä
paristoihin ja akkuihin liittyviä 
kysymyksiä paristoista ja akuista sekä 
käytetyistä paristoista ja akuista ja 
direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta 
6 päivänä syyskuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/66/EY.

Or. en

Tarkistus 123
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Direktiivin yleisillä ja erityisillä 
kemiallisilla vaatimuksilla olisi pyrittävä 
suojelemaan lasten terveyttä leluissa 
esiintyviltä vaarallisilta aineilta, kun taas 
leluihin liittyviä ympäristönäkökohtia 
käsitellään myös leluihin sovellettavassa
laaja-alaisessa ympäristölainsäädännössä,
erityisesti jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 
2006 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/12/EY,
tiettyjen vaarallisten aineiden käytön 
rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/95/EY, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/96/EY, pakkauksista ja 

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

Jätteitä koskevista ympäristökysymyksistä 
säädetään lisäksi jätteistä 5 päivänä 
huhtikuuta 2006 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2006/12/EY, pakkauksiin liittyviä 
kysymyksiä käsitellään puolestaan 
pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 
päivänä joulukuuta 1994 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 94/62/EY sekä paristoihin ja 
akkuihin liittyviä kysymyksiä paristoista 
ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja 
akuista ja direktiivin 91/157/ETY 
kumoamisesta 6 päivänä syyskuuta 2006 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/66/EY.

Or. en

Perustelu

Komission teksti antaa ymmärtää, että ympäristökysymyksiä käsitellään nimenomaisesti 
kaikkien lelujen suhteen, vaikka kyseessä ovat vain sähkö- ja elektroniikkalelut.
Monialaista lainsäädäntöä ei sovelleta erityisesti leluihin eikä sitä saisi yhdistää EEE- ja 
WEEE-direktiiveihin.

Tarkistus 124
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Direktiivin yleisillä ja erityisillä 
kemiallisilla vaatimuksilla olisi pyrittävä 

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

suojelemaan lasten terveyttä leluissa 
esiintyviltä vaarallisilta aineilta, kun taas 
leluihin liittyviä ympäristönäkökohtia 
käsitellään sähkö- ja elektroniikkaleluihin
sovellettavassa ympäristölainsäädännössä,
nimittäin tiettyjen vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/95/EY ja sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/96/EY.

Jätteitä koskevista ympäristökysymyksistä 
säädetään lisäksi jätteistä 5 päivänä 
huhtikuuta 2006 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2006/12/EY, pakkauksiin liittyviä 
kysymyksiä käsitellään puolestaan 
pakkauksista ja pakkausjätteistä 
20 päivänä joulukuuta 1994 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 94/62/EY sekä paristoihin ja 
akkuihin liittyviä kysymyksiä paristoista 
ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja 
akuista ja direktiivin 91/157/ETY 
kumoamisesta 6 päivänä syyskuuta 2006 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/66/EY.

Or. en
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Perustelu

Nykyinen teksti antaa ymmärtää, että ympäristökysymyksiä käsitellään nimenomaisesti 
kaikkien lelujen suhteen; kuitenkin niitä käsitellään vain sähkö- ja elektroniikkalelujen 
suhteen. Laaja-alaista lainsäädäntöä ei sovelleta erityisesti leluihin eikä sitä saisi yhdistää 
sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettuihin 
direktiiveihin.

Tarkistus 125
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 126
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Lelujen tai niiden osien ja 
pakkausten, joiden voidaan kohtuudella 
olettaa joutuvan kosketuksiin 
elintarvikkeen kanssa, olisi oltava 
elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista 
annetun asetuksen (EY) N.o 1935/2004 
vaatimusten mukaisia.

Or. en

Perustelu

On asianmukaista viitata siihen, että elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja 
koskevaa lainsäädäntöä voidaan soveltaa leluihin, esimerkiksi lasten tee- tai kahviastiastojen 
voidaan kohtuudella olettaa joutuvan kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Tätä säännöstä 
tarvitaan, koska asia ei ole tähän asti ollut selvä kaikissa EU-maissa.

Tarkistus 127
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On aiheellista säätää – ennalta 
varautumisen periaatteen mukaisesti –
erityisistä turvallisuusvaatimuksista, jotka 
kattavat elintarvikkeisiin sisältyvien lelujen 
aiheuttamat mahdolliset erityisvaarat, 
koska lelun ja elintarvikkeen yhdistäminen 
saattaa aiheuttaa tukehtumisriskin, joka 
eroaa pelkän lelun aiheuttamista riskeistä ja 

(18) On aiheellista säätää erityisistä 
turvallisuusvaatimuksista, jotka kattavat 
elintarvikkeisiin sisältyvien lelujen 
aiheuttamat mahdolliset erityisvaarat, 
koska lelun ja elintarvikkeen yhdistäminen 
saattaa aiheuttaa tukehtumisriskin, joka 
eroaa pelkän lelun aiheuttamista riskeistä ja 
jota sen vuoksi eivät kata mitkään yhteisön 
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jota sen vuoksi eivät kata mitkään yhteisön 
tason erityistoimenpiteet.

tason erityistoimenpiteet.

Or. sv

Perustelu

Ennalta varautumisen periaatetta olisi sovellettava kauttaaltaan tässä tarkistetussa 
direktiivissä. Tarkistus liittyy johdanto-osan 3 a kappaleeseen esitettyyn tarkistukseen 1.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Koska saattaa olla olemassa tai 
saatetaan kehittää leluja, jotka aiheuttavat 
vaaroja, joita ei kateta tässä direktiivissä 
säädetyillä erityisillä 
turvallisuusvaatimuksilla, on tarpeen 
asettaa yleinen turvallisuusvaatimus 
oikeusperustaksi, jonka perusteella voidaan 
ryhtyä toimenpiteisiin tällaisia leluja 
vastaan. Lelujen turvallisuus olisikin 
määritettävä viittaamalla tuotteen käyttöön 
tarkoitetulla tavalla, mutta samalla olisi 
myös otettava huomioon ennakoitavissa 
oleva käyttö ja muistettava, että lapset eivät 
yleensä ole yhtä huolellisia kuin aikuinen 
keskivertokäyttäjä. 

(19) Koska saattaa olla olemassa tai 
saatetaan kehittää leluja, jotka aiheuttavat 
vaaroja, joita ei kateta tässä direktiivissä 
säädetyillä erityisillä 
turvallisuusvaatimuksilla, on tarpeen 
asettaa yleinen turvallisuusvaatimus 
oikeusperustaksi, jonka perusteella voidaan 
ryhtyä toimenpiteisiin tällaisia leluja 
vastaan. Lelujen turvallisuus olisikin 
määritettävä viittaamalla tuotteen käyttöön 
tarkoitetulla tavalla, mutta samalla olisi 
myös otettava huomioon ennakoitavissa 
oleva käyttö ja muistettava, että lapset eivät 
yleensä ole yhtä huolellisia kuin aikuinen 
keskivertokäyttäjä. Jos tieteellinen näyttö 
ei mahdollista tätä riskien arviointia, 
jäsenvaltioiden on, erityisesti 
toimivaltaisten viranomaistensa kautta, 
sovellettava ennalta varautumisen 
periaatetta.

Or. en
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Tarkistus 129
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Koska saattaa olla olemassa tai 
saatetaan kehittää leluja, jotka aiheuttavat 
vaaroja, joita ei kateta tässä direktiivissä 
säädetyillä erityisillä 
turvallisuusvaatimuksilla, on tarpeen 
asettaa yleinen turvallisuusvaatimus 
oikeusperustaksi, jonka perusteella voidaan 
ryhtyä toimenpiteisiin tällaisia leluja 
vastaan. Lelujen turvallisuus olisikin 
määritettävä viittaamalla tuotteen käyttöön 
tarkoitetulla tavalla, mutta samalla olisi 
myös otettava huomioon ennakoitavissa 
oleva käyttö ja muistettava, että lapset eivät 
yleensä ole yhtä huolellisia kuin aikuinen 
keskivertokäyttäjä.

(19) Koska saattaa olla olemassa tai 
saatetaan kehittää leluja, jotka aiheuttavat 
vaaroja, joita ei kateta tässä direktiivissä 
säädetyillä erityisillä 
turvallisuusvaatimuksilla, on tarpeen 
asettaa yleinen turvallisuusvaatimus 
oikeusperustaksi, jonka perusteella voidaan 
ryhtyä toimenpiteisiin tällaisia leluja 
vastaan. Lelujen turvallisuus olisikin 
määritettävä viittaamalla tuotteen käyttöön 
tarkoitetulla tavalla, mutta samalla olisi 
myös otettava huomioon kaikki 
mahdolliset käyttötavat ja muistettava, että 
lasten ei voida olettaa noudattavan 
ohjeita, joita aikuisen käyttäjän voidaan 
olettaa noudattavan.

Or. en

Tarkistus 130
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Koska saattaa olla olemassa tai 
saatetaan kehittää leluja, jotka aiheuttavat 
vaaroja, joita ei kateta tässä direktiivissä 
säädetyillä erityisillä 
turvallisuusvaatimuksilla, on tarpeen 
asettaa yleinen turvallisuusvaatimus 
oikeusperustaksi, jonka perusteella voidaan 
ryhtyä toimenpiteisiin tällaisia leluja 
vastaan. Lelujen turvallisuus olisikin 
määritettävä viittaamalla tuotteen käyttöön 
tarkoitetulla tavalla, mutta samalla olisi 

(19) Koska saattaa olla olemassa tai 
saatetaan kehittää leluja, jotka aiheuttavat 
vaaroja, joita ei kateta tässä direktiivissä 
säädetyillä erityisillä 
turvallisuusvaatimuksilla, on tarpeen 
asettaa yleinen turvallisuusvaatimus 
oikeusperustaksi, jonka perusteella voidaan 
ryhtyä toimenpiteisiin tällaisia leluja 
vastaan. Lelujen turvallisuus olisikin 
määritettävä viittaamalla tuotteen käyttöön 
tarkoitetulla tavalla, mutta samalla olisi 
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myös otettava huomioon ennakoitavissa 
oleva käyttö ja muistettava, että lapset eivät 
yleensä ole yhtä huolellisia kuin aikuinen 
keskivertokäyttäjä.

myös otettava huomioon kohtuullisesti
ennakoitavissa oleva käyttö ja muistettava, 
että lapset eivät yleensä ole yhtä huolellisia 
kuin aikuinen keskivertokäyttäjä.

Or. sv

Perustelu

Lelun turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki mahdolliset tavat, joilla lapsi 
saattaa käyttää lelua, samalla kun suljetaan pois tilanteet, joita tietyn ikäiselle lapselle ei 
hänen fyysisen tai henkisen kehitystasonsa perusteella voi syntyä.

Tarkistus 131
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Koska saattaa olla olemassa tai 
saatetaan kehittää leluja, jotka aiheuttavat 
vaaroja, joita ei kateta tässä direktiivissä 
säädetyillä erityisillä 
turvallisuusvaatimuksilla, on tarpeen 
asettaa yleinen turvallisuusvaatimus 
oikeusperustaksi, jonka perusteella voidaan 
ryhtyä toimenpiteisiin tällaisia leluja 
vastaan. Lelujen turvallisuus olisikin 
määritettävä viittaamalla tuotteen käyttöön 
tarkoitetulla tavalla, mutta samalla olisi 
myös otettava huomioon ennakoitavissa 
oleva käyttö ja muistettava, että lapset eivät 
yleensä ole yhtä huolellisia kuin aikuinen 
keskivertokäyttäjä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. sv

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 132
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) On olennaisen tärkeää tehdä selväksi 
sekä valmistajille että käyttäjille, että 
kiinnittämällä CE-merkinnän leluun 
valmistaja vakuuttaa, että lelu on kaikkien 
sovellettavien vaatimusten mukainen ja 
että valmistaja ottaa siitä täyden vastuun.

(22) On olennaisen tärkeää tehdä selväksi 
valmistajille, että kiinnittämällä CE-
merkinnän leluun valmistaja vakuuttaa, että 
lelu on kaikkien sovellettavien vaatimusten 
mukainen ja että valmistaja ottaa siitä 
täyden vastuun.

Or. sv

Perustelu

Vain valmistaja voi varustaa lelun CE-merkinnällä. Valmistajien on oltava tietoisia siitä, että 
CE-merkin käyttöön liittyy tiukkoja ehtoja, että valmistaja on vastuussa asiasta ja että 
väärinkäyttö on rangaistavaa.

Tarkistus 133
Jacques Toubon

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Ennalta varautumisen periaatetta 
olisi sovellettava silloin, kun tieteellisen 
arvioinnin avulla ei voida riittävän 
varmasti määrittää riskejä, jotka liittyvät 
terveyden, erityisesti lasten terveyden, 
turvallisuuden korkean tason 
takaamiseen.

Or. fr

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa sen tämänhetkisessä muodossa ja mietintöluonnoksessa ei viitata 
ennalta varautumisen periaatteeseen (EY:n perustamissopimuksen 174 artikla), jonka 
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tavoitteisiin kuuluu ihmisten terveyden suojeleminen.  Olisi syytä muistuttaa ennalta 
varautumisen periaatteesta, kuten tehtiin lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämistä 
ftalaateista annetun direktiivin yhteydessä. (2005/84/EY – johdanto-osan 8 kappale).

Tarkistus 134
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(32) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta se voi 
mukauttaa erityisten varoitusten 
sanamuotoa tiettyjen leluluokkien osalta.
Koska kyseiset toimenpiteet ovat 
yleisluonteisia ja niillä on tarkoitus 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
olennaisia osia muun muassa 
täydentämällä sitä uusilla muilla kuin
olennaisilla osilla, ne on hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti..

Or. en

Perustelu

Seurausta saman esittäjän tarkistuksesta 45.
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Tarkistus 135
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(32) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta se voi 
mukauttaa kemiallisia vaatimuksia tietyissä 
tarkoin määritellyissä tapauksissa ja 
mukauttaa erityisten varoitusten 
sanamuotoa tiettyjen leluluokkien osalta.
Koska kyseiset toimenpiteet ovat 
yleisluonteisia ja niillä on tarkoitus 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
olennaisia osia muun muassa 
täydentämällä sitä uusilla muilla kuin
olennaisilla osilla, ne on hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällainen tekstin poistaminen on sopusoinnussa liitteeseen II tehtyjen tarkistusehdotuksen 
kanssa.

Tarkistus 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta se voi 
mukauttaa kemiallisia vaatimuksia tietyissä 
tarkoin määritellyissä tapauksissa ja

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

mukauttaa erityisten varoitusten 
sanamuotoa tiettyjen leluluokkien osalta.
Koska kyseiset toimenpiteet ovat 
yleisluonteisia ja niillä on tarkoitus 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
olennaisia osia muun muassa 
täydentämällä sitä uusilla muilla kuin
olennaisilla osilla, ne on hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti..  

Or. en

Perustelu

Tällainen tekstin poistaminen on sopusoinnussa liitteeseen II tehtyjen olennaisten 
tarkistusehdotuksen kanssa.

Tarkistus 137
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Enintään viiden vuoden pituinen 
yhdenmukaistettu siirtymäkausi on 
tarpeen tämän direktiivin voimaantulon 
jälkeen, jotta lelujen valmistajat ja muut 
markkinoiden toimijat saavat aikaa 
sopeutuakseen uusiin teknisiin ja 
erityisesti kemiallisiin vaatimuksiin ja 
jotta tämän direktiivin yhdenmukainen 
täytäntöönpano Euroopan unionissa 
varmistetaan.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanoa koskevaa komission tekstin sanamuotoa "viimeistään kaksi vuotta tämän 
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direktiivin voimaantulon jälkeen" on tarpeen selventää, jotta vältytään tulkintavirheiltä ja 
markkinavääristymiltä. Määrätyn kahden vuoden siirtymäkautta pitäisi soveltaa kaikissa 
jäsenvaltioissa. Ennen kemiallisia ominaisuuksia koskevan liitteen II voimaantuloa tarvitaan 
vielä kolmen vuoden lisäaika REACH-asetukseen mukautumista ja uusien  
testausmenetelmien ja standardien kehittämistä varten. 

Tarkistus 138
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta  1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä annetaan säännöt 
sellaisten tuotteiden turvallisuudesta ja 
vapaasta liikkuvuudesta yhteisössä, jotka 
on yksinomaisesti tai ei suunniteltu tai 
tarkoitettu käytettäväksi alle 14-vuotiaiden 
lasten leikeissä, jäljempänä ’lelut’.

1. Tässä direktiivissä annetaan säännöt 
sellaisten tuotteiden turvallisuudesta ja 
vapaasta liikkuvuudesta yhteisössä, jotka 
on yksinomaisesti tai ei suunniteltu tai 
toimintojensa, kokonsa tai 
ominaisuuksiensa vuoksi tarkoitettu 
käytettäväksi alle 14-vuotiaiden lasten 
leikeissä, jäljempänä ’lelut’.

Or. en

Perustelu

Sanaa “tarkoitettu” ei ole helppo ymmärtää, mikä johtaa erilaiseen täytäntöönpanoon eri 
jäsenvaltioissa. Selittävää osaa on ehdotettu jo 9.2. artiklassa, ja selvyyden vuoksi sitä olisi 
käytettävä joka kerta kun sanaa "tarkoitettu" käytetään artikloissa.

Tarkistus 139
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta  1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä annetaan säännöt 
sellaisten tuotteiden turvallisuudesta ja 
vapaasta liikkuvuudesta yhteisössä, jotka 
on yksinomaisesti tai ei suunniteltu tai 
tarkoitettu käytettäväksi alle 14-vuotiaiden 

1. Tässä direktiivissä annetaan säännöt 
sellaisten tuotteiden turvallisuudesta ja 
vapaasta liikkuvuudesta yhteisössä, jotka 
on yksinomaisesti tai ei suunniteltu tai
toimintojensa, kokonsa tai 
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lasten leikeissä, jäljempänä ’lelut’. ominaisuuksiensa vuoksi tarkoitettu 
käytettäväksi alle 14-vuotiaiden lasten 
leikeissä, jäljempänä ’lelut’.

Or. en

Tarkistus 140
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta  1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä annetaan säännöt 
sellaisten tuotteiden turvallisuudesta ja 
vapaasta liikkuvuudesta yhteisössä, jotka 
on yksinomaisesti tai ei suunniteltu tai 
tarkoitettu käytettäväksi alle 14-vuotiaiden 
lasten leikeissä, jäljempänä ’lelut’.

1. Tässä direktiivissä annetaan säännöt 
sellaisten tuotteiden turvallisuudesta ja 
vapaasta liikkuvuudesta yhteisössä, jotka 
on yksinomaisesti tai ei suunniteltu tai
toimintojensa, kokonsa tai 
ominaisuuksiensa vuoksi tarkoitettu 
käytettäväksi alle 14-vuotiaiden lasten 
leikeissä, jäljempänä ’lelut’.

Or. en

Perustelu

Sanaa “tarkoitettu” ei ole helppo ymmärtää, mikä saattaa johtaa erilaiseen 
täytäntöönpanoon eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus 141
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä annetaan säännöt 
sellaisten tuotteiden turvallisuudesta ja 
vapaasta liikkuvuudesta yhteisössä, jotka 
on yksinomaisesti tai ei suunniteltu tai 
tarkoitettu käytettäväksi alle 14-vuotiaiden 

1. Tässä direktiivissä annetaan säännöt 
sellaisten tuotteiden turvallisuudesta ja 
vapaasta liikkuvuudesta yhteisössä, jotka 
on yksinomaisesti tai ei suunniteltu tai 
tarkoitettu käytettäväksi alle 14-vuotiaiden 
lasten leikeissä, ennalta varautumisen 
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lasten leikeissä, jäljempänä ’lelut’. periaatteen mukaisesti jäljempänä ’lelut’.

Or. el

Tarkistus 142
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämä direktiivi perustuu 
periaatteeseen, että valmistajat, 
maahantuojat ja muut talouden toimijat 
varmistavat, että lelujen valmistamisella 
tai markkinoille saattamisella ja lelujen 
sisältämillä kemiallisilla aineilla ei ole 
haitallisia tai myrkyllisiä vaikutuksia 
lasten terveyteen tai ympäristöön. 
Toimenpiteet perustuvat ennalta 
varautumisen periaatteeseen.

Or. sv

Perustelu

Perustamissopimuksissa ja relevantissa yhteisön lainsäädännössä esitetään tavoitteena 
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso. Samoin on toimittava lelujen 
turvallisuudesta annetun lainsäädännön tarkistamisessa ja myös lelujen valmistuksessa 
käytettävien kemikaalien osalta. Ennalta varautumisen periaate on syytä sisällyttää 
leluturvallisuuslainsäädäntöön.

Tarkistus 143
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) "voi aiheuttaa tukehtumisen" 
-ilmauksella tarkoitetaan esinettä, joka 
muotonsa tai kokonsa puolesta voi 
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pelkästään siitä itsestään syntyvän voiman 
takia peittää kokonaan suun, nenän tai 
alahengitystiet

Or. sv

Perustelu

Tämä ilmaus on syytä liittää määritelmiin, koska tietyn tyyppiset lelut voivat aiheuttaa 
tukehtumisen tai vatsa- ja suolisto-ongelmia. Nieleminen on mahdollista sen vuoksi, että lelut 
ovat pienempiä kuin testilieriö.

Tarkistus 144
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’vahingolla’ tarkoitetaan ruumiillista 
vammaa tai haittaa terveydelle

(13) 'vahingolla' tarkoitetaan ruumiillista 
vammaa tai mitä tahansa muuta haittaa 
terveydelle, myös pitkän aikavälin 
terveysvaikutuksia

Or. en

Perustelu

Tämä sanamuoto selventää sen, että “haitta terveydelle” käsittää myös pitkän aikavälin 
terveysvaikutukset, esimerkiksi syöpää aiheuttavat ja hormonitoimintaa häiritsevät 
vaikutukset. 

Tarkistus 145
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’vahingolla’ tarkoitetaan ruumiillista 
vammaa tai haittaa terveydelle

(13) 'vahingolla' tarkoitetaan ruumiillista 
vammaa tai haittaa terveydelle, myös 
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pitkän aikavälin terveysvaikutuksia

Or. el

Tarkistus 146
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) ilmaisulla ’tarkoitettu … käyttöön’ 
tarkoitetaan, että vanhempi tai valvoja voi 
kohtuudella olettaa, että lelu on 
tarkoitettu mainittuun ikäryhmään 
kuuluvien lasten käyttöön;   sellaisen 
varoituksen asettamisen tuotteeseen, jossa 
lausutaan, ettei tuote sovi tietyn 
ikäryhmän käyttöön, ei katsota tekevän 
tuotteesta tämän direktiivin 
turvallisuusvaatimusten mukaista

Or. en

Perustelu

Tutkimukset osoittavat, että leluihin sijoitetut varoitukset eivät ole tehokas keino varmistaa 
olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen. Erityisesti lelu, jonka voitaisiin kohtuudella 
olettaa olevan pienille lapsille tarkoitettu, olisi täytettävä vaatimukset, esimerkiksi läpäistävä 
pienten osien testi. Sellaisten ilmaisujen käyttö tässä direktiivissä kuten “alle x kuukauden 
ikäisten lasten käyttöön selvästi tarkoitettu” olisi näin ollen määriteltävä väärinkäytön 
välttämiseksi. 

Tarkistus 147
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) ‘pehmolelulla’ tarkoitetaan 
vaatetettua tai vaatteetonta lelua, jonka 
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vartalo on pehmeäpintainen ja joka on 
täytetty pehmeillä materiaaleilla, mikä 
mahdollistaa lelun puristamisen 
suurimmalta osaltaan helposti kokoon 
kädellä 

Or. en

Perustelu

Pehmeitä täytettyjä leluja pitäisi aina voida pitää alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön 
tarkoitettuina. Tarvitaan määritelmä, jotta tehdään selväksi, mihin leluihin tätä sääntöä 
sovelletaan.

Tarkistus 148
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 16 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) ‘pakkauksella’ tarkoitetaan mitä 
tahansa lelun mukana ostettaessa tulevaa 
materiaalia, jota ei voida määritellä 
leluksi, ja muuta yhdessä lelun kanssa 
myytävää tuotetta  

Or. en

Perustelu

Pakkaus mainitaan direktiivissä ja näin ollen sille pitäisi antaa selvä määritelmä, jotta lelu 
voidaan erottaa pakkauksesta, koska sitä koskevat vaatimukset ovat erilaiset. 
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Tarkistus 149
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission ehdotus Tarkistus

2. Valmistajien on laadittava 20 artiklan 
mukaiset tekniset asiakirjat ja toteutettava 
tai annettava jonkun toteutettavaksi 
18 artiklan mukaisesti sovellettava 
vaatimustenmukaisuusmenettely.

2. Valmistajien on laadittava 20 artiklan 
mukaiset tekniset asiakirjat ja toteutettava 
tai annettava jonkun toteutettavaksi 
18 artiklan mukaisesti sovellettava 
vaatimustenmukaisuusmenettely.

Kun lelun vaatimustenmukaisuus 
sovellettavien vaatimusten suhteen on
osoitettu tällaisella menettelyllä, 
valmistajien on laadittava 14 artiklassa 
tarkoitettu EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 
kiinnitettävä 16 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu vaatimustenmukaisuusmerkintä.

Kun lelun vaatimustenmukaisuus 
sovellettavien vaatimusten suhteen on 
osoitettu tällaisella menettelyllä, 
valmistajien on laadittava 14 artiklassa 
tarkoitettu EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 
kiinnitettävä 16 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu vaatimustenmukaisuusmerkintä.
Jos riippumaton tutkimuslaitos on 
osoittanut, että lelu täyttää voimassa 
olevat vaatimukset, valmistajien on 
kiinnitettävä 16 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu 
vaatimustenmukaisuusmerkintä.

Or. de

(Komission asiakirjan saksankielisen version 3 artiklan kohtien numerointi ei vastaa 
englannin- ja ranskankielisiä versioita.)

Perustelu

Kun valmistajat antavat riippumattoman kolmannen osapuolen tutkia 
vaatimustenmukaisuuden, niillä on oltava mahdollisuus osoittaa tutkimuksesta saatava 
lisäarvo merkinnällä CE+.
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Tarkistus 150
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valmistajien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat ja EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus 10 vuoden
ajan sen jälkeen kun lelu on saatettu 
markkinoille.

3. Valmistajien on säilytettävä tekniset 
asiakirjat ja EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus 5 vuoden
ajan sen jälkeen kun lelu on saatettu 
markkinoille.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 10 vuoden ajanjakso lisää huomattavasti talouden toimijoille asiakirjojen 
säilyttämisestä koituvia kustannuksia. Tämä olisi yhdenmukaistettava muiden, esimerkiksi 
veroasiakirjojen säilyttämistä koskevien, vaatimusten kanssa. 

Tarkistus 151
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valmistajien on varmistettava, että 
käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan 
sarjatuotannon vaatimustenmukaisuuden 
jatkuvuus. Muutokset tuotteen 
suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja 
muutokset yhdenmukaistetuissa 
standardeissa, joihin nähden lelun 
vaatimustenmukaisuus todetaan, on 
otettava asianmukaisesti huomioon.

4. Valmistajien on varmistettava, että 
käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan 
sarjatuotannon vaatimustenmukaisuuden 
jatkuvuus lelun mallin tai prototyypin ja 
sen osien, joita on käytetty kyseisen lelun 
eri arviointi- ja 
vaatimustenmukaisuusprosesseissa, osalta 
sekä standardien ja 9 artiklassa ja 
liitteessä II vahvistettujen 
perusvaatimusten noudattamisen osalta.
Valmistajien on otettava asianmukaisesti 
huomioon myös muutokset tuotteen 
suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja 
muutokset yhdenmukaistetuissa 
standardeissa, joihin nähden lelun 
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vaatimustenmukaisuus todetaan.
Valmistajien on aina tarvittaessa
suoritettava näytteisiin perustuvia testejä 
kaupan pidetyille leluille ja tutkittava 
valitukset ja tarvittaessa pidettävä niistä 
kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille 
tällaisesta valvonnasta.

Valmistajien on suoritettava näytteisiin 
perustuvia testejä valmistetuille leluille, 
myös niiden osille, ja kaupan pidettäville
leluille. Näitä testejä on tehtävä ainakin 
kerran vuodessa sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 38 artiklan soveltamista.
Valmistajien on tutkittava talouden 
toimijoilta ja loppukäyttäjiltä saadut 
valitukset ja vastattava niihin kahden 
viikon kuluessa. Niiden on pidettävä kirjaa
valituksista 7 a artiklan mukaisesti ja 
tiedotettava kyseisille talouden toimijoille 
ja loppukäyttäjille tällaisesta seurannasta.

Or. sv

Perustelu

Direktiivin tarkoituksena on tehostaa lelujen turvallisuudesta ja lasten terveydestä annettuja 
säännöksiä. Myös valmistajien on voitava osoittaa, että niillä on käytössä erilaisia 
menettelyjä. On tehtävä säännöllisesti pistokokeita, ja niitä on tehtävä sekä tuotantolinjalta 
tuleville valmiille esineille että niiden osille. Valitukset on käsiteltävä kohtuullisessa ajassa, 
tulivatpa ne sitten muilta talouden toimijoilta tai loppukäyttäjiltä.

Tarkistus 152
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission ehdotus Tarkistus

4. Valmistajien on varmistettava, että 
käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan 
sarjatuotannon vaatimustenmukaisuuden 
jatkuvuus. Muutokset tuotteen 
suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja 
muutokset yhdenmukaistetuissa 
standardeissa, joihin nähden lelun 
vaatimustenmukaisuus todetaan, on 
otettava asianmukaisesti huomioon.

4. Valmistajien on varmistettava, että 
käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan 
sarjatuotannon vaatimustenmukaisuuden 
jatkuvuus. Muutokset tuotteen 
suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja 
muutokset yhdenmukaistetuissa 
standardeissa, joihin nähden lelun 
vaatimustenmukaisuus todetaan, on 
otettava asianmukaisesti huomioon.

Valmistajien on aina tarvittaessa 
suoritettava näytteisiin perustuvia testejä 
kaupan pidetyille leluille ja tutkittava 

Valmistajien on aina tarvittaessa 
suoritettava näytteisiin perustuvia testejä 
kaupan pidetyille leluille ja tutkittava 
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valitukset ja tarvittaessa pidettävä niistä 
kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille 
tällaisesta valvonnasta.

valitukset ja tarvittaessa pidettävä niistä 
kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille 
tällaisesta valvonnasta.

Kun noudatetaan 16 a artiklassa 
tarkoitettua menettelyä, kyseiset 
riippumattomat elimet suorittavat 
säännöllisesti vaadittuja pistokokeita ja 
tutkimuksia.

Or. de

(Komission asiakirjan saksankielisen version 3 artiklan kohtien numerointi ei vastaa 
englannin- ja ranskankielisiä versioita.)

Perustelu

Kun valmistajat antavat riippumattoman kolmannen osapuolen tutkia 
vaatimustenmukaisuuden, niillä on oltava mahdollisuus osoittaa tutkimuksesta saatava 
lisäarvo merkinnällä CE+.

Tarkistus 153
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission ehdotus Tarkistus

6. Valmistajien on ilmoitettava lelussa 
nimensä ja osoitteensa, josta heihin saa 
yhteyden, tai jos lelun koko tai luonne ei 
tätä salli, lelun pakkauksessa tai sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa.

6. Valmistajien on ilmoitettava lelussa 
nimensä ja osoitteensa, josta heihin saa 
yhteyden, sekä tarvittaessa tutkivan 
riippumattoman tutkimuslaitoksen nimi ja 
osoite, tai jos lelun koko tai luonne ei tätä 
salli, lelun pakkauksessa tai sen mukana 
seuraavassa asiakirjassa.

Or. de
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(Komission asiakirjan saksankielisen version 3 artiklan kohtien numerointi ei vastaa 
englannin- ja ranskankielisiä versioita.)

Perustelu

Kun valmistajat antavat riippumattoman kolmannen osapuolen tutkia 
vaatimustenmukaisuuden, niillä on oltava mahdollisuus osoittaa tutkimuksesta saatava 
lisäarvo merkinnällä CE+.

Tarkistus 154
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että lelu, jonka he ovat 
saattaneet markkinoille, ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
kyseisen lelun saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi tai sen poistamiseksi 
markkinoilta ja palauttamiseksi 
loppukäyttäjiltä, jos se on tarpeen. Heidän 
on viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat lelun saataville, ja
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

7. Jos on syytä uskoa, että lelu, jonka
valmistajat ovat saattaneet markkinoille,
aiheuttaa millä tahansa tavalla 
terveysriskin lapsille tai ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, valmistajan on
välittömästi ryhdyttävä tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen lelun 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai 
sen poistamiseksi markkinoilta ja 
palauttamiseksi loppukäyttäjiltä. Heidän on 
viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat lelun saataville, ja
annettava täsmällinen kuvaus erityisesti
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista sekä poistamis- tai 
palautustoimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

On täsmennettävä ne eri toimenpiteet, jotka on toteutettava, jos lelu ei täytä vaatimuksia, 
riippuen siitä, millä tavalla se on vaatimusten vastainen ja minkä tyyppisiä puutteita sen 
turvallisuudessa on, 10 artiklan a-c kohtiin tehtyjen tarkistusehdotusten mukaisesti. Sama 
pätee viranomaisille tiedottamiseen.
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Tarkistus 155
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Komission ehdotus Tarkistus

7. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että lelu, jonka he ovat 
saattaneet markkinoille, ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
kyseisen lelun saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi tai sen poistamiseksi 
markkinoilta ja palauttamiseksi 
loppukäyttäjiltä, jos se on tarpeen. Heidän 
on viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat lelun saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

7. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että lelu, jonka he ovat 
saattaneet markkinoille, ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
kyseisen lelun saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi tai sen poistamiseksi 
markkinoilta ja palauttamiseksi 
loppukäyttäjiltä, jos se on tarpeen. Heidän 
on viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat lelun saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Riippumattomien elinten, jotka katsovat 
tai joilla on syytä uskoa, että niiden 
tutkima markkinoille saatettu lelu ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
kyseisen lelun saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi tai sen poistamiseksi 
markkinoilta ja palauttamiseksi 
loppukäyttäjiltä, jos se on tarpeen. Heidän 
on viipymättä tiedotettava asiasta 
kansallisille viranomaisille niissä 
jäsenvaltioissa, joissa lelu on asetettu 
saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset 
tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

Or. de

(Komission asiakirjan saksankielisen version 3 artiklan kohtien numerointi ei vastaa 
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englannin- ja ranskankielisiä versioita.)

Perustelu

Aiheutuu CE+-merkinnän käyttöönotosta.

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että lelu, jonka he ovat 
saattaneet markkinoille, ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
kyseisen lelun saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi tai sen poistamiseksi 
markkinoilta ja palauttamiseksi 
loppukäyttäjiltä, jos se on tarpeen. Heidän 
on viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat lelun saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

7. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että lelu, jonka he ovat 
saattaneet markkinoille, ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
kyseisen lelun saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi tai sen poistamiseksi 
markkinoilta ja palauttamiseksi 
loppukäyttäjiltä, jos se on tarpeen. Heidän 
on viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat lelun saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
Valmistajien on välittömästi keskeytettävä 
lelun markkinoille saattaminen siihen 
saakka kunnes se on saatettu 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
mukaiseksi.

Or. en
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Tarkistus 157
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Valmistajien on pyynnöstä annettava 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen lelun vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi. Heidän on tehtävä kyseisten 
viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joilla pyritään 
välttämään heidän markkinoille 
saattamiensa lelujen aiheuttamat riskit.

8. Valmistajien on pyynnöstä annettava 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille
seitsemän päivän kuluessa kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen lelun 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.
Heidän on tehtävä kyseisten viranomaisten 
kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä 
toimissa, joilla pyritään välttämään heidän 
markkinoille saattamiensa lelujen 
aiheuttamat riskit.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisten tietojen ja asiakirjojen toimittamiselle asetettu aikaraja on määritettävä pitäen 
silmällä lasten terveyden suojelemiseen tarkoitettujen turvatoimien täytäntöönpanon 
parantamista. 

Tarkistus 158
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Valmistajien on ilmoitettava 
valtuutetun edustajan nimittämisestä 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
alueilla, joilla niiden lelut on saatettu 
markkinoille, viimeistään neljän viikon 
kuluessa nimittämispäivästä.

Or. en
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Perustelu

Tällainen ilmoitus on tarpeen ja se on tehtävä tarkasti määritellyn aikarajan puitteissa. 

Tarkistus 159
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Ilmoitukseen valtuutetusta 
edustajasta on sisällytettävä ainakin 
valtuutetun edustajan yhteystiedot (nimi, 
postiosoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, internetsivuston osoite), 
yksityiskohtaiset tiedot leluista, joiden 
osalta valtuutettu edustaja hoitaa 
3 kohdassa tarkoitetut velvollisuudet, ja 
kyseisten lelujen yksilölliset 
tunnistenumerot.

Or. en

Perustelu

Vähimmäistiedot, jotka valmistajan on toimitettava toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille valtuutetun edustajan nimittämisen jälkeen, on täsmennettävä, jotta tämän 
direktiivin tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan. 

Tarkistus 160
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pidettävä EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset 
asiakirjat kansallisten 
valvontaviranomaisten saatavilla 
10 vuoden ajan

(a) pidettävä EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset 
asiakirjat kansallisten 
valvontaviranomaisten saatavilla 5 vuoden
ajan
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Or. en

Perustelu

Ehdotettu 10 vuoden ajanjakso lisää huomattavasti talouden toimijoille asiakirjojen 
säilyttämisestä koituvia kustannuksia. Tämä olisi yhdenmukaistettava muiden, esimerkiksi 
veroasiakirjojen säilyttämistä koskevien, vaatimusten kanssa. 

Tarkistus 161
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) annettava pyynnöstä toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen lelun 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi

(b) annettava pyynnöstä toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille seitsemän 
päivän kuluessa kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen lelun 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisten tietojen ja asiakirjojen toimittamiselle asetettu aikaraja on määritettävä pitäen 
silmällä lasten terveyden suojelemiseen tarkoitettujen turvatoimien täytäntöönpanon 
parantamista.

Tarkistus 162
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun tuojat saattavat lelun markkinoille, 
heidän on toimittava asiaankuuluvaa
huolellisuutta noudattaen suhteessa 
sovellettaviin vaatimuksiin.

1. Kun tuojat saattavat lelun markkinoille, 
heidän on toimittava asiaankuuluvaa 
huolellisuutta noudattaen suhteessa 
sovellettaviin vaatimuksiin ja 
varmistettava, että heidän markkinoille 
saattamansa lelut täyttävät tämän 
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direktiivin säännökset ja ovat turvallisia.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää jakaa maahantuojille osa vastuusta, mitä tulee tämän direktiivin 
täytäntöönpanoon ja sen tavoitteisiin mukautumisen varmistamiseen. 

Tarkistus 163
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuojien on ilmoitettava lelussa nimensä 
ja osoitteensa, josta heihin saa yhteyden, 
tai jos lelun koko tai luonne ei tätä salli, 
lelun pakkauksessa tai sen mukana 
seuraavassa asiakirjassa.

3. Tuojien on ilmoitettava lelussa 
näkyvällä ja helposti luettavalla tavalla
nimensä ja osoitteensa, puhelinnumeronsa 
ja sähköpostiosoitteensa, joista heihin saa 
yhteyden, tai jos lelun koko tai luonne ei 
tätä salli, lelun pakkauksessa tai sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa näkyvällä 
ja lelun kuvauksesta erottuvalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa mainittuja tietoja on tarpeen täydentää ja niiden pitäisi olla helposti ja nopeasti 
havaittavissa.  

Tarkistus 164
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tuojien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että lelu, jonka he ovat 

5. Jos on syytä uskoa, että lelu, jonka
tuojat ovat saattaneet markkinoille,
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saattaneet markkinoille, ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
kyseisen lelun saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi tai sen poistamiseksi 
markkinoilta ja palauttamiseksi 
loppukäyttäjiltä, jos se on tarpeen. Heidän 
on viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat lelun saataville, ja
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

aiheuttaa millä tahansa tavalla 
terveysriskin lapsille tai ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, tuojien on
välittömästi ryhdyttävä tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen lelun 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai 
sen poistamiseksi markkinoilta ja 
palauttamiseksi loppukäyttäjiltä. Heidän on 
viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat lelun saataville, ja
annettava täsmällinen kuvaus erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista sekä poistamis- tai 
palautustoimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 165
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tuojien on pidettävä 10 vuoden ajan 
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja varmistettava, että tekniset 
asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä 
kyseisten viranomaisten saataville.

6.  Tuojien on pidettävä 5 vuoden ajan EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja varmistettava, että tekniset 
asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä 
kyseisten viranomaisten saataville.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 10 vuoden ajanjakso lisää huomattavasti talouden toimijoille asiakirjojen 
säilyttämisestä koituvia kustannuksia. Tämä olisi yhdenmukaistettava muiden, esimerkiksi 
veroasiakirjojen säilyttämistä koskevien, vaatimusten kanssa. .
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Tarkistus 166
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tuojien on pyynnöstä annettava 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen lelun vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi. Heidän on tehtävä kyseisten 
viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joilla pyritään 
välttämään heidän markkinoille 
saattamiensa lelujen aiheuttamat riskit.

7. Tuojien on pyynnöstä annettava 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
seitsemän päivän kuluessa kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen lelun 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. 
Heidän on tehtävä kyseisten viranomaisten 
kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä 
toimissa, joilla pyritään välttämään heidän 
markkinoille saattamiensa lelujen 
aiheuttamat riskit.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisten tietojen ja asiakirjojen toimittamiselle asetettava aikaraja on määritettävä. 

Tarkistus 167
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun jakelijat asettavat lelun saataville 
markkinoilla, heidän on toimittava 
asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen 
suhteessa sovellettaviin vaatimuksiin.

1. Kun jakelijat asettavat lelun saataville 
markkinoilla, heidän on toimittava 
asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen 
suhteessa sovellettaviin vaatimuksiin ja 
varmistettava, että heidän markkinoille 
saattamansa lelut ovat tämän direktiivin 
säännösten mukaisia, jotta markkinoille 
saatettavien lelujen turvallisuudesta 
voidaan olla varmoja.

Or. en
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Perustelu

On erittäin tärkeää jakaa kaikille toimitusketjun osille osa vastuusta, mitä tulee tämän 
direktiivin täytäntöönpanoon ja sen varmistamiseen, että sen tavoitteisiin mukaudutaan. 

Tarkistus 168
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että lelu, jonka he ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
kyseisen lelun saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi tai sen poistamiseksi 
markkinoilta ja palauttamiseksi 
loppukäyttäjiltä, jos se on tarpeen. Heidän 
on viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat lelun saataville, ja
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Jos on syytä uskoa, että lelu, jonka
jakelijat ovat asettaneet saataville 
markkinoilla, aiheuttaa millä tahansa 
tavalla terveysriskin lapsille tai ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, jakelijan on
välittömästi ryhdyttävä tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen lelun 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai 
sen poistamiseksi markkinoilta ja 
palauttamiseksi loppukäyttäjiltä. Heidän on 
viipymättä tiedotettava asiasta muille 
asianosaisille talouden toimijoille ja
niiden jäsenvaltioiden kansallisille 
viranomaisille, joissa he asettivat lelun 
saataville, ja annettava täsmällinen 
kuvaus erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista sekä poistamis- tai 
palautustoimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisten tietojen ja asiakirjojen toimittamiselle asetettu aikaraja on määritettävä pitäen 
silmällä lasten terveyden suojelemiseen tarkoitettujen turvatoimien täytäntöönpanon 
parantamista.
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Tarkistus 169
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jakelijoiden on pyynnöstä annettava 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen lelun vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi. Heidän on tehtävä kyseisten 
viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joilla pyritään 
välttämään heidän markkinoilla saataville 
asettamiensa lelujen aiheuttamat riskit.

5. Jakelijoiden on pyynnöstä annettava 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
seitsemän päivän kuluessa kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen lelun 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. 
Heidän on tehtävä kyseisten viranomaisten 
kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä 
toimissa, joilla pyritään välttämään heidän 
markkinoilla saataville asettamiensa lelujen 
aiheuttamat riskit.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisten tietojen ja asiakirjojen toimittamiselle asetettu aikaraja on määritettävä pitäen 
silmällä lasten terveyden suojelemiseen tarkoitettujen turvatoimien täytäntöönpanon 
parantamista.

Tarkistus 170
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7a artikla
Rekisteri
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Talouden toimijoiden on pidettävä 
rekisteriä korjaavista sekä poistamis- ja 
palautustoimenpiteistä, muilta talouden 
toimijoilta ja loppukäyttäjiltä 
vastaanotetuista valituksista sekä näihin 
liittyen toteutetuista toimenpiteistä.
Rekisteristä on käytävä selvästi ilmi 
kaikista edellä mainituista toimenpiteistä 
niiden syyt, kyseisen lelun yksilöllinen 
tunnistenumero ja jäljitettävyyden 
mahdollistava lelun tunniste sekä 
valituksen vastaanottopäivä ja siihen 
liittyen toteutetuista toimista tehdyn 
ilmoituksen lähettämispäivä.
Rekisteriä on säilytettävä 10 vuoden ajan. 
Toimijoiden on annettava rekisterit 
pyynnöstä toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten käyttöön.

Or. en

Perustelu

3 artiklan 4 kohdassa viitataan valmistajien ylläpitämään rekisteriin. On siis tarpeen 
täsmentää tällaisten rekisterien ylläpitoa koskevat järjestelyt. 

Tarkistus 171
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission ehdotus Tarkistus

(b a) kaikki talouden toimijat, jotka 
mahdollisesti ovat sertifioineet CE+-
merkinnän riippumattomina 
tutkimuslaitoksina.

Or. de

Perustelu

Aiheutuu CE+-merkinnän käyttöönotosta.
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Tarkistus 172
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Heillä on oltava käytössä asianmukaiset 
järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla 
nämä tiedot voidaan antaa pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
10 vuoden ajan.

Heillä on oltava käytössä asianmukaiset 
järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla 
nämä tiedot voidaan antaa pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
5 vuoden ajan.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 10 vuoden ajanjakso lisää huomattavasti talouden toimijoille asiakirjojen 
säilyttämisestä koituvia kustannuksia. Tämä olisi yhdenmukaistettava muiden, esimerkiksi 
veroasiakirjojen säilyttämistä koskevien, vaatimusten kanssa. 

Tarkistus 173
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Heillä on oltava käytössä asianmukaiset 
järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla 
nämä tiedot voidaan antaa pyynnöstä 
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
10 vuoden ajan.

Heillä on oltava käytössä asianmukaiset 
järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla 
nämä tiedot voidaan antaa pyynnöstä 
seitsemän päivän kuluessa
markkinavalvontaviranomaisten saataville 
10 vuoden ajan.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisten tietojen ja asiakirjojen toimittamiselle asetettu aikaraja on määritettävä pitäen 
silmällä lasten terveyden suojelemiseen tarkoitettujen turvatoimien täytäntöönpanon 
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parantamista.

Tarkistus 174
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että leluja ei saa saattaa 
markkinoille, elleivät ne täytä olennaisia 
turvallisuusvaatimuksia, jotka yleisen 
turvallisuusvaatimuksen osalta on 
asetettu 2 kohdassa ja yleisten 
turvallisuusvaatimusten osalta 
liitteessä II.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että leluja ei saa saattaa 
markkinoille, elleivät ne täytä olennaisia 
turvallisuusvaatimuksia. Näissä 
toimenpiteissä on otettava 
asianmukaisesti huomioon ennalta 
varautumisen periaate. 

Or. en

Tarkistus 175
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että leluja ei saa saattaa 
markkinoille, elleivät ne täytä olennaisia 
turvallisuusvaatimuksia, jotka yleisen 
turvallisuusvaatimuksen osalta on asetettu 
2 kohdassa ja yleisten 
turvallisuusvaatimusten osalta liitteessä II.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että leluja ei saa saattaa 
markkinoille, elleivät ne täytä olennaisia 
turvallisuusvaatimuksia, jotka yleisen 
turvallisuusvaatimuksen osalta on asetettu 
2 kohdassa ja yleisten 
turvallisuusvaatimusten osalta liitteessä II. 
Näissä toimenpiteissä on otettava 
asianmukaisesti huomioon ennalta 
varautumisen periaate.

Or. en
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Perustelu

If a toy has shown to cause incidents, or is in every relevant aspect similar to a toy which has 
caused incidents, market surveillance authorities should be able to take measures against that 
toy, even if the connection between the toy and the incident is not possible to completely prove 
scientifically. Presently, the authorities are experiencing too high a burden of proof before 
being able to force manufacturers to act. This should not be the case, since it is the 
manufacturer who has the responsibility only to make safe toys available on the market as 
well as the information and the powers to take that responsibility.

Tarkistus 176
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että leluja ei saa saattaa 
markkinoille, elleivät ne täytä olennaisia 
turvallisuusvaatimuksia, jotka yleisen 
turvallisuusvaatimuksen osalta on asetettu 
2 kohdassa ja yleisten 
turvallisuusvaatimusten osalta liitteessä II.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että leluja ei saa saattaa 
markkinoille, elleivät ne täytä olennaisia 
turvallisuusvaatimuksia, jotka yleisen 
turvallisuusvaatimuksen osalta on asetettu 
2 kohdassa ja yleisten 
turvallisuusvaatimusten osalta liitteessä II. 
Jäsenvaltioiden on otettava ennalta 
varautumisen periaate asianmukaisesti 
huomioon.

Or. el

Tarkistus 177
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

Ryhtyessään tällaisiin toimiin jäsenvaltiot 
ottavat asianmukaisella tavalla huomioon 
direktiivin 2001/95/EY 8 artiklassa 
säädetyn ennalta varautumisen 
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periaatteen.

Or. en

Perustelu

Yleisellä tuoteturvallisuusdirektiivillä säädetään, että ennalta varautumisen periaate on 
otettava asianmukaisella tavalla huomioon silloin, kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat tiettyä tuotetta koskevia markkinavalvontatoimia. Koska leluissa on 
kyse lasten turvallisuudesta, leluturvallisuusdirektiivissä olisi määriteltävä sellainen 
turvallisuuden taso, joka on vähintään yhtä hyvä kuin yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä.

Tarkistus 178
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lelut eivät saa vaarantaa käyttäjien tai 
kolmansien osapuolten turvallisuutta tai 
terveyttä, kun niitä käytetään tarkoitetulla 
tai ennakoitavissa olevalla tavalla, lasten 
käyttäytyminen huomioon ottaen.
Huomioon on otettava käyttäjien ja 
tarvittaessa heidän valvojiensa valmiudet, 
erityisesti kuin on kyse leluista, jotka 
toimintojensa, kokonsa ja 
ominaisuuksiensa vuoksi on tarkoitettu alle
36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön.
Leluissa tai niiden pakkauksissa ja lelujen 
mukana olevissa käyttöohjeissa on 
kiinnitettävä lelun käyttäjien tai heidän 
valvojiensa huomio lelun käytöstä 
johtuviin vaaroihin ja vahinkoriskeihin 
sekä tapoihin, joilla nämä vältetään.

2. Lelut eivät saa vaarantaa käyttäjien tai 
kolmansien osapuolten turvallisuutta tai 
terveyttä, kun niitä käytetään tarkoitetulla 
tai ennakoitavissa olevalla tavalla, lasten 
käyttäytyminen huomioon ottaen.
Huomioon on otettava käyttäjien ja 
tarvittaessa heidän valvojiensa valmiudet, 
erityisesti kuin on kyse leluista, jotka 
toimintojensa, kokonsa ja 
ominaisuuksiensa vuoksi on tarkoitettu alle
60 kuukauden ikäisten lasten käyttöön.
Leluissa ja/tai niiden pakkauksissa ja 
lelujen mukana olevissa käyttöohjeissa on 
kiinnitettävä lelun käyttäjien tai heidän 
valvojiensa huomio lelun käytöstä 
johtuviin vaaroihin ja vahinkoriskeihin 
sekä tapoihin, joilla nämä vältetään.

Or. el
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Tarkistus 179
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lelut eivät saa vaarantaa käyttäjien tai 
kolmansien osapuolten turvallisuutta tai 
terveyttä, kun niitä käytetään tarkoitetulla 
tai ennakoitavissa olevalla tavalla, lasten 
käyttäytyminen huomioon ottaen.

2. Lelut eivät saa vaarantaa käyttäjien tai 
kolmansien osapuolten turvallisuutta tai 
terveyttä, kun niitä käytetään tarkoitetulla 
tavalla, ottaen huomioon, että lasten 
käyttäytyminen on usein arvaamatonta ja 
että näin ollen leluihin olisi sovellettava 
erityisen tiukkoja turvallisuus- ja 
terveysstandardeja.

Or. en

Perustelu

Ei ole olemassa standardimallista “lasten käyttäytymistä”. Lasten käyttäytyminen on 
määritelmällisesti arvaamatonta.

Tarkistus 180
Emmanouil Angelakas

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Huomioon on otettava käyttäjien ja 
tarvittaessa heidän valvojiensa valmiudet, 
erityisesti kuin on kyse leluista, jotka 
toimintojensa, kokonsa ja 
ominaisuuksiensa vuoksi on tarkoitettu alle 
36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön.

Huomioon on otettava käyttäjien ja 
tarvittaessa heidän valvojiensa valmiudet, 
erityisesti kuin on kyse leluista, jotka 
toimintojensa, kokonsa ja 
ominaisuuksiensa vuoksi on tarkoitettu alle 
36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön.
Tiettyjen leluluokkien kohdalla voidaan 
määritellä muita ikärajoja 12 artiklassa 
mainittuihin yhdenmukaistettuihin 
standardeihin sisältyvien 
turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Tämä vain yhden ikärajan mainitseminen ei riitä kattamaan standardoinnin kehitystä, ja jo 
nyt on olemassa viittaus lapsiin, jotka eivät pysty sijoittautumaan ilman apua (määritelty 5-
10 kuukauden ikäisiksi), ja muista ikärajoista (esimerkiksi 18 kuukautta) käydään 
keskusteluja. 

Tarkistus 181
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Leluissa tai niiden pakkauksissa ja lelujen 
mukana olevissa käyttöohjeissa on 
kiinnitettävä lelun käyttäjien tai heidän 
valvojiensa huomio lelun käytöstä 
johtuviin vaaroihin ja vahinkoriskeihin
sekä tapoihin, joilla nämä vältetään.

Leluissa ja/tai niiden pakkauksissa ja 
lelujen mukana olevissa käyttöohjeissa on 
kiinnitettävä lelun käyttäjien tai heidän 
valvojiensa huomio itse lelun vaaroihin 
sekä lelun käytöstä johtuviin riskeihin ja
tapoihin, joilla nämä vältetään.

Or. en

Perustelu

Kuluttajat eivät aina ymmärrä asiaa, kun varoituksessa ilmoitetaan vain, mitkä lelun osat 
saattavat aiheuttaa vahinkoa tai että lelu sisältää tiettyä kemikaalia. Kuluttajille ei 
esimerkiksi ole selvää, että varoitus ”pieniä palloja” merkitsee, että lelu aiheuttaa 
tukehtumisvaaran. Varoitusten olisi näin ollen välitettävä käyttäjille selkeitä tietoja sekä itse 
lelun aiheuttamista vahinkoriskeistä tai vaaroista että lelun käyttämisen aiheuttamista 
riskeistä.

Tarkistus 182
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajan on merkittävä varoitukset 
näkyvällä, helposti luettavalla ja 
täsmällisellä tavalla joko leluun 

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

selkeästi esillä lelussa, siihen kiinnitetyssä 
lapussa tai lelun pakkauksessa ja 
tarvittaessa lelun mukana olevissa 
käyttöohjeissa. Pienissä leluissa, joita 
myydään ilman pakkausta, on oltava 
kiinnitettynä asianmukaiset varoitukset.

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

Varoitusten, jotka ovat välttämättömiä 
sellaisen lelun valitsemiseksi, joka on 
turvallinen tarkoitetussa käytössä tai 
tarkoitetun käyttäjän kannalta, on oltava 
kuluttajapakkauksessa ja tarvittaessa 
Internet-sivustolla tai muuten 
kiinnitettyinä leluun siten, että kuluttaja 
voi lukea ne ennen lelun ostamista.
Varoitusten vaaroista, joita voi syntyä 
aina kun lelua käytetään, tai vaarallisesta 
käyttäytymisestä, joka voi ilmetä tietyn 
käyttöajan jälkeen, on oltava merkittyinä 
leluun pysyvästi.

Or. en

Tarkistus 183
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Nykyään varoitukset ovat joskus piilossa tai vaikeasti nähtävissä tai hukkuvat esimerkiksi 
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muihin pakkausteksteihin. Ongelma ratkeaa täsmennyksellä, että varoitusten on oltava 
selkeästi esillä.

Tarkistus 184
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Varoitukset ovat joskus piilossa tai vaikeasti nähtävissä tai hukkuvat esimerkiksi muihin 
pakkausteksteihin. Ongelma ratkeaa täsmennyksellä, että varoitusten on oltava selkeästi 
esillä. Joskus varoituksia on mahdotonta lukea. Asiaa on käsitelty komission ehdotuksessa 
asetukseksi elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille, ja lelujen yhteydessä 
olisi toimittava samalla tavalla.

Tarkistus 185
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pakkaukseen tai siihen kuuluvaan 
lappuun merkittyjen varoitustekstien 
kirjasinkoon on oltava vähintään 3 mm, 
ja tekstin esittämisessä on varmistettava, 
että se erottuu selvästi taustastaan.

Or. en
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Perustelu

Joskus varoituksia on mahdotonta lukea. Asiaa on käsitelty komission ehdotuksessa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta 
kuluttajille, ja samalla tavalla olisi meneteltävä lelujen turvallisuutta koskevassa direktiivissä.

Tarkistus 186
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Varoitusten, jotka ovat välttämättömiä 
sellaisen lelun valitsemiseksi, joka on 
turvallinen tarkoitetussa käytössä tai 
tarkoitetun käyttäjän kannalta, on oltava 
kuluttajapakkauksessa tai muuten 
kiinnitettyinä leluun siten, että kuluttaja 
voi lukea ne ennen lelun ostamista. Jos 
lelu ostetaan verkkokaupasta, varoituksen 
on oltava selkeästi esillä Internet-
sivustolla.

Or. en

Perustelu

Jotkut varoitukset sisältävät lelun turvallista käyttöä ja/tai käyttäjää koskevia rajoituksia. 
Voidakseen arvioida lelun turvallisuutta ennen sen ostamista kuluttajan on saatava tietoa jo 
kaupassa tai verkkosivustolta eikä vasta purkaessaan lelua pakkauksesta kotonaan. On 
erittäin tärkeää, että kuluttaja on ennen kaupantekoa selvillä sekä ikään liittyvistä 
varoituksista että kaikista muistakin turvallisuusvaroituksista. Tätä periaatetta olisi 
sovellettava liitteessä V olevissa 1–7 kohdissa tarkoitettuihin varoituksiin sekä esimerkiksi 
painorajoituksiin ja varoitukseen siitä, että suojanaamio- ja kypäräjäljitelmät eivät anna 
suojaa. Varoituksia voidaan edelleen esittää käyttöohjeissa.
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Tarkistus 187
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Pakkaukseen tai siihen kuuluvaan 
lappuun merkittyjen varoitusten on oltava 
helposti luettavia, ja niiden esittämisessä 
on varmistettava, että ne erottuvat selvästi 
taustastaan.

Or. en

Perustelu

Varoitukset ovat joskus piilossa tai vaikeasti nähtävissä tai hukkuvat esimerkiksi muihin 
pakkausteksteihin. Ongelma ratkeaa täsmennyksellä, että varoitusten on oltava selkeästi 
esillä. Joskus varoituksia on mahdotonta lukea. Asiaa on käsitelty komission ehdotuksessa 
asetukseksi elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille, ja lelujen yhteydessä 
olisi toimittava samalla tavalla.

Tarkistus 188
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Varoitusten, joissa täsmennetään käyttäjien 
vähimmäis- tai enimmäisikä, on oltava 
näkyviä, helposti luettavia ja selkeästi 
esillä myyntipaikassa. Varoitusten, jotka 
ovat välttämättömiä sellaisen lelun 
valitsemiseksi, joka on turvallinen 
tarkoitetussa käytössä tai tarkoitetun 
käyttäjän kannalta, on oltava 
kuluttajapakkauksessa tai Internet-
sivustolla tai muuten kiinnitettyinä leluun 
siten, että kuluttaja voi lukea ne ennen 
lelun ostamista.



AM\744156FI.doc 65/207 PE412.121v02-00

FI

Or. en

Perustelu

Varoitukset ovat joskus piilossa tai vaikeasti nähtävissä tai hukkuvat esimerkiksi muihin 
pakkausteksteihin. Ongelma ratkeaa täsmennyksellä, että varoitusten on oltava selkeästi 
esillä. Joskus varoituksia on mahdotonta lukea. Asiaa on käsitelty komission ehdotuksessa 
asetukseksi elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille, ja lelujen yhteydessä 
olisi toimittava samalla tavalla.

Tarkistus 189
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kuluttajan on erittäin tärkeää tietää lelun vaaroista ennen kuin hän avaa pakkauksen 
kotonaan. Pakkauksen avaamisen jälkeen kuluttaja ei ehkä ota lelua pois lapselta ja palauta 
sitä myyntipaikkaan. Siksi kuluttajan olisi voitava nähdä ja ymmärtää varoitukset ennen lelun 
ostamista, jotta hän voi arvioida lelun vaarat ja päättää, onko lelu lapselle turvallinen.
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Tarkistus 190
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Varoitusten, jotka ovat välttämättömiä 
sellaisen lelun valitsemiseksi, joka on 
turvallinen tarkoitetussa käytössä tai 
tarkoitetun käyttäjän kannalta, on oltava 
pysyvästi ja selkeästi esillä itse lelussa 
ja/tai pakkauksessa, niin että kuluttaja voi 
lukea ne ennen lelun ostamista. Tätä 
säännöstä sovelletaan liitteessä V olevassa 
B osassa tarkoitettuihin varoituksiin.

Or. en

Perustelu

Kuluttajan on erittäin tärkeää tietää lelun vaaroista ennen kuin hän avaa pakkauksen 
kotonaan. Pakkauksen avaamisen jälkeen kuluttaja ei ehkä ota lelua pois lapselta ja palauta 
sitä myyntipaikkaan. Siksi kuluttajan olisi voitava nähdä ja ymmärtää varoitukset ennen lelun
ostamista, jotta hän voi arvioida lelun vaarat ja päättää, onko lelu lapselle turvallinen.

Tarkistus 191
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 192
Anna Hedh

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

Komission teksti Tarkistus

Varoitusten vaaroista, joita syntyy aina 
kun lelua käytetään, tai vaarallisesta 
käyttäytymisestä, joka voi ilmetä tietyn 
käyttöajan jälkeen, on oltava merkittyinä 
leluun pysyvästi.

Or. en

Perustelu

Joskus kuluttajia on muistutettava varoituksesta aina kun lelua käytetään tai pitkän ajan 
kuluttua lelun ostamisesta, jotta vältetään lelun käyttöön liittyvä vaarallinen käyttäytyminen. 
Siksi tällaiset varoitukset on merkittävä pysyvästi itse leluun. Tätä periaatetta olisi 
sovellettava liitteessä V olevissa kohdissa 2 ja 5–6 tarkoitettuihin varoituksiin sekä 
esimerkiksi varoitukseen tarttumisesta liikkuviin osiin (edellytetään jo lelustandardissa).

Tarkistus 193
Charlotte Cederschiöld

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

Komission teksti Tarkistus

Varoitusten vaaroista, joita syntyy aina 
kun lelua käytetään, on oltava merkittyinä 
leluun pysyvästi.

Or. en
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Perustelu

Varoitukset ovat joskus piilossa tai vaikeasti nähtävissä tai hukkuvat esimerkiksi muihin 
pakkausteksteihin. Ongelma ratkeaa täsmennyksellä, että varoitusten on oltava selkeästi 
esillä. Joskus varoituksia on mahdotonta lukea. Asiaa on käsitelty komission ehdotuksessa 
asetukseksi elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille, ja lelujen yhteydessä 
olisi toimittava samalla tavalla.

Tarkistus 194
Maria Matsouka

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

Komission teksti Tarkistus

Varoitusten, jotka ovat hyödyllisiä 
sellaisen lelun valitsemiseksi, joka on 
turvallinen tarkoitetussa käytössä tai 
tarkoitetun käyttäjän kannalta, on oltava 
selkeästi esillä itse lelussa ja/tai 
pakkauksessa, niin että kuluttaja voi 
lukea ne ennen lelun ostamista.

Or. el

Tarkistus 195
Maria Matsouka

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

Komission teksti Tarkistus

Varoitukset, jotka kuluttajan on lelun 
vaarallisen tai virheellisen käytön 
estämiseksi muistettava joka kerta lelua 
käytettäessä tai pitkän ajanjakson ajan 
lelun ostamisen jälkeen, on merkittävä 
pysyvästi sekä leluun että sen 
pakkaukseen.

Or. el
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Tarkistus 196
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

Varoitukset, jotka olisi lelun vaarallisen 
käytön tai väärinkäytön estämiseksi 
muistettava joka kerta lelua käytettäessä 
tai pitkän ajan kuluttua lelun ostamisesta, 
on merkittävä pysyvästi sekä leluun että 
sen pakkaukseen. Tätä säännöstä 
sovelletaan liitteessä V olevan B osan 2, 5 
ja 6 kohdissa tarkoitettuihin varoituksiin.

Or. en

Perustelu

Joskus kuluttajia on muistutettava varoituksesta aina kun lelua käytetään tai pitkän ajan 
kuluttua lelun ostamisesta, jotta vältetään lelun käyttöön liittyvät riskit. Tällainen varoitus on 
ehdottomasti merkittävä pysyvästi esimerkiksi ilmapatjoihin, joita ei pidä käyttää suolaisissa 
vesissä (meressä). Sama koskee leluja, jotka on otettava pois lapselta tämän ylittäessä tietyn 
ikärajan.

Tarkistus 197
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii ohjeet varoitusten 
esitystavoista. Nämä ohjeet laaditaan 
yhteistyössä eri sidosryhmien ja 
jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa 
ottaen huomioon tieteellisen ja teknisen 
tietouden kehitys.

Or. en
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Perustelu

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

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

Tarkistus 198
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi komitean lausunnon 
perusteella päättää, että viittaus tai 
viitetieto kyseiseen yhdenmukaistettuun 
standardiin julkaistaan, ettei sitä 
julkaista, että se julkaistaan varauksin, 
että se säilytetään ennallaan tai 
rajoituksin Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä tai että se poistetaan Euroopan 
unionin virallisesta lehdestä.

2. Jos viittaukset 13 artiklassa 
tarkoitettuun yhdenmukaistettuun 
standardiin julkaistaan varauksin tai 
säilytetään rajoituksin Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, komissio voi 
46 artiklan a kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen hyväksyä päätöksen, jossa 
ilmoitetaan varausten ja rajoitusten syyt. 
Komissio voi vahvistaa raja-arvoja ja 
muita perusteita, jotka vastaavat kyseessä 
olevia erityisiä turvallisuusvaatimuksia. 
Päätöksestä on käytävä selvästi ilmi, 
katsotaanko päätöksellä täydennetyn 
yhdenmukaistetun standardin mukainen 
lelu standardin ja päätöksen kattamien 
vaatimusten mukaiseksi.

Or. en
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Tarkistus 199
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos viittaukset 13 artiklassa 
tarkoitettuun yhdenmukaistettuun 
standardiin julkaistaan varauksin tai 
säilytetään rajoituksin Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, komissio voi 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen hyväksyä päätöksen, jossa 
ilmoitetaan varausten ja rajoitusten syyt. 
Komissio voi vahvistaa raja-arvoja ja 
muita perusteita, jotka vastaavat kyseessä 
olevia erityisiä turvallisuusvaatimuksia. 
Päätöksestä on käytävä selvästi ilmi, 
katsotaanko päätöksellä täydennetyn 
yhdenmukaistetun standardin mukainen 
lelu standardin ja päätöksen kattamien 
vaatimusten mukaiseksi.

Or. en

Perustelu

The standardisation process has in some cases been unable to deliver a standard 
corresponding to the safety level of the essential safety requirements. A standard that would 
give presumption of conformity for complying toys. This resulted in a need for EC 
declarations of conformity, which could lead to distortions in the internal market apart from 
being expensive to industry and difficult for market surveillance to verify. A new mechanism, 
allowing the Commission, together with the Member States and the European Parliament, to 
complement standards, could facilitate agreement on certain threshold limits and other 
criteria's.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 200
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos viittaukset yhdenmukaistettuun 
standardiin julkaistaan tai säilytetään 
rajoituksin Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, komissio voi 46 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
hyväksyä päätöksen, jossa ilmoitetaan 
rajoitusten syyt.  Päätöksestä on käytävä 
selvästi ilmi, katsotaanko päätöksellä 
täydennetyn yhdenmukaistetun 
standardin mukainen lelu standardin ja 
päätöksen kattamien vaatimusten 
mukaiseksi.

Or. en

Perustelu

The standardisation processess have in some cases been unable to deliver a standard 
corresponding to the safety level of the essential safety requirements, which would give 
presumption of conformity. This results in a need for EC declarations of conformity which 
might lead to an unlevelled playing field in the internal market, apart from being expensive to 
industry and difficult for market surveillance to verify.

A new mechanism, allowing the Commission, together with the Member States and the 
European Parliament, to complement the standards, could facilitate for all parties in cases 
where certain threshold limits and other criteria are possible to agree upon on a scientific 
basis.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 201
Emmanouil Angelakas

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on sisällettävä vähintään liitteessä III 
täsmennetyt osatekijät ja sitä on 
päivitettävä jatkuvasti. EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on 
noudatettava rakenteeltaan mallia, joka 
esitetään liitteessä III.

2. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on sisällettävä vähintään liitteessä III 
täsmennetyt osatekijät ja sitä on 
päivitettävä jatkuvasti. EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on 
noudatettava rakenteeltaan mallia, joka 
esitetään liitteessä III. Se käännetään sen 
jäsenvaltion edellyttämälle kielelle tai 
kielille, jonka markkinoille lelu saatetaan 
tai asetetaan saataville.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 202
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission ehdotus Tarkistus

2 a. EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on 
tarvittaessa sisällettävä tutkivan 
riippumattoman tutkimuslaitoksen 
lausunto.

Or. de

Perustelu

Aiheutuu CE+-merkinnän käyttöönotosta.
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Tarkistus 203
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laatimalla EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
valmistaja ottaa vastuun lelun 
vaatimustenmukaisuudesta.

3. Laatimalla EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
valmistaja ottaa vastuun lelun 
vaatimustenmukaisuudesta. Kopio 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta 
asetetaan pyynnöstä asianomaisten 
viranomaisten sekä toimitusketjuun 
kuuluvien talouden toimijoiden saataville.

Or. en

Perustelu

Jotta jakelijat ja toimitusketjussa olevat talouden muut toimijat voivat arvioida lelun 
turvallisuutta ja toimittaa esim. markkinavalvontaviranomaisten pyytämiä asiakirjoja, niillä 
on oltava oikeus pyytää asiakirjoja valmistajalta. Jakelijat ovat ottaneet esille tämän niiden 
kannalta tärkeän asian.

Tarkistus 204
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laatimalla EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
valmistaja ottaa vastuun lelun 
vaatimustenmukaisuudesta.

3. Laatimalla EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
valmistaja ottaa vastuun lelun 
vaatimustenmukaisuudesta. Kopio 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta 
asetetaan pyynnöstä asianomaisten 
viranomaisten sekä toimitusketjuun 
kuuluvien talouden toimijoiden saataville.

Or. en
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Tarkistus 205
Wolfgang Bulfon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission ehdotus Tarkistus

5 a. CE-merkinnän on sisällettävä 
maininta vaatimustenmukaisuuden 
vahvistaneesta arviointielimestä.

Or. de

Perustelu

Valvovan laitoksen numeron ilmoittamisella vaikeutetaan CE-merkinnän väärinkäyttöä.

Tarkistus 206
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Leluja, joissa ei ole CE-merkintää ja
jotka eivät ole tämän direktiivin säännösten 
mukaisia, voidaan esitellä messuilla ja 
näyttelyissä edellyttäen, että niiden 
yhteydessä ilmoitetaan selvästi, että lelu ei 
ole tämän direktiivin vaatimusten 
mukainen eikä ole myytävänä eikä sitä 
jaella ilmaiseksi.

7. Jäsenvaltiot eivät voi estää niiden 
lelujen, joissa ei ole CE-merkintää tai jotka 
eivät muuten ole tämän direktiivin 
säännösten mukaisia, esittelemistä
messuilla ja näyttelyissä edellyttäen, että 
niiden yhteydessä ilmoitetaan selvästi, että 
lelu ei ole tämän direktiivin vaatimusten 
mukainen eikä ole myytävänä eikä sitä 
jaella ilmaiseksi.

Or. en

Perustelu

Messuilla esiteltäviä leluja ei katsota sisämarkkinoille saatettaviksi, eikä niihin voi kohdistaa 
mitään toimenpiteitä, vaikka ne olisivat vaarallisia. Messuilla oleville maahantuojille ja 
jakelijoille on osoitettava merkinnällä, että kyseisiä leluja ei voida myydä sisämarkkinoilla. 
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Useimmissa messuilla esiteltävissä leluissa on kuitenkin CE-merkintä. Alkuperäisen 
sanamuodon takia markkinavalvontaviranomaisten on vaikea pakottaa näytteilleasettajat 
käyttämään ilmoitusta, koska säädös ei kata CE-merkinnällä varustettuja 
vaatimustenvastaisia leluja.

Tarkistus 207
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Leluja, joissa ei ole CE-merkintää ja 
jotka eivät ole tämän direktiivin säännösten 
mukaisia, voidaan esitellä messuilla ja 
näyttelyissä edellyttäen, että niiden 
yhteydessä ilmoitetaan selvästi, että lelu ei 
ole tämän direktiivin vaatimusten 
mukainen eikä ole myytävänä eikä sitä 
jaella ilmaiseksi.

7. Leluja, joissa ei ole CE-merkintää tai
jotka eivät muuten ole tämän direktiivin 
säännösten mukaisia, voidaan esitellä 
messuilla ja näyttelyissä edellyttäen, että 
niiden yhteydessä ilmoitetaan selvästi, että 
lelu ei ole tämän direktiivin vaatimusten 
mukainen eikä ole myytävänä eikä sitä 
jaella ilmaiseksi.

Or. en

Perustelu

Messuilla esiteltäviä leluja ei katsota sisämarkkinoille saatettaviksi, eikä niihin voi kohdistaa 
mitään toimenpiteitä, vaikka ne olisivat vaarallisia. Messuilla oleville maahantuojille ja 
jakelijoille on osoitettava merkinnällä, että kyseisiä leluja ei voida myydä sisämarkkinoilla. 
Useimmissa messuilla esiteltävissä leluissa on kuitenkin CE-merkintä. Alkuperäisen 
sanamuodon takia markkinavalvontaviranomaisten on vaikea pakottaa näytteilleasettajat 
käyttämään ilmoitusta, koska säädös ei kata CE-merkinnällä varustettuja 
vaatimustenvastaisia leluja.

Tarkistus 208
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Leluja, joissa ei ole CE-merkintää ja
jotka eivät ole tämän direktiivin säännösten 

7. Leluja, joissa ei ole CE-merkintää tai
jotka eivät muuten ole tämän direktiivin 
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mukaisia, voidaan esitellä messuilla ja 
näyttelyissä edellyttäen, että niiden 
yhteydessä ilmoitetaan selvästi, että lelu ei 
ole tämän direktiivin vaatimusten 
mukainen eikä ole myytävänä eikä sitä 
jaella ilmaiseksi.

säännösten mukaisia, voidaan esitellä 
messuilla ja näyttelyissä edellyttäen, että 
niiden yhteydessä ilmoitetaan selvästi, että 
lelu ei ole tämän direktiivin vaatimusten 
mukainen eikä ole myytävänä eikä sitä 
jaella ilmaiseksi.

Or. en

Tarkistus 209
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission ehdotus Tarkistus

15 a artikla
Markkinoille saatettavilla leluilla, jotka 
on tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille, on 
oltava CE+-merkintä.
Markkinoille saatettavilla leluilla, jotka 
on tarkoitettu 3-vuotiaille ja sitä 
vanhemmille lapsille, voi olla CE+-
merkintä.
Muilta osin noudatetaan 15 artiklan 
säännöksiä.

Or. de

Perustelu

Aiheutuu CE+-merkinnän käyttöönotosta.

Tarkistus 210
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission ehdotus Tarkistus

16 a artikla
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CE+-merkinnän kiinnittämistä koskevat 
säännöt ja ehdot

1. CE-merkintä koostuu kirjaimista "CE" 
ja merkistä "+" seuraavalla tavalla 
graafisesti esitettyinä:

[kuva]
2. Muilta osin noudatetaan 16 artiklan 
säännöksiä.

Or. de

Perustelu

Aiheutuu CE+-merkinnän käyttöönotosta.

Tarkistus 211
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ennen tuotteen markkinoille saattamista 
valmistajien on analysoitava kemiallisiin, 
fyysisiin, mekaanisiin ja elektronisiin 
ominaisuuksiin sekä syttyvyyteen, 
hygieniaan ja radioaktiivisuuteen liittyvät 
vaarat, joita lelu saattaa aiheuttaa, ja 
arvioitava mahdollinen altistuminen näille 
vaaroille.

Ennen tuotteen markkinoille saattamista 
valmistajien on analysoitava kemiallisiin, 
fyysisiin, mekaanisiin ja elektronisiin 
ominaisuuksiin sekä syttyvyyteen, 
hygieniaan ja radioaktiivisuuteen liittyvät 
vaarat, joita lelu saattaa aiheuttaa, ja 
arvioitava mahdollinen altistuminen näille 
vaaroille. Sen, ettei onnettomuuksia ole 
aiemmin sattunut, ei katsota 
automaattisesti todistavan, että vaara on 
pieni.

Or. el
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Tarkistus 212
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla  1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Onnettomuushistorian puuttumista ei 
katsota automaattiseksi osoitukseksi 
vähäisestä riskistä.

Or. en

Perustelu

Tieteellisten tietojen puutteen tai puutteellisten onnettomuustilastojen vuoksi ei ole aina 
mahdollista perustaa riskinvähentämistoimia tai tuotekuvauksia selkeään tieteelliseen 
näyttöön vaarasta, ei varsinkaan kemiallisten riskien tapauksessa.

Tarkistus 213
Wolfgang Bulfon

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission ehdotus Tarkistus

1. Ennen lelujen markkinoille saattamista 
valmistajien on sovellettava 2 ja 
3 kohdassa esitettyjä
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä osoittaakseen, että 
leluissa noudatetaan 9 artiklassa ja 
liitteessä II säädettyjä olennaisia 
turvallisuusvaatimuksia.

1. Ennen lelujen markkinoille saattamista 
valmistajien on noudatettava päätöksen 
[...] liitteessä I olevaa moduulia B 
vastaavia tai sitä korkeampia 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä osoittaakseen, että 
leluissa noudatetaan 9 artiklassa ja 
liitteessä II säädettyjä olennaisia 
turvallisuusvaatimuksia.

Or. de

Perustelu

Moduulin A mukainen lelujen itsesertifiointi on korvattava tiukemmilla lelujen tutkimista 
koskevilla vaatimuksilla (moduuli B, C jne.).



PE412.121v02-00 80/206 AM\744156FI.doc

FI

Tarkistus 214
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen lelujen markkinoille saattamista 
valmistajien on sovellettava 2 ja 
3 kohdassa esitettyjä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä osoittaakseen, että 
leluissa noudatetaan 9 artiklassa ja 
liitteessä II säädettyjä olennaisia 
turvallisuusvaatimuksia.

1. Ennen lelujen markkinoille saattamista 
valmistajien on sovellettava 2 kohdassa
esitettyjä vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä osoittaakseen, että 
leluissa noudatetaan 9 artiklassa ja 
liitteessä II säädettyjä olennaisia 
turvallisuusvaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että tuotteet ovat turvallisuusvaatimusten mukaisia, lelujen EY-
tyyppitarkastus olisi annettava nimettyjen riippumattomien tahojen tehtäväksi, kuten 
säädetään tuotteiden kaupan pitämistä koskevista yhteisistä puitteista annetun 
päätösehdotuksen liitteessä I olevassa moduulissa B. Koska tällainen kolmannen osapuolen 
tekemä tarkastus on pakollinen Yhdysvalloissa, EU:n ei pitäisi soveltaa löyhempiä 
menettelyjä.

Tarkistus 215
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos valmistaja on noudattanut 
yhdenmukaistettuja standardeja, joiden 
viitenumero on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ja jotka 
kattavat kaikki lelun 
turvallisuusvaatimukset, valmistajan on 
sovellettava päätöksen […] liitteessä I 
olevassa moduulissa A esitettyä sisäisen 
tuotevalvonnan menettelyä.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että tuotteet ovat turvallisuusvaatimusten mukaisia, lelujen EY-
tyyppitarkastus olisi annettava nimettyjen riippumattomien tahojen tehtäväksi, kuten 
säädetään tuotteiden kaupan pitämistä koskevista yhteisistä puitteista annetun 
päätösehdotuksen liitteessä I olevassa moduulissa B. Koska tällainen kolmannen osapuolen 
tekemä tarkastus on pakollinen Yhdysvalloissa, EU:n ei pitäisi soveltaa löyhempiä 
menettelyjä.

Tarkistus 216
Wolfgang Bulfon

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission ehdotus Tarkistus

2. Jos valmistaja on noudattanut 
yhdenmukaistettuja standardeja, joiden 
viitenumero on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ja jotka 
kattavat kaikki lelun 
turvallisuusvaatimukset, valmistajan on 
sovellettava päätöksen […] liitteessä I 
olevassa moduulissa A esitettyä sisäisen 
tuotevalvonnan menettelyä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 217
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lelulle on tehtävä 19 artiklassa 
tarkoitettu EY-tyyppitarkastus yhdessä 
päätöksen […] liitteessä I olevassa 
moduulissa C säädetyn 
tyypinmukaisuusmenettelyn kanssa 

3. Lelulle on tehtävä 19 artiklassa 
tarkoitettu EY-tyyppitarkastus yhdessä 
päätöksen […] liitteessä I olevassa 
moduulissa C säädetyn 
tyypinmukaisuusmenettelyn kanssa.
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seuraavissa tapauksissa:
(a) jos yhdenmukaistettuja standardeja, 
joiden viitenumero on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ja jotka 
kattavat kaikki lelun 
turvallisuusvaatimukset, ei ole
(b) jos 1 alakohdassa tarkoitetut 
standardit ovat olemassa, mutta 
valmistaja ei ole soveltanut niitä tai on 
soveltanut ainoastaan osittain
(c) jos 1 alakohdassa tarkoitetut 
standardit tai jokin niistä on julkaistu 
varauksin
(d) jos valmistaja pitää lelun luonnetta, 
suunnittelua, rakennetta tai tarkoitusta 
sellaisena, että se edellyttää ulkoisen 
tahon tekemää tarkastusta.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että tuotteet ovat turvallisuusvaatimusten mukaisia, lelujen EY-
tyyppitarkastus olisi annettava nimettyjen riippumattomien tahojen tehtäväksi, kuten 
säädetään tuotteiden kaupan pitämistä koskevista yhteisistä puitteista annetun 
päätösehdotuksen liitteessä I olevassa moduulissa B. Koska tällainen kolmannen osapuolen 
tekemä tarkastus on pakollinen Yhdysvalloissa, EU:n ei pitäisi soveltaa löyhempiä 
menettelyjä.

Tarkistus 218
Wolfgang Bulfon

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission ehdotus Tarkistus

(d a) jos on kyse alle 3-vuotiaille lapsille 
tarkoitetuista leluista.

Or. de
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Tarkistus 219
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Liitteessä I olevassa II osassa 
luetelluille tuotteille on tehtävä EY-
tyyppitarkastus.

Or. el

Tarkistus 220
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos valmistaja ei noudata 1, 2 tai 
3 kohdassa esitettyä velvoitetta, 
markkinavalvontaviranomainen voi vaatia, 
että valmistaja teettää omalla 
kustannuksellaan ilmoitetussa laitoksessa 
tietyn ajan kuluessa testin, jotta voidaan 
varmentaa yhdenmukaistettujen 
standardien ja olennaisten 
turvallisuusvaatimusten noudattaminen.

4. Jos valmistaja ei noudata 1, 2 tai 
3 kohdassa esitettyä velvoitetta, 
markkinavalvontaviranomainen voi vaatia, 
että valmistaja teettää omalla 
kustannuksellaan ilmoitetussa laitoksessa 
tietyn ajan kuluessa testin, jotta voidaan 
varmentaa yhdenmukaistettujen 
standardien ja olennaisten 
turvallisuusvaatimusten noudattaminen.
Tällaisissa tapauksissa 
markkinavalvontaviranomainen voi 
vaatia, että lelua ei saateta markkinoille 
ennen kuin voidaan tehdä lopullinen 
päätös suoritetun tutkimuksen pohjalta.

Or. da

Perustelu

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 
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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.

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

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

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi teknisen ja tieteellisen 
kehityksen huomioon ottamiseksi muuttaa 
seuraavia:

1. Komissio voi tosiasiallisen teknisen ja 
tieteellisen kehityksen huomioon 
ottamiseksi muuttaa seuraavia:

(a) liitteessä II olevan III osan 7 ja 8 kohta (a) liitteessä II olevan III osan 7 ja 8 kohta
(b) liite V. (b) liite V.

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

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen ja mahdollisesti asianomaisen 
tiedekomitean lausunnon saamisen 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Artikla koskee hajusteita ja raskasmetalleja (sekä varoituksia). Muuttaminen on siksi 
mahdollista vain komitologiamenettelyä noudattaen teknisen ja tieteellisen kehityksen 
huomioon ottamiseksi. Sen vuoksi on lisättävä sana "tosiasiallinen" perusteeksi liitteiden 
muuttamiselle.
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Tarkistus 222
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi teknisen ja tieteellisen 
kehityksen huomioon ottamiseksi muuttaa
seuraavia:

1. Komissio muuttaa teknisen ja 
tieteellisen kehityksen huomioon 
ottamiseksi tai heti uusia tietoja saatuaan
seuraavia:

(-a) liite I
(a) liitteessä II olevan III osan 7 ja 8 kohta (a) liitteessä II olevan III osan 7 kohta

(-b) liitteessä II olevan III osan 8 kohta 
siirtymisen raja-arvojen alentamiseksi

(b) liite V. (b) liite V.

Or. en

Perustelu

Valvonnan käsittävällä komitologiamenettelyllä pitäisi voida mukauttaa luetteloa tuotteista, 
joita ei voida pitää leluina. Näin varmistettaisiin, että direktiivin soveltamisalaa voidaan 
muuttaa nopeasti vastaamaan markkinoiden muutoksiin (esimerkiksi uudet lelut).

Tarkistus 223
Maria Matsouka

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

Komission teksti Tarkistus

-a) liite I

Or. el

Perustelu

Valvonnan käsittävällä komitologiamenettelyllä pitäisi pystyä mukauttamaan luetteloa 
tuotteista, joita ei voida pitää leluina. Tällöin varmistettaisiin, että direktiivin soveltamisalaa 
voidaan muuttaa nopeasti vastaamaan markkinoiden muutoksiin (esimerkiksi uudet lelut).
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Tarkistus 224
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 225
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 226
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 227
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rajoittamatta liitteessä II olevassa III 
osassa määriteltyjen rajoitusten 
noudattamista komissio voi tarvittaessa ja 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen muuttaa liitettä II 
seuraavasti:
– määritellä raja-arvoja tai muita 
rajoituksia muille kuin liitteessä II olevan 
III osan 7 ja 8 kohdassa luetelluille 
aineille tai valmisteille;
– määritellä raja-arvoja melulle;
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– määritellä raja-arvoja lelujen 
nopeudelle;
– määritellä raja-arvot lelujen 
lämpötilalle (kosketuspintojen lämpötila, 
lelujen sisältämien nesteiden tai kaasujen 
lämpötila).

Or. en

Perustelu

Valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltamista on laajennettava, jotta voidaan 
varmistaa, että lelujen turvallisuutta koskevat kattavat vaatimukset kuuluvat 
yhteispäätösmenettelyä nopeamman menettelyn piiriin.

Tarkistus 228
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Aineiden, jotka on luokiteltu CMR-aineiksi direktiivin 67/548/ETY liitteen I mukaisesti, ei 
pitäisi saada poikkeusta CMR-kiellosta, paitsi jos niitä käytetään tiettyyn lelun sisällä 
olevaan tarkoitukseen (esimerkiksi sähköisessä komponentissa) tai jos jäänteiden esiintymistä 
ei voida teknisesti välttää hyvien tuotantotapojen mukaisissa käytännöissä.
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Tarkistus 229
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Aineiden, jotka on luokiteltu CMR-aineiksi direktiivin 67/548/ETY liitteen I mukaisesti, ei 
pitäisi saada poikkeusta CMR-kiellosta, paitsi jos niitä käytetään tiettyyn lelun sisällä 
olevaan tarkoitukseen (esimerkiksi sähköisessä komponentissa) tai jos jäänteiden esiintymistä 
ei voida teknisesti välttää hyvien tuotantotapojen mukaisissa käytännöissä. Jos on tarvetta 
rajoittaa vaarallisiksi osoittautuneiden aineiden käyttöä edelleen, se voidaan tehdä esim. 
liitteessä II olevan III osan 8 kohdassa.

Tarkistus 230
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi päättää direktiivin 
67/548/ETY liitteessä I luokkaan 1, 2 ja 
3 kuuluviksi karsinogeenisiksi, 
mutageenisiksi tai lisääntymistoksisiksi 

2. Komissio täsmentää lasten terveyden ja 
turvallisuuden niin vaatiessa liitteessä II 
esitettyjä olennaisia 
turvallisuusvaatimuksia (esimerkiksi 
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aineiksi luokiteltujen aineiden tai 
valmisteiden käyttämisestä leluissa.

asettamalla raja-arvoja tai muita 
rajoituksia tietyille muille kuin liitteessä 
II olevan III osan 7 ja 8 kohdassa 
luetelluille kemikaaleille, raja-arvoja 
melulle, raja-arvoja nopeudelle jne.) ja 
laatii luettelon leluista, jotka tarvitsevat 
EY-tyyppitarkastuksen liitteessä I olevan 
II osan mukaisesti.

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

Kyseisistä täsmennyksistä päätetään 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Lasten terveyttä ja turvallisuutta koskevia, erittäin poliittisiin kysymyksiin liittyviä päätöksiä 
ei pitäisi jättää standardointielimille. Tällaisissa kysymyksissä on myös tarpeen käyttää 
yhteispäätösmenettelyä nopeampaa menettelyä. Siten esimerkiksi lelujen kemikaaleja, melua 
tai nopeutta koskevista raja-arvoista olisi päätettävä valvonnan käsittävällä 
sääntelymenettelyllä. Lisäksi komitologiamenettelyä voitaisiin käyttää sellaisten lelujen 
luettelointiin, joiden olisi läpäistävä pakollinen EY-tyyppitarkastus.

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

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 



AM\744156FI.doc 91/207 PE412.121v02-00

FI

valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen ja mahdollisesti asianomaisen 
tiedekomitean lausunnon saamisen 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Vaihdetaan käsite "käyttäminen" käsitteeseen "pitoisuus". Näin lisätään direktiivin selkeyttä. 
Samalla tehdään selväksi, että sääntely koskee lelun saattamista markkinoille (lelun 
valmistuspaikasta riippumatta) eikä lelun valmistusprosessia. Toisella tarkistuksella 
selvennetään tiedekomitean roolia.

Tarkistus 232
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en
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Tarkistus 233
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 234
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Komissio voi lasten terveyden ja 
turvallisuuden niin vaatiessa määritellä 
yksityiskohtaisesti turvallisuutta koskevat 
perusvaatimukset liitteen II mukaisesti 
(ottamalla esimerkiksi käyttöön raja-arvot 
tai muut rajoitukset tietyille kemiallisille 
ominaisuuksille, lukuun ottamatta 
liitteessä II olevan III osan 7 ja 
8 kohdassa lueteltuja, melu- ja 
nopeusrajat jne.) ja laatia luettelon 
leluista, jotka tarvitsevat EY-
tyyppitarkastuksen liitteessä I olevan II 
kohdan mukaisesti. Nämä yksityiskohdat 
on määriteltävä 46 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. el

Tarkistus 235
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi standardointimenettelyn 
tehostamiseksi muuttaa tietyssä 
määräajassa vahvistamattoman 
standardin mandaattia täsmentämällä 
raja-arvoja ja muita perusteita, joilla 
varmistetaan, että standardi täyttää 
9 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä II 
vahvistetut olennaiset 
turvallisuusvaatimukset. 
Kyseisistä toimenpiteistä päätetään 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Within the standardisation of toys, there are too many cases where standardisation 
committees, most likely for economic reasons, have been unable to agree on certain threshold 
limits or other criteria, and therefore have needed many years more than the mandate 
indicated to finalise their work. This makes it even more costly for the stakeholders to 
participate in standardisation and, waiting for the new standard, old insufficient rules must 
apply or EC declarations of conformity must be requested, which may lead to an unlevel 
playing field in the internal market apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify.

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

Tarkistus 236
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi standardointimenettelyn 
tehostamiseksi muuttaa tietyssä 
määräajassa vahvistamattoman 
standardin mandaattia täsmentämällä 
raja-arvoja ja muita perusteita, joilla 
varmistetaan, että standardi täyttää 
9 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä II 
vahvistetut olennaiset 
turvallisuusvaatimukset. Kyseisistä 
toimenpiteistä päätetään 46 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 237
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi standardointimenettelyn 
tehostamiseksi muuttaa tietyssä 
määräajassa vahvistamattoman 
standardin mandaattia täsmentämällä 
raja-arvoja ja muita perusteita, joilla 
varmistetaan, että standardi täyttää 
9 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä II 
vahvistetut olennaiset 
turvallisuusvaatimukset.

Kyseisistä toimenpiteistä päätetään 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 238
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi muuttaa liitettä II 
lisäämällä siihen erityisiä 
turvallisuusvaatimuksia puuttuakseen 
vaaroihin, joita eivät kata mitkään 
erityiset turvallisuusvaatimukset.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 46 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Lelujen markkinat kehittyvät vuosi vuodelta, ja uusia vaaroja ilmenee jatkuvasti. Esimerkkinä 
voidaan mainita vahvojen magneettien aiheuttamat vaaratilanteet. Tällaisiin vaaroihin 
voidaan puuttua tehokkaammin, jos komissio yhdessä jäsenvaltioiden ja Euroopan 
parlamentin kanssa voi lisätä liitteeseen II erityisiä turvallisuusvaatimuksia.

Tarkistus 239
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi muuttaa liitettä II 
lisäämällä siihen erityisiä 
turvallisuusvaatimuksia puuttuakseen 
vaaroihin, joita eivät kata mitkään 
erityiset turvallisuusvaatimukset.

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

Or. en

Perustelu

Lelujen markkinat kehittyvät vuosi vuodelta, ja uusia vaaroja ilmenee jatkuvasti. Esimerkkinä 
voidaan mainita vahvojen magneettien aiheuttamat vaaratilanteet. Tällaisiin vaaroihin 
voidaan puuttua tehokkaammin, jos komissio yhdessä jäsenvaltioiden ja Euroopan 
parlamentin kanssa voi lisätä liitteeseen II erityisiä turvallisuusvaatimuksia.

Tarkistus 240
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi muuttaa liitettä II 
lisäämällä siihen erityisiä 
turvallisuusvaatimuksia puuttuakseen 
vaaroihin, joita eivät kata mitkään 
erityiset turvallisuusvaatimukset.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 46 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 241
Emmanouil Angelakas

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kun siirtymäaika pidennetään viideksi vuodeksi, kaikki asianosaiset saavat voivat 
valmistautua kunnolla, ja on mahdollista edistyä muiden relevanttien menettelyjen, kuten 
REACH-asetuksen, soveltamisessa.

Tarkistus 242
Martí Grau i Segú

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
lelujen markkinoille saattamista, jotka ovat 
direktiivin 88/378/ETY mukaisia ja jotka 
saatettiin markkinoille ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa tai kahtena tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeisenä 
vuonna.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään, että uusi direktiivi ei vaikuta takautuvasti ja että 
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direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä olisi sovellettava kahden vuoden siirtymäkautta.

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

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
lelujen markkinoille saattamista, jotka ovat 
direktiivin 88/378/ETY mukaisia ja jotka 
on saatettu markkinoille ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa tai kahden 
vuoden aikana tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan, 
9 artiklan 1 kohdan ja liitteessä II olevan 
III kohdan suhteen jäsenvaltiot eivät saa 
estää sellaisten lelujen markkinoille 
saattamista, jotka ovat direktiivin 
88/378/ETY mukaisia ja jotka on saatettu 
markkinoille ennen tämän direktiivin 
voimaantuloa tai kolmen vuoden aikana 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 244
Andrea Losco

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
lelujen markkinoille saattamista, jotka ovat 
direktiivin 88/378/ETY mukaisia ja jotka 
on saatettu markkinoille ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa tai kahden 
vuoden aikana tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan, 
9 artiklan 1 kohdan ja liitteessä II olevan 
III kohdan suhteen jäsenvaltiot eivät saa 
estää sellaisten lelujen markkinoille 
saattamista, jotka ovat direktiivin 
88/378/ETY mukaisia ja jotka on saatettu 
markkinoille ennen tämän direktiivin 
voimaantuloa tai vuoden kuluessa uusista 
kemiallisista vaatimuksista annettavan 
tarkistetun lelustandardin EN 71-3 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa sellaisten lelujen markkinoille 
saattamista, jotka ovat direktiivin 88/378/ETY mukaisia ja jotka on saatettu markkinoille 
"viimeistään kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen". Näin sillä estetään, että 
jäsenvaltiot eivät voi päättää soveltaa direktiivin uusia säännöksiä heti sen voimaantulon 
jälkeen, ja huolehditaan oikeusvarmuudesta. Siirtymäkautta sovelletaan ainoastaan 
direktiivin kemiallisten vaatimusten täyttämisen osalta, koska säännökset ovat kovin erilaisia 
ja laajempia kuin voimassa olevassa lainsäädännössä.
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Tarkistus 245
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
lelujen markkinoille saattamista, jotka ovat 
direktiivin 88/378/ETY mukaisia ja jotka 
saatetaan markkinoille ennen [kaksi 
vuotta tämän direktiivin voimaantulon 
jälkeen].

Liitteessä II olevaa III osaa sovelletaan 
ainoastaan leluihin, jotka saatetaan 
markkinoille [viisi vuotta tämän 
direktiivin voimaantulon/31 päivän 
toukokuuta 2013] jälkeen.

Or. en

Perustelu

Ennen liitteen II kemiallisten ominaisuuksien voimaantuloa tarvitaan vielä kolmen vuoden 
lisäaika REACH-asetukseen mukautumista ja uusien testausmenetelmien ja standardien 
kehittämistä varten.

Tarkistus 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri 

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
lelujen markkinoille saattamista, jotka ovat 
direktiivin 88/378/ETY mukaisia ja jotka 
on saatettu markkinoille ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa tai kahden 
vuoden aikana tämän direktiivin 
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voimaantulon jälkeen. voimaantulon jälkeen.

Tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan, 
9 artiklan 1 kohdan ja liitteessä II olevan 
III kohdan suhteen jäsenvaltiot eivät saa 
estää sellaisten lelujen markkinoille 
saattamista, jotka ovat direktiivin 
88/378/ETY mukaisia ja jotka on saatettu 
markkinoille ennen tämän direktiivin 
voimaantuloa tai kolmen vuoden aikana 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
lelujen markkinoille saattamista, jotka ovat 
direktiivin 88/378/ETY mukaisia ja jotka 
on saatettu markkinoille ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa tai kahden 
vuoden aikana tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan, 
9 artiklan 1 kohdan ja liitteessä II olevan 
III kohdan suhteen jäsenvaltiot eivät saa
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estää sellaisten lelujen markkinoille 
saattamista, jotka ovat direktiivin 
88/378/ETY mukaisia ja jotka on saatettu 
markkinoille ennen tämän direktiivin 
voimaantuloa tai vuoden kuluessa uusista 
kemiallisista vaatimuksista annettavan 
tarkistetun lelustandardin EN 71-3 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa direktiivin uusia säännöksiä heti sen 
voimaantulon jälkeen, mikä olisi toimijoille kohtuuton rasite ja johtaisi hyvin erilaisiin 
lakeihin. Leluteollisuudelle ja sääntelyviranomaisille on annettava aikaa vaatimusten 
täyttämiseen, koska muuten pk-yritysten elinkelpoisuus vaarantuu. Tarvitaan vuoden lisäaika, 
jotta Euroopan standardointikomitea (CEN) ehtii päivittää nykyiset lelustandardit ja jotta 
leluteollisuus kykenee täyttämään niiden vaatimukset.

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

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
lelujen markkinoille saattamista, jotka ovat 
direktiivin 88/378/ETY mukaisia ja jotka 
on saatettu markkinoille ennen tämän 
direktiivin voimaantuloa tai saatetaan 
markkinoille kahden vuoden kuluessa 
siitä, kun tämä direktiivi on tullut 
voimaan.

Tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan, 
9 artiklan 1 kohdan ja liitteessä II olevan 
III kohdan suhteen jäsenvaltiot eivät saa 
estää sellaisten lelujen markkinoille 
saattamista, jotka ovat direktiivin 
88/378/ETY mukaisia ja jotka on saatettu 
markkinoille ennen tämän direktiivin 
voimaantuloa.

Or. en
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Tarkistus 249
Martí Grau i Segú

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mitä tulee 3 artiklan 1 kohtaan, 9 artiklan 
1 kohtaan ja liitteessä II olevaan III 
kohtaan (kemialliset ominaisuudet), 
jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
lelujen markkinoille saattamista, jotka 
ovat direktiivin 88/378/ETY mukaisia ja 
jotka saatettiin markkinoille
1) ennen tämän direktiivin voimaantuloa 
tai
2) tämän direktiivin voimaantulon jälkeen 
ja viimeistään kahden vuoden kuluttua 
siitä, kun virallisessa lehdessä julkaistaan 
ilmoitus lelujen samoja kemiallisia 
ominaisuuksia koskevan 
yhdenmukaistetun standardin seuraavasta 
tarkistamisesta.

Or. es

Perustelu

On selvää, että direktiivin ei pitäisi vaikuttaa takautuvasti kemikaalien alalla ja että 
direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä on noudatettava vähintään kahden vuoden 
siirtymäaikaa.

Tarkistus 250
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – otsikko

Komission teksti Tarkistus

LUETTELO TUOTTEISTA, JOITA EI 
ERITYISESTI PIDETÄ TÄSSÄ 
DIREKTIIVISSÄ TARKOITETTUINA 

LUETTELO TUOTTEISTA, JOITA EI 
ERITYISESTI PIDETÄ TÄSSÄ 
DIREKTIIVISSÄ TARKOITETTUINA 
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LELUINA (2 ARTIKLAN 1 KOHTA) LELUINA

Or. el

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

Ehdotus direktiiviksi
LIITE I – 17 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a. Kirjat, jotka eivät sisällä paperiin tai 
kartonkiin lisättyjä osia tai esineitä

Or. en

Perustelu

Vuoden 1988 leluturvallisuusdirektiivin täytäntöönpanon jälkeen jotkut jäsenvaltiot ovat 
katsoneet lasten kirjat leluiksi. Tästä on aiheutunut merkittäviä ongelmia 
lastenkirjateollisuudelle useissa jäsenvaltioissa. Koska kirjat ja varsinkin aivan pienten lasten 
kirjat ovat erittäin tärkeitä lukutaidon kehittäjiä, kirjojen lukemista olisi kannustettava 
jatkossakin. Siksi tämän direktiivin soveltamisessa olisi katsottava, että kirja ei ole lelu, ellei 
siihen liity ilmeisiä peleihin kuuluvia elementtejä.

Tarkistus 252
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
LIITE I – 17 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a. Pahviset kirjat, joita ei ole 
tarkoitettu leikkimiseen

Or. en
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Perustelu

Varsinkaan pahvisia lasten kirjoja ei pitäisi katso leluiksi. Näiden tuotteiden on lähes 
mahdotonta läpäistä vaatimuksenmukaisuustestejä ilman että niiden funktionaalisuus kärsii, 
varsinkin kun pahvi ja paperi menettävät lujuuttaan joutuessaan kosketuksiin lasten syljen 
kanssa.

Tarkistus 253
Bert Doorn

Ehdotus direktiiviksi
LIITE I – 17 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a. Kirjat, myös lastenkirjat, ja muut 
painotuotteet, jotka on tarkoitettu alle 14-
vuotiaille lapsille

Or. nl

Perustelu

Lastenkirjoilla on opetukseen ja/tai lasten yleiseen kehitykseen liittyviä tarkoituksia. Niitä ei 
voida katso leluiksi tässä direktiivissä. Kustantajille ei pidä asettaa tarpeettomia vaatimuksia 
leludirektiivin soveltamisen perusteella.

Tarkistus 254
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
LIITE I – 17 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 b. Lastenkirjat, jotka on suunniteltu tai 
selvästi tarkoitettu käytettäviksi lasten 
leikeissä

Or. en
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Perustelu

Varsinkaan pahvisia lasten kirjoja ei pitäisi katso leluiksi. Näiden tuotteiden on lähes 
mahdotonta läpäistä vaatimuksenmukaisuustestejä ilman että niiden funktionaalisuus kärsii, 
varsinkin kun pahvi ja paperi menettävät lujuuttaan joutuessaan kosketuksiin lasten syljen 
kanssa.

Tarkistus 255
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – I a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ι a. LUETTELO LELUISTA JOILLE ON 
TEHTÄVÄ EY-TYYPPITARKASTUS
1. Lelut, jotka on tarkoitettu alle 3 vuoden 
ikäisille lapsille
2. Lelut, joita ei voida suunnitella kaikki 
vaarat eliminoivalla tavalla 
3. Lelut, joilla voi olla vakavia lapsen 
terveyteen kohdistuvia vaikutuksia, jos ne 
eivät toimi
4. Lelut, jotka ovat aiemmin aiheuttaneet 
vakavia onnettomuuksia
Komissio laatii jokaiselle edellä mainitulle 
leluluokalle 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti luettelon 
kyseisistä leluista.

Or. el

Tarkistus 256
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lelut ja niiden osat eivät saa aiheuttaa 
tukehtumisvaaraa, joka johtuu erityisesti 
kuristumisesta tai hengitysteiden 

4 a. Lelut ja niiden osat eivät saa aiheuttaa 
tukehtumisvaaraa, joka johtuu erityisesti 
kuristumisesta tai hengitysteiden 
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tukkeutumisesta. tukkeutumisesta.

Or. en

Tarkistus 257
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lelut ja niiden osat eivät saa aiheuttaa 
tukehtumisvaaraa, joka johtuu erityisesti 
kuristumisesta tai hengitysteiden 
tukkeutumisesta.

4. Lelut ja niiden osat eivät saa aiheuttaa 
tukehtumisvaaraa.

Or. en

Perustelu

Tietynmuotoiset lelut ovat aiheuttaneet monia vakavia onnettomuuksia, ja ne on nyt kielletty 
standardeissa. Samoja sääntöjä olisi sovellettava myös pakkauksiin, koska lapset usein 
leikkivät myös pakkausten kanssa. Useimmat myyntiautomaattien valmistajat ja keskeiset 
yllätysmunien valmistajat ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin ja korvanneet tällaiset kapselit 
huomattavasti turvallisemmalla esineellä, mikä on hyvin myönteinen uudistus. Kaikkien 
pakkausten olisi kuitenkin oltava samojen tiukkojen turvallisuusstandardien mukaisia, ja tästä 
on annettava säännöksiä, jotta vastuuntunnottomat valmistajat eivät pystyisi tuomaan 
markkinoille kapseleita, jotka nyt ovat vanhanmallisia.

Tarkistus 258
Maria Matsouka

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 259
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Pakkaukset, joiden sisällä lelut ovat 
vähittäismyynnissä, eivät saa aiheuttaa 
kuristumisriskiä tai ilman kulun 
estymisen riskiä, joka johtuu suun ja nenän 
ulkopuolisesta hengitysteiden 
tukkeutumisesta. Pallomaiset, munan 
muotoiset tai soikeat pakkaukset eivät saa 
olla kooltaan sellaisia, että ne voisivat 
aiheuttaa sisäpuolisten hengitysteiden 
tukkeutumisen, jos esine kiilautuu 
suuhun tai nieluun.

Or. en

Perustelu

Tietynmuotoiset lelut ovat aiheuttaneet monia vakavia onnettomuuksia, ja ne on nyt kielletty 
standardeissa. Samoja sääntöjä olisi sovellettava myös pakkauksiin, koska lapset usein 
leikkivät myös pakkausten kanssa. Useimmat myyntiautomaattien valmistajat ja keskeiset 
yllätysmunien valmistajat ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin ja korvanneet tällaiset kapselit 
huomattavasti turvallisemmalla esineellä, mikä on hyvin myönteinen uudistus. Kaikkien 
pakkausten olisi kuitenkin oltava samojen tiukkojen turvallisuusstandardien mukaisia, ja tästä 
on annettava säännöksiä, jotta vastuuntunnottomat valmistajat eivät pystyisi tuomaan 
markkinoille kapseleita, jotka nyt ovat vanhanmallisia.

Tarkistus 260
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

ilman kulun estymisen riskiä, joka johtuu 
suun ja nenän ulkopuolisesta 
hengitysteiden tukkeutumisesta.

Or. en

Tarkistus 261
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 262
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lelut ja niiden osat eivät saa aiheuttaa 
ilman kulun estymisen riskiä, joka johtuu 
suun ja nenän ulkopuolisesta 
hengitysteiden tukkeutumisesta.

Or. en

Perustelu

Tietynmuotoiset lelut ovat aiheuttaneet monia vakavia onnettomuuksia, ja ne on nyt kielletty 
standardeissa. Samoja sääntöjä olisi sovellettava myös pakkauksiin, koska lapset usein 
leikkivät myös pakkausten kanssa. Useimmat myyntiautomaattien valmistajat ja keskeiset 
yllätysmunien valmistajat ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin ja korvanneet tällaiset kapselit 
huomattavasti turvallisemmalla esineellä, mikä on hyvin myönteinen uudistus. Kaikkien 
pakkausten olisi kuitenkin oltava samojen tiukkojen turvallisuusstandardien mukaisia, ja tästä 
on annettava säännöksiä, jotta vastuuntunnottomat valmistajat eivät pystyisi tuomaan
markkinoille kapseleita, jotka nyt ovat vanhanmallisia.

Tarkistus 263
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lelujen ja niiden osien on oltava kooltaan 
sellaisia, että ilman kulku ei voi estyä 
tilanteissa, joissa esine olisi kiilautunut 
suuhun tai nieluun tai juuttunut alempien 
hengitysteiden päähän.

Or. en

Perustelu

Tietynmuotoiset lelut ovat aiheuttaneet monia vakavia onnettomuuksia, ja ne on nyt kielletty 
standardeissa. Samoja sääntöjä olisi sovellettava myös pakkauksiin, koska lapset usein 
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leikkivät myös pakkausten kanssa. Useimmat myyntiautomaattien valmistajat ja keskeiset 
yllätysmunien valmistajat ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin ja korvanneet tällaiset kapselit 
huomattavasti turvallisemmalla esineellä, mikä on hyvin myönteinen uudistus. Kaikkien 
pakkausten olisi kuitenkin oltava samojen tiukkojen turvallisuusstandardien mukaisia, ja tästä 
on annettava säännöksiä, jotta vastuuntunnottomat valmistajat eivät pystyisi tuomaan 
markkinoille kapseleita, jotka nyt ovat vanhanmallisia.

Tarkistus 264
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön 
selvästi tarkoitettujen lelujen, niiden 
rakenneosien ja niiden irrotettavien osien 
on oltava kooltaan sellaisia, että lapsi ei voi 
niellä niitä ja/tai vetää niitä henkeensä. 
Tämä koskee myös muita leluja, jotka on 
tarkoitettu suuhun pantaviksi, sekä niiden 
rakenneosia ja irrotettavia osia.

Toimintojensa, kokonsa ja 
ominaisuuksiensa vuoksi alle 36 
kuukauden ikäisten lasten käyttöön 
tarkoitettujen lelujen, niiden rakenneosien 
ja niiden irrotettavien osien on oltava 
kooltaan sellaisia, että lapsi ei voi niellä 
niitä ja/tai vetää niitä henkeensä. Tämä 
koskee myös muita leluja, jotka 
toimintojensa, kokonsa ja 
ominaisuuksiensa vuoksi on tarkoitettu 
suuhun pantaviksi, sekä niiden rakenneosia 
ja irrotettavia osia.

Or. en

Perustelu

Tietynmuotoiset lelut ovat aiheuttaneet monia vakavia onnettomuuksia, ja ne on nyt kielletty 
standardeissa. Samoja sääntöjä olisi sovellettava myös pakkauksiin, koska lapset usein 
leikkivät myös pakkausten kanssa. Useimmat myyntiautomaattien valmistajat ja keskeiset 
yllätysmunien valmistajat ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin ja korvanneet tällaiset kapselit 
huomattavasti turvallisemmalla esineellä, mikä on hyvin myönteinen uudistus. Kaikkien 
pakkausten olisi kuitenkin oltava samojen tiukkojen turvallisuusstandardien mukaisia, ja tästä 
on annettava säännöksiä, jotta vastuuntunnottomat valmistajat eivät pystyisi tuomaan 
markkinoille kapseleita, jotka nyt ovat vanhanmallisia.
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Tarkistus 265
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alle 36 kuukauden  ikäisten lasten 
käyttöön selvästi tarkoitettujen lelujen, 
niiden rakenneosien ja niiden irrotettavien 
osien on oltava kooltaan sellaisia, että lapsi 
ei voi niellä niitä ja/tai vetää niitä 
henkeensä. Tämä koskee myös muita 
leluja, jotka on tarkoitettu suuhun 
pantaviksi, sekä niiden rakenneosia ja 
irrotettavia osia.

Alle 60 kuukauden ikäisten lasten 
käyttöön selvästi tarkoitettujen lelujen, 
niiden rakenneosien ja niiden irrotettavien 
osien on oltava kooltaan sellaisia, että lapsi 
ei voi niellä niitä ja/tai vetää niitä 
henkeensä. Tämä koskee myös muita 
leluja, jotka on tarkoitettu suuhun 
pantaviksi, ja leluja, joiden toiminta 
paranee, jos lelu kostutetaan syljellä, sekä 
niiden rakenneosia ja irrotettavia osia.

Or. el

Tarkistus 266
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön 
selvästi tarkoitettujen lelujen, niiden 
rakenneosien ja niiden irrotettavien osien 
on oltava kooltaan sellaisia, että lapsi ei voi 
niellä niitä ja/tai vetää niitä henkeensä. 
Tämä koskee myös muita leluja, jotka on 
tarkoitettu suuhun pantaviksi, sekä niiden 
rakenneosia ja irrotettavia osia.

Toimintojensa, kokonsa ja 
ominaisuuksiensa vuoksi alle 
36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön 
selvästi tarkoitettujen lelujen, niiden 
rakenneosien ja niiden irrotettavien osien 
on oltava kooltaan sellaisia, että lapsi ei voi 
niellä niitä ja/tai vetää niitä henkeensä. 
Tämä koskee myös muita leluja, jotka 
toimintojensa, kokonsa ja 
ominaisuuksiensa vuoksi on tarkoitettu 
suuhun pantaviksi, sekä niiden rakenneosia 
ja irrotettavia osia.

Or. en
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Tarkistus 267
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön 
selvästi tarkoitettujen lelujen, niiden 
rakenneosien ja niiden irrotettavien osien 
on oltava kooltaan sellaisia, että lapsi ei voi 
niellä niitä ja/tai vetää niitä henkeensä. 
Tämä koskee myös muita leluja, jotka on 
tarkoitettu suuhun pantaviksi, sekä niiden 
rakenneosia ja irrotettavia osia.

Alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön 
selvästi tarkoitettujen lelujen, niiden 
rakenneosien ja niiden irrotettavien osien 
on oltava kooltaan sellaisia, että lapsi ei voi 
niellä niitä ja/tai vetää niitä henkeensä. 
Tämä koskee myös muita leluja, jotka on 
tarkoitettu suuhun pantaviksi, ja leluja, 
jotka sisältyvät tai jotka on sekoitettu 
elintarvikkeeseen, sekä niiden rakenneosia 
ja irrotettavia osia.

Or. en

Perustelu

Alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön selvästi tarkoitettujen lelujen, niiden rakenneosien 
ja niiden irrotettavien osien on oltava kooltaan sellaisia, että lapsi ei voi niellä niitä ja/tai 
vetää niitä henkeensä. Tämä koskee myös muita leluja, jotka on tarkoitettu suuhun pantaviksi, 
ja leluja, jotka sisältyvät tai jotka on sekoitettu elintarvikkeeseen, sekä niiden rakenneosia ja 
irrotettavia osia.

Tarkistus 268
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lelujen ja niiden osien on oltava kooltaan 
sellaisia, että ilman kulku ei voi estyä 
tilanteissa, joissa esine olisi kiilautunut 
suuhun tai nieluun tai juuttunut alempien 
hengitysteiden päähän.

Or. en
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Tarkistus 269
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pakkaukset, joiden sisällä lelut ovat 
vähittäismyynnissä, eivät saa aiheuttaa 
kuristumisriskiä tai ilman kulun 
estymisen riskiä, joka johtuu suun ja 
nenän ulkopuolisesta hengitysteiden 
tukkeutumisesta. Pallomaiset, munan 
muotoiset tai soikeat pakkaukset eivät saa 
olla kooltaan sellaisia, että ne voisivat 
aiheuttaa sisäpuolisten hengitysteiden 
tukkeutumisen, jos esine kiilautuu 
suuhun tai nieluun. 

Or. en

Tarkistus 270
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeeseen sisältyvillä tai 
elintarvikkeeseen sekoitetuilla leluilla on 
oltava oma pakkaus. Tämän pakkauksen, 
sellaisena kuin se toimitetaan, on oltava 
kooltaan sellainen, että lapsi ei voi niellä 
sitä ja/tai vetää sitä henkeensä.

Elintarvikkeeseen sisältyvillä tai 
elintarvikkeeseen sekoitetuilla leluilla on 
oltava oma pakkaus. Tämän pakkauksen, 
sellaisena kuin se toimitetaan, on oltava 
kooltaan sellainen, että lapsi ei voi niellä 
sitä ja/tai vetää sitä henkeensä, ja sen on 
oltava muiden lelujen pakkauksista 
4 kohdan e alakohdassa annettujen 
vaatimusten mukainen. Lieriömäiset, 
päistään pyöristetyt sisäpakkaukset, jotka, 
sellaisena kuin ne toimitetaan, voidaan 
avaamalla jakaa kahteen osaan, eivät saa 
olla kooltaan sellaisia, että ne voisivat 
aiheuttaa sisäpuolisten hengitysteiden 
tukkeutumisen.
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Or. en

Perustelu

Tietynmuotoiset lelut ovat aiheuttaneet monia vakavia onnettomuuksia, ja ne on nyt kielletty 
standardeissa. Samoja sääntöjä olisi sovellettava myös pakkauksiin, koska lapset usein 
leikkivät myös pakkausten kanssa. Useimmat myyntiautomaattien valmistajat ja keskeiset 
yllätysmunien valmistajat ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin ja korvanneet tällaiset kapselit 
huomattavasti turvallisemmalla pakkauksella, mikä on hyvin myönteinen uudistus. Kaikkien 
pakkausten olisi kuitenkin oltava samojen tiukkojen turvallisuusstandardien mukaisia, ja tästä 
on annettava säännöksiä, jotta vastuuntunnottomat valmistajat eivät pystyisi tuomaan 
markkinoille kapseleita, jotka nyt ovat vanhanmallisia. 

Tarkistus 271
Maria Matsouka

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

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeeseen sisältyvillä tai 
elintarvikkeeseen sekoitetuilla leluilla on 
oltava oma pakkaus. Tämän pakkauksen, 
sellaisena kuin se toimitetaan, on oltava 
kooltaan sellainen, että lapsi ei voi niellä 
sitä ja/tai vetää sitä henkeensä.

Elintarvikkeeseen sisältyvillä tai 
elintarvikkeeseen sekoitetuilla leluilla on 
oltava oma pakkaus. Tämän pakkauksen, 
sellaisena kuin se toimitetaan, on oltava 
kooltaan sellainen, että lapsi ei voi niellä 
sitä ja/tai vetää sitä henkeensä, eikä se saa 
aiheuttaa mitään muuta tukehtumisen, 
kuristumisen tai ulkoisen tai sisäisen 
hengitystien tukkeutumisen riskiä.

Or. el

Tarkistus 272
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeeseen sisältyvillä tai 
elintarvikkeeseen sekoitetuilla leluilla on 
oltava oma pakkaus. Tämän pakkauksen, 

Elintarvikkeeseen sisältyvät tai 
elintarvikkeeseen sekoitetut lelut on 
pakattava erikseen, jotta elintarvikkeen tai 
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sellaisena kuin se toimitetaan, on oltava 
kooltaan sellainen, että lapsi ei voi niellä 
sitä ja/tai vetää sitä henkeensä.

lelun ainesosat tai tuoksut eivät sekoitu 
toisiinsa.  Tämän pakkauksen, sellaisena 
kuin se toimitetaan, on oltava kooltaan 
sellainen, että lapsi ei voi niellä sitä ja/tai 
vetää sitä henkeensä.

Or. en

Perustelu

Syötäväksi kelpaamattomat tuotteet syötävien tuotteiden joukossa aiheuttavat pikkulapsille 
riskin, sillä he saattavat mielessään liittää syötävät tuotteet leluihin, joita ei pitäisi laittaa 
suuhun.  Jos lelut on piilotettu elintarvikkeeseen, vanhemmat eivät ehkä tiedä niiden 
olemassaolosta.  Selkeiden erillisten pakkausten avulla varmistetaan, että vanhemmat 
pystyvät valvomaan, miten lapset saavat käsiinsä leluja ja elintarvikkeita. 

Tarkistus 273
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeeseen sisältyvillä tai 
elintarvikkeeseen sekoitetuilla leluilla on 
oltava oma pakkaus.
 Tämän pakkauksen, sellaisena kuin se 
toimitetaan, on oltava kooltaan sellainen, 
että lapsi ei voi niellä sitä ja/tai vetää sitä 
henkeensä.

Elintarvikkeeseen sisältyvillä tai 
elintarvikkeeseen sekoitetuilla leluilla on 
oltava oma pakkaus. Tämän pakkauksen, 
sellaisena kuin se toimitetaan, on oltava 
kooltaan sellainen, että lapsi ei voi niellä 
sitä ja/tai vetää sitä henkeensä, eikä se saa
aiheuttaa mitään muuta tukehtumisen, 
kuristumisen tai ulkoisen tai sisäisen 
hengitystien tukkeutumisen riskiä.

Or. en
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Tarkistus 274
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeeseen sisältyvillä tai 
elintarvikkeeseen sekoitetuilla leluilla on 
oltava oma pakkaus. Tämän pakkauksen, 
sellaisena kuin se toimitetaan, on oltava 
kooltaan sellainen, että lapsi ei voi niellä 
sitä ja/tai vetää sitä henkeensä.

Elintarvikkeeseen sisältyvillä tai 
elintarvikkeeseen sekoitetuilla leluilla on 
oltava oma pakkaus. Tämän pakkauksen, 
sellaisena kuin se toimitetaan, on oltava 
kooltaan sellainen, että lapsi ei voi niellä 
sitä ja/tai vetää sitä henkeensä, ja sen on 
oltava muiden lelujen pakkauksista 
4 kohdan e alakohdassa annettujen 
vaatimusten mukainen. Lieriömäiset, 
päistään pyöristetyt sisäpakkaukset, jotka 
voidaan avattaessa jakaa kahteen osaan, 
eivät saa olla kooltaan sellaisia, että ne 
voisivat aiheuttaa sisäpuolisten 
hengitysteiden tukkeutumisen.

Or. en

Tarkistus 275
Martí Grau i Segú

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 4 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 artiklassa esitetyn "lelun" 
määritelmän pohjalta tämän direktiivin 
piiriin eivät kuulu yhdestä osasta 
koostuvat koriste-elementit, jotka 
sisältyvät tiettyihin perinneruokiin.

Or. es

Perustelu

Jotkut kansanperinteeseen liittyvät tuotteet voivat sisältää pieniä koriste-elementtejä, joita ei 
pitäisi pitää leluina.
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Tarkistus 276
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeessa olevien lelujen on oltava 
selvästi erotettavissa elintarvikkeesta 
värinsä, koostumuksensa ja kokonsa 
perusteella.  Leluja sisältävissä 
elintarvikkeissa olevat varoitusetiketit 
eivät saa olla muodoltaan 
vahingoittuneita, varsinkaan taittuneita 
tai rypistyneitä, tai muodoltaan helposti 
vahingoittuvia.  

Or. en

Perustelu

Elintarvikkeeseen sisältyvät lelut tarjotaan lapselle yhtaikaa kuin elintarvike. Lapsi leikkii 
lelulla samalla, kun hän syö, eikä aina kiinnitä huomiota siihen, mitä laittaa suuhunsa 
(esimerkiksi pieniä osia lelusta).  Varoitukset ja etiketit eivät saa olla vahingoittuneita, sillä 
tämä heikentäisi varoituksen luettavuutta. 

Tarkistus 277
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lelut, jotka ovat elintarvikkeessa sen 
nauttimishetkellä tiiviisti kiinni niin, että 
elintarvike on ensin nautittava, jotta leluun 
pääsee käsiksi, on kiellettävä.

Lelut, jotka ovat elintarvikkeessa sen 
nauttimishetkellä tiiviisti kiinni niin, että 
elintarvike on ensin nautittava, jotta leluun 
pääsee käsiksi, on kiellettävä. Muulla 
tavalla suoraan elintarvikkeeseen 
kiinnitettyjen lelujen osien on oltava 
4 kohdan c ja d alakohdan vaatimusten 
mukaisia.
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Or. en

Perustelu

Tietynmuotoiset lelut ovat aiheuttaneet monia vakavia onnettomuuksia, ja ne on nyt kielletty 
standardeissa. Samoja sääntöjä olisi sovellettava myös pakkauksiin, koska lapset usein 
leikkivät myös pakkausten kanssa. Useimmat myyntiautomaattien valmistajat ja keskeiset 
yllätysmunien valmistajat ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin ja korvanneet tällaiset kapselit 
huomattavasti turvallisemmalla pakkauksella, mikä on hyvin myönteinen uudistus. Kaikkien 
pakkausten olisi kuitenkin oltava samojen tiukkojen turvallisuusstandardien mukaisia, ja tästä 
on annettava säännöksiä, jotta vastuuntunnottomat valmistajat eivät pystyisi tuomaan 
markkinoille kapseleita, jotka nyt ovat vanhanmallisia. 

Tarkistus 278
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lelut, jotka ovat elintarvikkeessa sen 
nauttimishetkellä tiiviisti kiinni niin, että 
elintarvike on ensin nautittava, jotta leluun 
pääsee käsiksi, on kiellettävä.

Lelut, jotka ovat elintarvikkeessa sen 
nauttimishetkellä sijoitettuina niin, että 
elintarvike on ensin paloiteltava tai
nautittava, jotta leluun pääsee käsiksi, on 
kiellettävä.

Or. el

Tarkistus 279
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lelut, jotka ovat elintarvikkeessa sen 
nauttimishetkellä tiiviisti kiinni niin, että 
elintarvike on ensin nautittava, jotta leluun 
pääsee käsiksi, on kiellettävä.

Elintarvikkeeseen sisältyvät tai 
elintarvikkeeseen sekoitetut lelut, jotka 
ovat sijoitettuina elintarvikkeeseen niin, 
että elintarvike on ensin nautittava tai 
murrettava, jotta leluun pääsee käsiksi, on 
kiellettävä.
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Or. en

Perustelu

Selvennys komission esittämään sanamuotoon moniselitteisyyden poistamiseksi.

Tarkistus 280
Jan Cremers

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lelut, jotka ovat elintarvikkeessa sen 
nauttimishetkellä tiiviisti kiinni niin, että 
elintarvike on ensin nautittava, jotta leluun 
pääsee käsiksi, on kiellettävä.

Lelujen, jotka ovat elintarvikkeessa sen 
nauttimishetkellä tiiviisti kiinni niin, että 
elintarvike on ensin nautittava, jotta leluun 
pääsee käsiksi, on oltava kooltaan 
sellaisia, että niitä ei voi niellä eikä vetää 
henkeen.

Or. en

Tarkistus 281
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lelut, jotka ovat elintarvikkeessa sen 
nauttimishetkellä tiiviisti kiinni niin, että 
elintarvike on ensin nautittava, jotta leluun 
pääsee käsiksi, on kiellettävä.

Lelut, jotka ovat elintarvikkeessa sen 
nauttimishetkellä tiiviisti kiinni niin, että 
elintarvike on ensin nautittava, jotta leluun 
pääsee käsiksi, on kiellettävä. Muulla 
tavalla suoraan elintarvikkeeseen 
kiinnitettyjen lelujen osien on oltava 
4 kohdan c ja d alakohdan vaatimusten 
mukaisia.

Or. en
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Tarkistus 282
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 4 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeisiin – joita ei tarvitse nauttia 
päästäkseen käsiksi leluun – liitettyjen 
lelunosien on oltava kooltaan sellaisia, 
ettei niiden nielaiseminen tai henkeen 
vetäminen tai se, että ne tukkisivat sisäisiä 
hengitysteitä, ole mahdollista.

Or. en

Perustelu

Tässä on kyse muoviseen hylsyyn kiinnitetyistä, muovisella korkilla varustetuista 
huulipunamakeisista tai tuttimakeisista, joissa on muovinen levyosa.  Kun lapsi imee 
makeista, vaarana on, että hän vetää hylsyn tai levyosan henkeensä, vaikka ei söisi koko 
makeista. Irlannissa sattui kohtalokas onnettomuus tällaista huulipunamakeista syödessä: 
lapsi (iältään yli kolmevuotias) nielaisi korkin. Korkki on nyt rei'itetty, jotta ilma voisi kulkea 
sen läpi, mutta joissakin jäsenvaltioissa, esimerkiksi Ruotsissa, tuote on kielletty. 

Tarkistus 283
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 4 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeessa olevien lelujen on oltava 
erotettavissa elintarvikkeesta värinsä, 
muotonsa ja kokonsa perusteella. 

Or. el
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Tarkistus 284
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 4 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Leluja sisältävissä elintarvikkeissa olevat 
varoitukset eivät saa olla muodoltaan 
vahingoittuneita, varsinkaan taittuneita 
tai rypistyneitä, tai muodoltaan helposti 
vahingoittuvia.  

Or. el

Tarkistus 285
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 4 kohta – 5 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeisiin, joita ei tarvitse nauttia 
päästäkseen käsiksi leluun, liitettyjen 
lelunosien on oltava kooltaan sellaisia, 
ettei niiden nielaiseminen tai henkeen 
vetäminen tai se, että ne tukkisivat sisäisiä 
hengitysteitä, ole mahdollista.

Or. el

Tarkistus 286
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 4 kohta – 5 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeisiin sisältyviin leluihin 
liittyvien vaarojen arviointi on tehtävä 
ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisesti.
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Or. el

Tarkistus 287
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 7 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi määrätä sähköisesti 
toimivien päälläistuttavien lelujen 
rakenteellisen enimmäisnopeuden 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 288
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

’Rakenteellisella nopeudella’ tarkoitetaan 
edustavaa mahdollista toimintanopeutta, 
joka määräytyy rakenteen ja fysikaalisten 
ominaisuuksien perusteella.

Komissio voi määrätä sähköisesti 
toimivien päällä istuttavien lelujen 
rakenteellisen enimmäisnopeuden 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Komissio voi määrätä sähköisesti toimivien päällä istuttavien lelujen rakenteellisen 
enimmäisnopeuden 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti. 
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Tarkistus 289
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tätä sovelletaan kaikkiin leluihin niiden 
kohdeikäryhmästä riippumatta. 
Impulssimelun rajana olisi oltava 
enintään 135 dB LpC korvan tasolla. 
Jatkuvan melun rajat pitäisi asettaa alle 
36 kuukauden ikäisen pikkulapsen 
korvan herkkyyden mukaisesti.
Komissio voi alentaa näiden lelujen raja-
arvoa 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Melutasojen nykyiset standardit eivät riittävällä tavalla ota huomioon lasten kuulon 
mahdollista vaurioitumista. Melurajat olisi asetettava kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 
olevien lasten mukaisesti, eli alle 36 kuukauden ikäisten lasten korvan herkkyyden 
perusteella. Ääniä synnyttävien lelujen enimmäismelutason määrittäminen on poliittinen asia, 
josta olisi päätettävä poliittisella tasolla valvonnan käsittävää komiteamenettelyä noudattaen. 
Asiaa ei pitäisi jättää standardointielinten päätettäväksi. 
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Tarkistus 290
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

10. Lelut, jotka on suunniteltu päästämään 
ääniä, on suunniteltava ja rakennettava 
niin, että niistä lähtevä ääni:

– on impulssimelun osalta enintään 
135 dB LpC korvan tasolla
– on jatkuvan melun osalta enintään 
70 dB LpC korvan lähelle tarkoitetuissa 
leluissa, kuten leluissa, joissa on 
kuulokkeet, tai lelupuhelimissa  
– ei missään tapauksessa ylitä aikuisiin 
työsuojelulainsäädännön perusteella 
sovellettavia vastaavia raja-arvoja 

Or. en

Perustelu

Olisi sovellettava ääntä koskevia täsmällisiä raja-arvoja. Impulssimelun osalta ehdotettu raja 
vastaa tilannetta, jossa teollisuudessa työskentelevän aikuisen on käytettävä kuulosuojaimia.  
Kun kyse on korvan lähelle tarkoitettujen lelujen jatkuvasta melusta, rajaa olisi sovellettava 
käyttäjän iästä riippumatta.  Kaikkien muiden lelujen synnyttämä jatkuva melu ei missään 
tapauksessa saa olla kovempi kuin teollisuudessa työskenteleville aikuisille sallittu melu.  

Tarkistus 291
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. sv

Perustelu

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

Tarkistus 292
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

10. Lelut, jotka on suunniteltu päästämään 
ääniä, on suunniteltava ja rakennettava 
niin, että niistä lähtevä ääni ei voi 
vahingoittaa lapsen kuuloa. Tätä 
sovelletaan kaikkiin leluihin niiden 
kohdeikäryhmästä riippumatta. 
Impulssimelun rajana olisi oltava 
enintään 115 dB LpC korvan tasolla. 
Jatkuvaa melua pitävien lelujen raja-
arvon olisi oltava enintään 80 dB LpC 
korvan tasolla.

Or. sv

Perustelu

Tutkimukset ovat osoittaneet, että altistuminen yli 80 dB:n melulle voi vaurioittaa kuuloa. 
Lapset ovat erityisessä vaarassa, sillä heidän korvansa ovat herkempiä korkeille 
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desibelitasoille kuin aikuisten korvat, mikä ilmenee myöhemmin lasten kuulovaurioiden 
lisääntymisenä. Siksi erityisen vaarallisten lelujen eli ns. impulssimelulelujen desibelirajaksi 
olisi asetettava 115 dB.

Tarkistus 293
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

10. Lelut, jotka on suunniteltu päästämään 
ääniä, on suunniteltava ja rakennettava 
niin, että niistä lähtevä ääni ei voi 
vahingoittaa lapsen kuuloa. Komissio voi 
määritellä raja-arvon näille leluille 
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. el

Tarkistus 294
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. Sellaiset lelut ja niiden osat, jotka 
lapsi pystyy nielaisemaan, erityisesti 
magneetit ja magneettiosat, avautuvat 
osat tai nappiparistot, eivät saa aiheuttaa 
ruoansulatuskanavan eivätkä suoliston 
vaurioittamisen riskiä.

Or. en

Perustelu

Sellaisten lelujen tai niiden osien, joita lapset ovat nielaisseet, aiheuttamat vaarat ovat 
saaneet paljon huomiota osakseen direktiivin hyväksymisen jälkeen.  Erityisten 
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turvallisuusvaatimusten olisi katettava tällaiset riskit, ja standardointielimet olisi pakotettava 
paneutumaan niihin standardeissa.  Magneettileluja käsittelevä standardi on jo käsittelyssä, 
mutta kyseinen vaara olisi sisällytettävä myös liitteen II erityisiin turvallisuusvaatimuksiin 
uuden lähestymistavan järjestelmän noudattamiseksi.

Tarkistus 295
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa I – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. Sellaiset lelut ja niiden osat, joiden 
nielaiseminen on mahdollista, on 
valmistettava siten, että ne eivät 
nielaistuna aiheuta vahinkoa.  Tämä 
koskee erityisesti paristojen, magneettien 
ja sellaisten esineiden, joiden koko tai 
muoto saattaa muuttua, aiheuttamia 
riskejä.   

Or. en

Tarkistus 296
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lelut on suunniteltava ja rakennettava 
siten, että ne eivät aiheuta ihmisten 
terveydelle haittavaikutuksia, jotka 
johtuvat altistumisesta kemiallisille aineille 
tai valmisteille, joista lelut koostuvat tai 
joita ne sisältävät, kun leluja käytetään 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla. 

1. Lelut on suunniteltava ja rakennettava 
siten, että ne eivät aiheuta ihmisten 
terveydelle tai hormonitoiminnalle 
haittavaikutuksia, jotka johtuvat 
altistumisesta kemiallisille aineille tai 
valmisteille, joista lelut koostuvat tai joita 
ne sisältävät, kun leluja käytetään 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla. 

Or. en
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Tarkistus 297
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi), hormonaalisiksi haitta-aineiksi 
sekä terveysvaikutusten vuoksi asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 (Reach) mukaisesti 
laadittuun ehdotettujen aineiden 
luetteloon luokiteltujen aineiden käyttö 
leluissa on kielletty, paitsi jos aineet 
sisältyvät lelujen sähköisiin rakenneosiin, 
joihin lapset eivät pääse käsiksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä esitettyjen 
rajoitusten soveltamista.

Näiden aineiden jäämien esiintyminen 
sallitaan edellyttäen, että aineita ei ole 
lisätty tahallisesti, siirtymät ovat 
merkityksettömiä ja esiintymistä ei voida 
teknisesti välttää hyvien tuotantotapojen 
mukaisissa käytännöissä.
Jos luonnossa esiintyvään orgaaniseen 
raaka-aineeseen, jota perinteisesti 
käytetään lelujen valmistukseen, 
luonnostaan sisältyy CMR-ainetta, raaka-
aineessa saa esiintyä CMR-ainetta 
edellyttäen, että ainetta ei ole lisätty 
tahallisesti, määrää pidetään alhaisena ja 
kyseinen raaka-aine ei ole aikaisemmin 
aiheuttanut vahinkoa CMR-pitoisuutensa 
vuoksi. 
Monomeerijäämien esiintyminen 
polymeerimuoveissa voidaan sallia 
edellyttäen, että siirtymät ovat 
merkityksettömiä ja esiintymistä ei voida 
teknisesti välttää hyvien tuotantotapojen 
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mukaisissa käytännöissä.
Lisäksi ruostumaton teräs saa sisältää 
nikkeliä edellyttäen, että siirtymät ovat 
merkityksettömiä. 
Mitään edellä esitetyistä poikkeuksista ei 
sovelleta elohopeaan.

Or. en

Perustelu

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. 

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

Tarkistus 298
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi) ja hormonaalisiksi haitta-
aineiksi luokiteltujen aineiden käyttö sekä 
muiden aineiden käyttö, jotka sisältyvät 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 
mukaisesti laadittuun ehdotettujen 
aineiden luetteloon, leluissa on kielletty, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä esitettyjen 
rajoitusten soveltamista. Näiden aineiden 
jäämien esiintyminen sallitaan 
edellyttäen, että esiintymistä ei voida 
teknisesti välttää hyvien tuotantotapojen 
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esitettyjen rajoitusten soveltamista. mukaisissa käytännöissä.

Or. en

Tarkistus 299
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi) ja hormonaalisiksi haitta-
aineiksi luokiteltujen aineiden käyttö sekä 
muiden aineiden käyttö, jotka sisältyvät 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 
mukaisesti laadittuun ehdotettujen 
aineiden luetteloon, leluissa on 
terveyssyistä kielletty, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan ensimmäisessä 
virkkeessä esitettyjen rajoitusten 
soveltamista. Näiden aineiden jäämien 
esiintyminen sallitaan edellyttäen, että 
esiintymistä ei voida teknisesti välttää 
hyvien tuotantotapojen mukaisissa 
käytännöissä, tai aineet sisältyvät lelujen 
rakenneosiin tai mikrorakenteeltaan 
erillisiin osiin, joihin lapset eivät pääse 
missään olosuhteissa käsiksi. 

Or. en

Perustelu

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 
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67/548/EEC.  

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

Tarkistus 300
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi), hormonaalisiksi haitta-aineiksi 
tai hitaasti hajoaviksi, biokertyviksi ja 
myrkyllisiksi aineiksi (PBT) tai erittäin 
hitaasti hajoaviksi ja erittäin 
voimakkaasti biokertyviksi aineiksi (vPvB)
luokiteltujen aineiden käyttö leluissa on 
kielletty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä 
esitettyjen rajoitusten soveltamista.

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

Or. en

Perustelu

CMR-aineiden ja muiden erittäin huolestuttaviksi yksilöityjen aineiden (esimerkiksi 
hormonaaliset haitta-aineet) käyttö leluissa kielletään. Lasten fyysinen kehitys on kesken ja 
siksi he ovat erittäin herkkiä aineille, joilla saattaa olla vaikutuksia kehossa tapahtuviin 
prosesseihin. Lisäksi Euroopan parlamentti vaati 26. syyskuuta antamassaan 
päätöslauselmassa lelujen tuoteturvallisuudesta kaikkien CMR-aineiden (luokat 1, 2 ja 3) ja 
muiden vastaavalla tavalla huolestuttavien aineiden, kuten hormonaalisten haitta-aineiden, 
herkisteaineiden tai hajusteiden kieltämistä. 
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Tarkistus 301
Emmanouil Angelakas

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi) luokiteltujen aineiden käyttö 
leluissa on kielletty, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan ensimmäisessä 
virkkeessä esitettyjen rajoitusten 
soveltamista.

Näiden aineiden jäämien (esimerkiksi 
monomeerit muoveissa), joita ei voida 
välttää teknisesti hyvien tuotantotapojen 
mukaisissa käytännöissä, esiintyminen 
sallitaan edellyttäen, että noudatetaan 
asetuksen (EY) 1935/2004 säännöksiä. 

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 67/548/ETY ja direktiivissä 1999/45/EY vahvistettuja CMR-aineiden 
pitoisuusrajoja ei välttämättä sovelleta leluihin, koska rajat eivät koske esineitä vaan 
valmistusta. Lisäksi rajoja ei ole määritetty lapsia vaan aikuisia varten, ja lasten altistuessa 
kemiallisille aineille vaarat ovat suurempia kuin aikuisilla.    Direktiivissä 1999/45/EY CMR-
aineille asetettu 0,1 prosentin raja-arvo on melko korkea, eikä ole osoitettu, että 
kyseisensuuruinen altistuminen CMR-aineille olisi lapsille turvallista.  
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Tarkistus 302
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 3 kohta

Komission ehdotus Tarkistus

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

3. Direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi) luokiteltujen aineiden käyttö 
leluissa siten, että yksittäisten aineiden 
pitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 
asiaankuuluvat pitoisuudet, jotka on 
vahvistettu aineita sisältävien valmisteiden 
luokitusta varten direktiivin 1999/45/EY 
säännösten mukaisesti, on kielletty, paitsi 
jos aineet sisältyvät lelujen rakenneosiin tai 
mikrorakenteeltaan erillisiin osiin, joihin 
lapset eivät pääse käsiksi 9 artiklan 
2 kohdan 1 alakohdan mukaisessa 
käytössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä 
esitettyjen rajoitusten soveltamista.

Or. de

Perustelu

Turvallisuusvaatimuksia voidaan soveltaa vain silloin, kun lelua käytetään määräysten 
mukaisesti tai ennakoitavissa olevassa laajuudessa siten, että otetaan huomioon lasten 
käyttäytyminen. Käyttörajoituksia ei pitäisi soveltaa silloin, kun käsiksi pääseminen olisi 
mahdollista vain täysin odottamattoman käytön yhteydessä.

Tarkistus 303
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-

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

aineiksi) luokiteltujen aineiden käyttö 
leluissa siten, että yksittäisten aineiden 
pitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 
asiaankuuluvat pitoisuudet, jotka on 
vahvistettu aineita sisältävien valmisteiden 
luokitusta varten direktiivin 1999/45/EY 
säännösten mukaisesti, on kielletty, paitsi 
jos aineet sisältyvät lelujen rakenneosiin tai 
mikrorakenteeltaan erillisiin osiin, joihin 
lapset eivät pääse käsiksi, eivätkä pysty 
vetämään henkeensä, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 2 kohdan ensimmäisessä 
virkkeessä esitettyjen rajoitusten 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Fyysisen kontaktin mahdollisuus sisäänhengittämällä olisi myös poistettava, jolloin asiasta on 
nimenomaisesti mainittava.

Tarkistus 304
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi) luokiteltujen aineiden osuus
leluissa siten, että yksittäisten aineiden 
pitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 
asiaankuuluvat pitoisuudet, jotka on 
vahvistettu aineita sisältävien valmisteiden 
luokitusta varten direktiivin 1999/45/EY 
säännösten mukaisesti, on kielletty, paitsi 
jos aineet sisältyvät lelujen rakenneosiin tai 
mikrorakenteeltaan erillisiin osiin, joihin 
lapset eivät pääse käsiksi, kun leluja 
käytetään niille tarkoitetulla tai ennalta 
arvattavalla tavalla, lasten käytös 
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rajoitusten soveltamista. huomioon ottaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan ensimmäisessä 
virkkeessä esitettyjen rajoitusten 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa Reach-asetuksen ja EU:n riskinarviointimetodien yhdenmukaisuus, 
lelujen turvallisuutta on arvioitava leluissa olevan CMR 1- ja CMR 2 -aineiden osuuden eikä 
niiden käytön perusteella.  Niiden osuus voidaan sallia ainoastaan, jos ne arvioinnin 
perusteella on todettu lapsille vaarattomiksi. 

Tarkistus 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Direktiivissä 67/548/ETY olevassa 
liitteessä I karsinogeenisiksi, 
mutageenisiksi tai lisääntymistoksisiksi 
aineiksi (luokka 1 tai 2) luokiteltuja 
aineita ei saa esiintyä leluissa siten, että 
yksittäisten aineiden pitoisuus on yhtä 
suuri tai suurempi kuin asiaankuuluvat 
pitoisuudet, jotka on vahvistettu aineita 
sisältävien valmisteiden luokitusta varten 
direktiivin 1999/45/EY säännösten 
mukaisesti, paitsi jos aineet sisältyvät 
lelujen rakenneosiin, joihin lapset eivät 
pääse käsiksi standardissa EN 71 
määritetyllä tavalla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan ensimmäisessä 
virkkeessä esitettyjen rajoitusten 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Siirtymäaika: perustelu johdanto-osan 16 b (uusi) kappaleen ja 52 artiklan yhteydessä.  Jos 
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altistumista ei ole, ei ole myöskään vaaraa. Tästä syystä turvallisuus ei lisäänny, vaikka 
rajoitukset laajennettaisiin koskemaan niitä lelun osia, joihin ei pääse käsiksi.  Viittaus 
vaihtoehtoisiin aineisiin poistetaan, koska jos riskinarvioinnista käy ilmi, että aine ei aiheuta 
riskejä, ei ole syytä määrätä leluteollisuudelle lisätaakkoja vaihtoehtoisen aineen 
tunnistamiseen.  Uusien kohtien avulla teksti mukautetaan Reach-asetukseen.

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

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Direktiivissä 67/548/ETY olevassa 
liitteessä I karsinogeenisiksi, 
mutageenisiksi tai lisääntymistoksisiksi 
aineiksi (luokka 1 tai 2) luokiteltuja 
aineita ei saa esiintyä leluissa siten, että 
yksittäisten aineiden pitoisuus on yhtä 
suuri tai suurempi kuin asiaankuuluvat 
pitoisuudet, jotka on vahvistettu aineita 
sisältävien valmisteiden luokitusta varten 
direktiivin 1999/45/EY säännösten 
mukaisesti, paitsi jos aineet sisältyvät 
lelujen rakenneosiin, joihin lapset eivät 
pääse käsiksi standardissa EN 71 
määritetyllä tavalla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan ensimmäisessä 
virkkeessä esitettyjen rajoitusten 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

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 
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exposure to these components there is no risk for children’s health. 

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

Tarkistus 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Direktiivissä 67/548/ETY olevassa 
liitteessä I karsinogeenisiksi, 
mutageenisiksi tai lisääntymistoksisiksi 
aineiksi (luokka 1 tai 2) luokiteltuja 
aineita ei saa esiintyä leluissa siten, että 
yksittäisten aineiden pitoisuus on yhtä 
suuri tai suurempi kuin asiaankuuluvat 
pitoisuudet, jotka on vahvistettu aineita 
sisältävien valmisteiden luokitusta varten 
direktiivin 1999/45/EY säännösten 
mukaisesti, paitsi jos aineet sisältyvät 
lelujen rakenneosiin, joihin lapset eivät 
pääse käsiksi standardissa EN 71 
määritetyllä tavalla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 kohdan ensimmäisessä 
virkkeessä esitettyjen rajoitusten 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

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

The inclusion of the word ‘contain(ed)’ instead of ‘use’ extends the scope of the Directive.  It 
clarifies that all substances, even if they have not been intentionally added to the toy are 
covered.  It also clarifies that it is the action of placing on the market of a toy containing a 
CMR substance that is being regulated rather than the use of the substance during the 
manufacturing process for which other Community secondary legislation is applicable (such 
as the Workers Safety Directive).  
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Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Direktiivin 67/548/ETY liitteen I
mukaisesti luokkaan 1 ja 2 kuuluviksi 
CMR-aineiksi luokiteltuja aineita voidaan 
käyttää leluissa, kunhan seuraavat kaksi 
edellytystä täyttyvät:

aineen käyttö on arvioitu asianomaisessa 
tiedekomiteassa ja se on todettu 
turvalliseksi, erityisesti altistumisen 
osalta, ja 45 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu päätös on tehty

Asianomainen tiedekomitea on arvioinut, 
että direktiivin 67/548/ETY liitteen I 
mukaisesti luokkaan 1 ja 2 kuuluviksi 
CMR-aineiksi luokitellut aineet, joita 
sisältyy lelun kosketeltavissa oleviin 
rakenneosiin tai muihin osiin 3 kohdassa 
tarkoitetun pitoisuusrajan ylittävä määrä, 
eivät muodosta ihmisen terveydelle riskiä, 
jota ei voitaisi hyväksyä erityisesti 
altistumisen kannalta.

Tätä varten valmistajat voivat esittää 
ennen 52 artiklassa tarkoitettua 
siirtymäkauden päättymistä komissiolle 
pyyntöjä siitä, että asianomainen 
tiedekomitea arvioisi direktiivin 
67/548/ETY liitteen I mukaisesti luokkaan 
1 ja 2 kuuluviksi CMR-aineiksi 
luokiteltujen aineiden aiheuttamat riskit. 
Pyyntöön on liitettävä olennaiset tiedot 
etenkin altistumisesta.  Pyynnön 
vastaanotettuaan komissio antaa 
tiedekomitealle viipymättä valtuudet laatia 
lausuntonsa. 
Valmistajat voivat edelleen tuoda 
markkinoille leluja, jotka sisältävät 
direktiivin 67/548/ETY liitteen I 
mukaisesti luokkaan 1 ja 2 kuuluviksi 
CMR-aineiksi luokiteltuja aineita, joita 
koskeva pyyntö on esitetty, ja siihen asti 
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kunnes päätös on tehty. Päätös tässä 
artiklassa tarkoitettuja, luokkaan 1 ja 2 
kuuluvia CMR-aineita koskevan 
liitteen II a tarkistamisesta on tehtävä 
45 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

käytettävissä ei ole soveltuvia 
vaihtoehtoisia aineita, kuten 
vaihtoehtojen analyysissä on 
dokumentoitu
aineiden käyttöä kulutustavaroissa ei ole 
kielletty asetuksella (EY) N:o 1907/2006 
(REACH).

aineiden käyttöä kulutustavaroissa ei vielä 
ole kielletty asetuksella (EY) N:o 
1907/2006 (REACH).

Komissio valtuuttaa asianomaisen 
tiedekomitean arvioimaan uudelleen 
kyseiset aineet tai valmisteet heti, kun 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä 
esitetään, ja viimeistään joka viides vuosi 
siitä, kun 45 artiklan 2 kohdan mukainen 
päätös tehtiin.

Komissio valtuuttaa asianomaisen 
tiedekomitean arvioimaan uudelleen 
liitteessä II luokitellut kyseiset aineet tai 
valmisteet heti, kun turvallisuuteen liittyviä 
kysymyksiä esitetään, ja viimeistään joka 
viides vuosi siitä, kun 45 artiklan 2 kohdan 
mukainen päätös tehtiin.

Or. en

Perustelu

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). 

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



PE412.121v02-00 142/206 AM\744156FI.doc

FI

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

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 4 kohta

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

4. Direktiivin 67/548/ETY liitteen I
mukaisesti luokkaan 1 ja 2 kuuluviksi 
CMR-aineiksi luokiteltuja aineita voidaan 
käyttää leluissa, kunhan seuraavat kaksi 
edellytystä täyttyvät:

aineen käyttö on arvioitu asianomaisessa 
tiedekomiteassa ja se on todettu 
turvalliseksi, erityisesti altistumisen 
osalta, ja 45 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu päätös on tehty

Asianomainen tiedekomitea on arvioinut, 
että direktiivin 67/548/ETY liitteen I 
mukaisesti luokkaan 1 ja 2 kuuluviksi 
CMR-aineiksi luokitellut aineet, joita 
sisältyy lelun kosketeltavissa oleviin 
rakenneosiin tai muihin osiin 3 kohdassa 
tarkoitetun pitoisuusrajan ylittävä määrä, 
eivät muodosta ihmisen terveydelle riskiä, 
jota ei voitaisi hyväksyä erityisesti 
altistumisen kannalta.

Tätä varten valmistajat voivat esittää 
ennen 52 artiklassa tarkoitettua 
siirtymäkauden päättymistä komissiolle 
pyyntöjä siitä, että asianomainen 
tiedekomitea arvioisi direktiivin 
67/548/ETY liitteen I mukaisesti luokkaan 
1 ja 2 kuuluviksi CMR-aineiksi 
luokiteltujen aineiden aiheuttamat riskit. 
Pyyntöön on liitettävä olennaiset tiedot 
etenkin altistumisesta.  Pyynnön 
vastaanotettuaan komissio antaa 
tiedekomitealle viipymättä valtuudet laatia 
lausuntonsa. 
Valmistajat saavat tuoda markkinoille 
leluja, jotka sisältävät direktiivin 
67/548/ETY liitteen I mukaisesti luokkaan 
1 ja 2 kuuluviksi CMR-aineiksi 
luokiteltuja aineita, joita koskeva pyyntö 
on esitetty, ja siihen asti kunnes päätös on 
tehty. Päätös tässä artiklassa tarkoitettuja, 
luokkaan 1 ja 2 kuuluvia CMR-aineita 
koskevan liitteen II a tarkistamisesta on 
tehtävä 45 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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käytettävissä ei ole soveltuvia 
vaihtoehtoisia aineita, kuten 
vaihtoehtojen analyysissä on 
dokumentoitu
aineiden käyttöä kulutustavaroissa ei ole 
kielletty asetuksella (EY) N:o 1907/2006 
(REACH).

aineiden käyttöä kulutustavaroissa ei vielä 
ole kielletty asetuksella (EY) N:o 
1907/2006 (REACH).

Komissio valtuuttaa asianomaisen 
tiedekomitean arvioimaan uudelleen 
kyseiset aineet tai valmisteet heti, kun 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä 
esitetään, ja viimeistään joka viides vuosi 
siitä, kun 45 artiklan 2 kohdan mukainen 
päätös tehtiin.

Komissio valtuuttaa asianomaisen 
tiedekomitean arvioimaan uudelleen 
liitteessä II luokitellut kyseiset aineet tai 
valmisteet heti, kun turvallisuuteen liittyviä 
kysymyksiä esitetään, ja viimeistään joka 
viides vuosi siitä, kun 45 artiklan 2 kohdan 
mukainen päätös tehtiin.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Direktiivin 67/548/ETY liitteen I
mukaisesti luokkaan 1 ja 2 kuuluviksi 
CMR-aineiksi luokiteltuja aineita voidaan 
käyttää leluissa, kunhan seuraavat kaksi 
edellytystä täyttyvät:

aineen käyttö on arvioitu asianomaisessa Asianomainen tiedekomitea on arvioinut, 
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tiedekomiteassa ja se on todettu 
turvalliseksi, erityisesti altistumisen 
osalta, ja 45 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu päätös on tehty

että direktiivin 67/548/ETY liitteen I 
mukaisesti luokkaan 1 ja 2 kuuluviksi 
CMR-aineiksi luokitellut aineet, joita 
sisältyy lelun kosketeltavissa oleviin 
rakenneosiin tai muihin osiin 3 kohdassa 
tarkoitetun pitoisuusrajan ylittävä määrä, 
eivät muodosta ihmisen terveydelle riskiä, 
jota ei voitaisi hyväksyä erityisesti 
altistumisen kannalta.

Tätä varten valmistajat voivat esittää 
ennen 52 artiklassa tarkoitettua 
siirtymäkauden päättymistä komissiolle 
pyyntöjä siitä, että asianomainen 
tiedekomitea arvioisi direktiivin 
67/548/ETY liitteen I mukaisesti luokkaan 
1 ja 2 kuuluviksi CMR-aineiksi 
luokiteltujen aineiden aiheuttamat riskit. 
Pyyntöön on liitettävä olennaiset tiedot 
etenkin altistumisesta.  Pyynnön 
vastaanotettuaan komissio antaa 
tiedekomitealle viipymättä valtuudet laatia 
lausuntonsa. 
Valmistajat voivat edelleen tuoda 
markkinoille leluja, jotka sisältävät 
direktiivin 67/548/ETY liitteen I 
mukaisesti luokkaan 1 ja 2 kuuluviksi 
CMR-aineiksi luokiteltuja aineita, joita 
koskeva pyyntö on esitetty, ja siihen asti 
kunnes päätös on tehty. Päätös tässä 
artiklassa tarkoitettuja, luokkaan 1 ja 2 
kuuluvia CMR-aineita koskevan 
liitteen II a tarkistamisesta on tehtävä 
45 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

käytettävissä ei ole soveltuvia 
vaihtoehtoisia aineita, kuten 
vaihtoehtojen analyysissä on 
dokumentoitu
aineiden käyttöä kulutustavaroissa ei ole 
kielletty asetuksella (EY) N:o 1907/2006 
(REACH).

aineiden käyttöä kulutustavaroissa ei vielä 
ole kielletty asetuksella (EY) N:o 
1907/2006 (REACH).

Komissio valtuuttaa asianomaisen 
tiedekomitean arvioimaan uudelleen 
kyseiset aineet tai valmisteet heti, kun 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä 
esitetään, ja viimeistään joka viides vuosi 
siitä, kun 45 artiklan 2 kohdan mukainen 

Komissio valtuuttaa asianomaisen 
tiedekomitean arvioimaan uudelleen 
liitteessä II luokitellut kyseiset aineet tai 
valmisteet heti, kun turvallisuuteen liittyviä 
kysymyksiä esitetään, ja viimeistään joka 
viides vuosi siitä, kun 45 artiklan 2 kohdan 
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päätös tehtiin. mukainen päätös tehtiin.

Or. en

Perustelu

Siirtymäaika: perustelu johdanto-osan 16 b (uusi) kappaleen ja 52 artiklan yhteydessä.  Jos 
altistumista ei ole, ei ole myöskään vaaraa. Tästä syystä turvallisuus ei lisäänny, vaikka 
rajoitukset laajennettaisiin koskemaan niitä lelun osia, joihin ei pääse käsiksi.  Viittaus 
vaihtoehtoisiin aineisiin poistetaan, koska jos riskinarvioinnista käy ilmi, että aine ei aiheuta 
riskejä, ei ole syytä määrätä leluteollisuudelle lisätaakkoja vaihtoehtoisen aineen 
tunnistamiseen.  Uusien kohtien avulla teksti mukautetaan Reach-asetukseen.

Tarkistus 311
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

aineen käyttö on arvioitu asianomaisessa 
tiedekomiteassa ja se on todettu 
turvalliseksi, erityisesti altistumisen osalta, 
ja 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu päätös 
on tehty

aineen käyttö on arvioitu asianomaisessa 
tiedekomiteassa ja sen ei ole todettu 
aiheuttavan riskejä ihmisen terveydelle, 
erityisesti altistumisen osalta, ja 45 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu päätös on tehty

käytettävissä ei ole soveltuvia 
vaihtoehtoisia aineita, kuten vaihtoehtojen 
analyysissä on dokumentoitu

käytettävissä ei ole soveltuvia 
vaihtoehtoisia aineita, kuten vaihtoehtojen 
analyysissä on dokumentoitu

aineiden käyttöä kulutustavaroissa ei ole 
kielletty asetuksella (EY) N:o 1907/2006 
(REACH).

aineiden käyttöä kulutustavaroissa ei ole 
kielletty asetuksella (EY) N:o 1907/2006 
(REACH).

Leluja, jotka sisältävät luokkaan 1 ja 2 
kuuluviksi CMR-aineiksi luokiteltuja 
aineita tai valmisteita, joista on esitetty 
arviointipyyntö asianomaiselle 
tiedekomitealle, voidaan edelleen tuoda 
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markkinoille kahden vuoden ajan tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen ja siihen 
asti kunnes päätös asiasta on tehty. 
Komission on tehtävä päätös tässä 
artiklassa tarkoitettuja, luokkaan 1 ja 2 
kuuluvia CMR-aineita koskevan 
liitteen II a tarkistamisesta 45 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Komissio valtuuttaa asianomaisen 
tiedekomitean arvioimaan uudelleen 
kyseiset aineet tai valmisteet heti, kun 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä 
esitetään, ja viimeistään joka viides vuosi 
siitä, kun 45 artiklan 2 kohdan mukainen 
päätös tehtiin.

Komissio valtuuttaa asianomaisen 
tiedekomitean arvioimaan uudelleen 
kyseiset aineet tai valmisteet heti, kun 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä 
esitetään, ja viimeistään joka viides vuosi 
siitä, kun 45 artiklan 2 kohdan mukainen 
päätös tehtiin.

Or. en

Perustelu

Samalla tavoin kuin REACH-asetuksen hyväksymismenettelyssä, jossa otetaan erityisesti 
huomioon CMR-luokkien 1 ja 2 aineet, tarkistuksella säädetään kiellosta, johon sovelletaan 
voimassaoloklausuulia poikkeustapauksissa, joissa vapautusta pyydetään.

Tarkistus 312
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Ehdotetut yleisvapautukset saattavat heikentää kieltoa huomattavasti.  Tämänhetkisessä 
ehdotuksessa CMR-aineita ei näytetä kiellettävän, vaikka niiden käyttöön liittyy ehtoja.  Tästä 
syystä ehdotetaan johdonmukaisempaa kieltoa.  Tuotteiden valmistaminen on yleensä 
mahdollista ilman näitä aineita. Vapautukset kiellosta olisi rajoitettava tapauksiin, joissa 
CMR-aineiden esiintymistä ei voida välttää ja joissa riskin katsotaan olevan alhainen.  
Esimerkkeinä mainittakoon koteloidut sähkökomponentit, muovin sisältämät monomeerit ja 
ruostumattoman teräksen sisältämä nikkeli.  

Tarkistus 313
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 314
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 315
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
luokkaan 1 ja 2 kuuluviksi CMR-aineiksi 
luokitellut aineet tai valmisteet on 
kiellettävä leluissa.

Or. en

Perustelu

Poikkeuksia ei pidä sallia. Karsinogeenisiä ja muita vaarallisia kemiallisia aineita ei 
milloinkaan saisi hyväksyä leluissa, koska ne ovat pieninäkin annoksina äärimmäisen 
vaarallisia lasten terveydelle.  
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Tarkistus 316
Wolfgang Bulfon

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 4 kohta

Komission ehdotus Tarkistus

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

4. Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
luokkaan 1 ja 2 kuuluviksi CMR-aineiksi 
luokiteltuja aineita tai valmisteita ei voida
käyttää leluissa.

4.1. aineen käyttö on arvioitu 
asianomaisessa tiedekomiteassa ja se on 
todettu turvalliseksi, erityisesti 
altistumisen osalta, ja 45 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu päätös on tehty

4.2. käytettävissä ei ole soveltuvia 
vaihtoehtoisia aineita, kuten 
vaihtoehtojen analyysissä on 
dokumentoitu

4.3. aineiden käyttöä kulutustavaroissa ei 
ole kielletty asetuksella (EY) N:o 
1907/2006 (REACH).

Komissio valtuuttaa asianomaisen 
tiedekomitean arvioimaan uudelleen 
kyseiset aineet tai valmisteet heti, kun 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä 
esitetään, ja viimeistään joka viides vuosi 
siitä, kun 45 artiklan 2 kohdan mukainen 
päätös tehtiin.

Or. de

Perustelu

Syöpää aiheuttavien, perintötekijöille haitallisten ja lisääntymiskykyä vahingoittavien 1- ja 2-
luokan aineiden käyttö leluissa on poikkeuksetta kiellettävä.
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Tarkistus 317
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 4 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

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

4. Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
luokkaan 1, 2 ja 3 kuuluviksi CMR-
aineiksi luokiteltuja aineita tai valmisteita 
voidaan käyttää leluissa, kunhan seuraavat 
edellytykset täyttyvät: 

Or. en

Perustelu

Kun lelujen turvallisuutta halutaan lisätä ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti, ei ole 
syytä käsitellä luokkien 1, 2 ja 3 CRM-aineita toisistaan poikkeavalla tavalla.  

Tarkistus 318
Emmanouil Angelakas

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
luokkaan 1, 2 ja 3 kuuluviksi CMR-
aineiksi luokiteltuja aineita tai valmisteita 
voidaan käyttää leluissa, kunhan kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

4.1. aineen käyttö on arvioitu 
asianomaisessa tiedekomiteassa ja se on 
todettu turvalliseksi, erityisesti 
altistumisen osalta, ja 45 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu päätös on tehty 

lelujen valmistaja esittää asianomaiselle 
tiedekomitealle kyseistä lelua koskevan 
hakemuksen, johon on liitetty käyttäjien 
altistumista lelujen sisältämille erityisille 
CMR-aineille käsittelevä 
arviointikertomus

4.2. käytettävissä ei ole soveltuvia 
vaihtoehtoisia aineita, kuten 
vaihtoehtojen analyysissä on 
dokumentoitu

aineen käyttö on tapauskohtaisesti 
arvioitu asianomaisessa tiedekomiteassa 
ja se on todettu turvalliseksi, erityisesti 
altistumisen osalta, ja 45 artiklan 
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2 kohdassa tarkoitettu päätös on tehty
4.3. aineiden käyttöä kulutustavaroissa ei 
ole kielletty asetuksella (EY) 
N:o 1907/2006 (REACH).

käytettävissä ei ole soveltuvia 
vaihtoehtoisia aineita, kuten on 
dokumentoitu vaihtoehtojen analyysissä, 
jonka asianomainen tiedekomitea arvioi 
ja hyväksyy  
aineiden käyttöä kulutustavaroissa ei ole 
kielletty asetuksella (EY) N:o 1907/2006 
(REACH).
Komissio julkaisee tämän direktiivin 
liitteessä ... luettelon aineista tai 
valmisteista ja niitä sisältävistä leluista, 
jotka on vapautettu liitteen II osassa III 
olevan 3 kohdan vaatimuksista.   

Komissio valtuuttaa asianomaisen 
tiedekomitean arvioimaan uudelleen 
kyseiset aineet tai valmisteet heti, kun 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä 
esitetään, ja viimeistään joka viides vuosi 
siitä, kun 45 artiklan 2 kohdan mukainen 
päätös tehtiin.

Komissio valtuuttaa asianomaisen 
tiedekomitean arvioimaan uudelleen 
kyseiset aineet tai valmisteet heti, kun 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä 
esitetään, ja vähintään joka viides vuosi 
siitä, kun 45 artiklan 2 kohdan mukainen 
päätös tehtiin. 

Or. en

Perustelu

Lupa käyttää CMR-ainetta lelussa voidaan myöntää ainoastaan kokeellisten 
siirtymätutkimusten perusteella, jotka osoittavat, että lapsen altistuminen aineelle on 
vähäisempää kuin hyväksyttävä TDI-arvo.  Asianomainen tiedekomitea hyväksyy aineen 
käytön tällaisten tutkimusten perusteella tiettyinä pitoisuuksina ja tietyssä lelussa.  Hyväksytyt 
aineet ja niitä sisältävät lelut voidaan lisätä direktiivin liitteeseen, jota päivitetään jatkuvasti. 

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

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 4.3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio valtuuttaa asianomaisen 
tiedekomitean arvioimaan uudelleen 
kyseiset aineet tai valmisteet heti, kun 
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä 
esitetään, ja viimeistään joka viides vuosi 
siitä, kun 45 artiklan 2 kohdan mukainen 

Komissio valtuuttaa asianomaisen 
tiedekomitean arvioimaan uudelleen 
liitteessä II luokitellut kyseiset aineet tai 
valmisteet heti, kun turvallisuuteen liittyviä 
kysymyksiä esitetään, ja viimeistään joka 
viides vuosi siitä, kun 45 artiklan 2 kohdan 
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päätös tehtiin. mukainen päätös tehtiin.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Valmistajat voivat edelleen tuoda 
markkinoille leluja, jotka sisältävät 
direktiivin 67/548/ETY liitteen I 
mukaisesti CMR-aineiksi luokiteltuja 
aineita, joita koskeva pyyntö on esitetty 
asianomaiselle tiedekomitealle 4 kohdan 
kolmannen alakohdan mukaisesti siihen 
asti, kunnes 45 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu päätös on tehty.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistuksen tarkoituksena on mukauttaa teksti asetukseen N:o 1907/2006 (REACH).   
Olisi johdonmukaista, että tilanteissa, joissa valmistajat pystyvät osoittamaan kemikaalin 
jatkuvan käytön ja esittämään altistumistiedot tämän tueksi, he pystyisivät jatkamaan 
tuotantoa ennen kuin tiedekomitea on antanut päätöksensä.   Tämä säännös olisi 
äärimmäisen tärkeä pk-yritysten kannalta, ja tiedekomitean työtaakan suuruus riippuu tästä. 

Tarkistus 321
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
luokkaan 3 kuuluviksi CMR-aineiksi 
luokiteltuja aineita tai valmisteita voidaan 
käyttää leluissa, jos aineen käyttö on 

Poistetaan.
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arvioitu asianomaisessa tiedekomiteassa 
ja se on todettu turvalliseksi, erityisesti 
altistumisen osalta, 45 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisen jälkeen ja edellyttäen, että 
niiden käyttöä kulutustuotteissa ei ole 
kielletty asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Perustelu

Ehdotetut yleisvapautukset saattavat heikentää kieltoa huomattavasti.  Tämänhetkisessä 
ehdotuksessa CMR-aineita ei näytetä kiellettävän, vaikka niiden käyttöön liittyy ehtoja.  Tästä 
syystä ehdotetaan johdonmukaisempaa kieltoa.  Tuotteiden valmistaminen on yleensä 
mahdollista ilman näitä aineita. Vapautukset kiellosta olisi rajoitettava tapauksiin, joissa 
CMR-aineiden esiintymistä ei voida välttää ja joissa riskin katsotaan olevan alhainen.  
Esimerkkeinä mainittakoon koteloidut sähkökomponentit, muovin sisältämät monomeerit ja 
ruostumattoman teräksen sisältämä nikkeli.  

Tarkistus 322
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Luokkaan 3 kuuluviin CMR-aineisiin luokiteltujen aineiden poikkeukset olisi sallittava 
ainoastaan liitteen II osassa III olevan 4 kohdan säännösten mukaisesti.   

Tarkistus 323
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 324
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 325
Emmanouil Angelakas

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Hyvin myrkyllisiksi, myrkyllisiksi, 
haitallisiksi, herkistäviksi, syövyttäviksi tai 
ärsyttäviksi luokiteltuja aineita voidaan 
käyttää leluissa edellyttäen, että lasten 
altistuminen näille aineille – kun tämä on 
arvioitu asiaa koskevien virallisten 
eurooppalaisten testinormien mukaisesti –
ei aiheuta riskiä lasten terveydelle. 

Or. en

Perustelu

On annettava säännöksiä lelujen valmistuksessa käytettävien muiden aineiden, jotka eivät ole 
yhtä vaarallisia kuin CMR-aineet, käytöstä. Näille aineille altistumisen arviointi voidaan 
tehdä realistisen altistumisskenaarion pohjalta ja mahdollisesti vertaamalla altistumista 
aineen TDI-arvoon.
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Tarkistus 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Rajoittamatta 2 kohdan ensimmäisen 
virkkeen mukaisten rajoitusten 
soveltamista lelut eivät saa sisältää 
aineita, jotka on luokiteltu luokkaan 3 
kuuluviksi karsinogeenisiksi, 
mutageenisiksi tai lisääntymistoksisiksi 
aineiksi direktiivin 67/548/ETY liitteen I 
mukaisesti, jos: 

(i) aineiden käyttö kulutustavaroissa on 
kielletty asetuksella (EY) N:o 1907/2006 
(REACH); tai
(ii) luokitukseen 3 kuuluva CMR-aine 
sisältyy lelujen rakenneosiin tai osiin, 
joihin lapset voivat päästä käsiksi 
standardissa EN 71 määritetyllä tavalla, 
ja kun asianomainen tiedekomitea on 
arvioinut, että lelussa oleva aineen 
pitoisuus muodostaa ihmisen terveydelle 
riskin, jota ei voida hyväksyä erityisesti 
altistumisen kannalta.  Päätös tällä 
säännöksellä kielletyt, luokitukseen 3 
kuuluvat CMR-aineet sisältävän 
liitteen II b tarkistamisesta on tehtävä 
45 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ero luokitukseen 1 ja 2 kuuluvien CMR-aineiden ja luokitukseen 3 kuuluvien aineiden välillä 
on selvä:  suurta osaa luokitukseen 3 kuuluvista aineista eivät koske samat lainsäädännölliset 
rajoitukset kuin luokitukseen 1 ja 2 kuuluvia aineita.  Sadat kemikaalit kuuluvat luokan 3 
CMR-aineisiin, ja niitä on aineissa, joita käytetään muidenkin kulutustavaroiden kuin lelujen 
valmistamiseen.   Kaikkia kulutustavaroita varten tarvitaan yhteinen lähestymistapa, jotta 



PE412.121v02-00 158/206 AM\744156FI.doc

FI

voidaan turvata lasten terveys ja vahvistaa EU:n sitoutumista parempaan lainsäädäntöön.  
Kielletyt luokan 3 CRM-aineet olisi lueteltava uudessa liitteessä II b. 

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

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Rajoittamatta 2 kohdan ensimmäisen 
virkkeen mukaisten rajoitusten 
soveltamista lelut eivät saa sisältää 
aineita, jotka on luokiteltu luokkaan 3 
kuuluviksi karsinogeenisiksi, 
mutageenisiksi tai lisääntymistoksisiksi 
aineiksi direktiivin 67/548/ETY liitteen I 
mukaisesti, jos: 

(i) aineiden käyttö kulutustavaroissa on 
kielletty asetuksella (EY) N:o 1907/2006 
(REACH); tai
(ii) luokkaan 3 kuuluva CMR-aine 
sisältyy lelujen rakenneosiin tai osiin, 
joihin lapset voivat päästä käsiksi 
standardissa EN 71 määritetyllä tavalla, 
ja kun asianomainen tiedekomitea on 
arvioinut, että lelussa oleva aineen 
pitoisuus muodostaa ihmisen terveydelle 
riskin, jota ei voida hyväksyä erityisesti 
altistumisen kannalta.  Päätös tällä 
säännöksellä kielletyt, luokitukseen 3 
kuuluvat CMR-aineet sisältävän 
liitteen II b tarkistamisesta on tehtävä 
45 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

The difference between CMRs categories 1-2 and CMRs 3 has to be taken into account.  For 
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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 

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

Tarkistus 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Rajoittamatta 2 kohdan ensimmäisen 
virkkeen mukaisten rajoitusten 
soveltamista lelut eivät saa sisältää 
aineita, jotka on luokiteltu luokkaan 3 
kuuluviksi karsinogeenisiksi, 
mutageenisiksi tai lisääntymistoksisiksi 
aineiksi direktiivin 67/548/ETY liitteen I 
mukaisesti, jos: 

(i) aineiden käyttö kulutustavaroissa on 
kielletty asetuksella (EY) N:o 1907/2006 
(REACH); tai
(ii) luokkaan 3 kuuluva CMR-aine 
sisältyy lelujen rakenneosiin tai osiin, 
joihin lapset voivat päästä käsiksi 
standardissa EN 71 määritetyllä tavalla, 
ja kun asianomainen tiedekomitea on 
arvioinut, että lelussa oleva aineen 
pitoisuus muodostaa ihmisen terveydelle 
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riskin, jota ei voida hyväksyä erityisesti 
altistumisen kannalta.  Päätös tällä 
säännöksellä kielletyt, luokitukseen 3 
kuuluvat CMR-aineet sisältävän 
liitteen II b tarkistamisesta on tehtävä 
45 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 329
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Sanotun rajoittamatta 2 kohdan 
ensimmäisen virkkeen mukaisten 
rajoitusten soveltamista, lelut eivät saa 
sisältää aineita, jotka on luokiteltu 
luokkaan 3 kuuluviksi karsinogeenisiksi, 
mutageenisiksi tai lisääntymistoksisiksi 
aineiksi direktiivin 67/548/ETY liitteen I
mukaisesti, jos:

(i) aineiden käyttö kulutustavaroissa on 
kielletty asetuksella (EY) N:o 1907/2006 
(REACH); tai
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(ii) CMR-luokan 3 aine sisältyy lelujen 
rakenneosiin tai osiin, joihin lapset voivat 
päästä käsiksi, kun lelua käytetään 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja kun 
asianmukainen tiedekomitea on arvioinut, 
että lelussa oleva aineen pitoisuus 
muodostaa ihmisen terveydelle riskin, jota 
ei voida hyväksyä erityisesti altistumisen 
kannalta.  Päätös tällä säännöksellä 
kielletyt CMR-luokan 3 aineet sisältävän 
liitteen II b tarkistamisesta on tehtävä 
45 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 330
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Direktiivin 67/548/ETY liitteen 1
mukaisesti luokkaan 3 kuuluviksi CMR-
aineiksi luokiteltujen aineiden tai 
valmisteiden esiintyminen leluissa on
kielletty 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
päätöksen tekemisen jälkeen, ja ne 
luetellaan liitteessä II b vain jos niiden
esiintymistä leluissa on arvioitu 
asianomaisessa tiedekomiteassa ja sen on 
todettu aiheuttavan riskin ihmisten 
terveydelle erityisesti altistumisen osalta, 
tai jos niiden käyttö kulutustuotteissa on
kielletty asetuksessa (EY) N:o 1907/2006
(REACH).

Or. en

Perustelu

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 
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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.

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

Tarkistus 331
Gary Titley

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
luokkaan 3 kuuluviksi CMR-aineiksi 
luokiteltuja aineita tai valmisteita voidaan 
käyttää leluissa sillä edellytyksellä, että ne 
eivät siirry tai esiintyvät lelussa piilossa 
olevissa rakenneosissa tai osissa, joihin 
lapset eivät voi päästä fyysisesti käsiksi, 
kun lelua käytetään 9 artiklan 2 kohdan 
säännösten mukaisesti tai kun seuraavat 
ehdot täyttyvät:

5.1. aineen käyttö on arvioitu 
asianomaisessa tiedekomiteassa ja se on 
todettu turvalliseksi, erityisesti altistumisen 
osalta, ja 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
päätöksen mukaisesti, ja
niiden käyttöä kulutustavaroissa ei ole 
kielletty asetuksella (EY) N:o 1907/2006 
(REACH).

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

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Valmistajat voivat edelleen tuoda 
markkinoille leluja, jotka sisältävät 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti CMR-
aineiksi luokiteltuja aineita, joita koskeva 
pyyntö on esitetty, ja siihen asti kunnes 
päätös on tehty.

Or. en
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Tarkistus 334
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
allergisoivia hajusteita:

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
(2) Allyyli-isotiosyanaatti
(3) Bentsyylisyanidi
(4) 4-tert-Butyylifenoli
(5) Savikkaöljy (Chenopodium)
(6) Syklaamialkoholi
(7) Dietyylimaleaatti
(8) Dihydrokumariini
(9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi
(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)
(11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini
(12) Dimetyylisitrakonaatti
(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-
oni
(14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-
oni
(15) Difenyyliamiini
(16) Etyyliakrylaatti
(17) Viikunanlehti, tuoreena ja 
valmisteena
(18) trans-2-Heptenaali
(19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali
(20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali
(21) Hydroabietyylialkoholi
(22) 4-Etoksifenoli
(23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli
(24) 7-Metoksikumariini
(25) 4-Metoksifenoli
(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni
(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti
(29) 6-Metyylikumariini
(30) 7-Metyylikumariini
(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni
(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)

Lelut eivät saa sisältää mitään hajusteita.
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(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani
(34) Heksahydrokumariini
(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni
(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-
2-oni
(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

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

Or. en

Perustelu

Hajusteet ovat osoittautuneet suurelta osin allergisoiviksi. Koska ei vielä ole olemassa 
tyhjentävää luetteloa hajusteista, jotka voivat aiheuttaa allergioita, olisi sovellettava 
varovaisuusperiaatetta. Tulevan CLP-asetuksen mukaiset arvioinnit antavat pian tietoja siitä, 
mitä aineita on tutkittu ja mitkä on mahdollisesti todettu allergisoiviksi.

Tarkistus 335
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
allergisoivia hajusteita:

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
(2) Allyyli-isotiosyanaatti
(3) Bentsyylisyanidi
(4) 4-tert-Butyylifenoli
(5) Savikkaöljy (Chenopodium)
(6) Syklaamialkoholi
(7) Dietyylimaleaatti
(8) Dihydrokumariini
(9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi
(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)
(11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini
(12) Dimetyylisitrakonaatti
(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-
oni
(14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-
oni
(15) Difenyyliamiini
(16) Etyyliakrylaatti
(17) Viikunanlehti, tuoreena ja 

Lelut eivät saa sisältää mitään hajusteita.
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valmisteena
(18) trans-2-Heptenaali
(19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali
(20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali
(21) Hydroabietyylialkoholi
(22) 4-Etoksifenoli
(23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli
(24) 7-Metoksikumariini
(25) 4-Metoksifenoli
(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni
(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti
(29) 6-Metyylikumariini
(30) 7-Metyylikumariini
(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni
(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani
(34) Heksahydrokumariini
(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni
(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-
2-oni
(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

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

Or. en

Perustelu

Hajusteet aiheuttavat lapsissa allergioita ja siksi niiden esiintyminen leluissa olisi kiellettävä 
täysin.

Tarkistus 336
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia
allergisoivia hajusteita:

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
(2) Allyyli-isotiosyanaatti
(3) Bentsyylisyanidi
(4) 4-tert-Butyylifenoli
(5) Savikkaöljy (Chenopodium)

7. Lelut eivät saa sisältää allergisoivia 
hajusteita.
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(6) Syklaamialkoholi
(7) Dietyylimaleaatti
(8) Dihydrokumariini
(9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi
(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)
(11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini
(12) Dimetyylisitrakonaatti
(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-
oni
(14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-
oni
(15) Difenyyliamiini
(16) Etyyliakrylaatti
(17) Viikunanlehti, tuoreena ja 
valmisteena
(18) trans-2-Heptenaali
(19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali
(20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali
(21) Hydroabietyylialkoholi
(22) 4-Etoksifenoli
(23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli
(24) 7-Metoksikumariini
(25) 4-Metoksifenoli
(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni
(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti
(29) 6-Metyylikumariini
(30) 7-Metyylikumariini
(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni
(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani
(34) Heksahydrokumariini
(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni
(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-
2-oni
(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).

Näiden aineiden jäämien esiintyminen 
kuitenkin sallitaan edellyttäen, että 
esiintymistä ei voida teknisesti välttää 
hyvien tuotantotapojen mukaisissa 
käytännöissä.
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Lisäksi seuraavat allergisoivat hajusteet 
on lueteltava, jos niitä lisätään leluihin 
sellaisenaan pitoisuuksina, jotka ylittävät 
0,01 painoprosentteina:

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

Or. en

Perustelu

Hajusteet ovat osoittautuneet suurelta osin allergisoiviksi. Läheskään kaikkien hajusteiden 
allergisoivia ominaisuuksia ei testata. Toistaiseksi ei ole olemassa tieteellisesti perusteltua 
kattavaa luetteloa siitä mitkä hajusteet ovat allergisoivia ja mitkä eivät. Tiettyjen 
allergisoivien hajusteiden kieltäminen saattaisi luoda tilanteen, jossa monen muun käyttö 
käytännössä sallitaan. Tulevan CLP-asetuksen mukaiset arvioinnit antavat kuitenkin tietoja 
siitä, mitä aineita on tutkittu ja mitkä eivät ole esimerkiksi allergisoivia.
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Tarkistus 337
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
allergisoivia hajusteita:

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
(2) Allyyli-isotiosyanaatti
(3) Bentsyylisyanidi
(4) 4-tert-Butyylifenoli
(5) Savikkaöljy (Chenopodium)
(6) Syklaamialkoholi
(7) Dietyylimaleaatti
(8) Dihydrokumariini
(9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi
(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)
(11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini
(12) Dimetyylisitrakonaatti
(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-
oni
(14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-
oni
(15) Difenyyliamiini
(16) Etyyliakrylaatti
(17) Viikunanlehti, tuoreena ja 
valmisteena
(18) trans-2-Heptenaali
(19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali
(20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali
(21) Hydroabietyylialkoholi
(22) 4-Etoksifenoli
(23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli
(24) 7-Metoksikumariini
(25) 4-Metoksifenoli
(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni
(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti
(29) 6-Metyylikumariini
(30) 7-Metyylikumariini
(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni

7. Leluissa voidaan käyttää vain 
hajusteita, joita ei ole todettu 
allergisoiviksi aineiden ja yhdisteiden 
luokitusta, merkitsemistä ja pakkaamista 
koskevan asetuksen mukaisesti.
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(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani
(34) Heksahydrokumariini
(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni
(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-
2-oni
(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

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

Or. en

Tarkistus 338
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
allergisoivia hajusteita:

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

7. Leluissa voidaan käyttää vain 
hajusteita, joita ei ole todettu 
allergisoiviksi aineiden ja yhdisteiden 
luokitusta, merkitsemistä ja pakkaamista 
koskevan asetuksen mukaisesti.
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(23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli
(24) 7-Metoksikumariini
(25) 4-Metoksifenoli
(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni
(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti
(29) 6-Metyylikumariini
(30) 7-Metyylikumariini
(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni
(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani
(34) Heksahydrokumariini
(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni
(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-
2-oni
(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

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

Or. en

Perustelu

Aineiden ja yhdisteiden luokitusta, merkitsemistä ja pakkaamista koskevan tulevan asetuksen 
(CLP-asetus) mukaiset arvioinnit antavat luotettavaa tietoa siitä, mitkä aineet on tutkittu ja 
todettu esim. allergiaa aiheuttamattomiksi. Jos lelujen turvallisuutta koskevassa direktiivissä 
viitattaisiin tähän asetukseen, vältettäisiin hajusteiden tieteellisen lisäarvioinnin tarve. 
Korkean turvallisuustason saavuttamista koskevia tavoitteita vastaavasti ehdotamme, että 
olisi sallittava ainoastaan hajusteet, joita ei ole todettu allergisoiviksi.

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

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
allergisoivia hajusteita:

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
(2) Allyyli-isotiosyanaatti
(3) Bentsyylisyanidi
(4) 4-tert-Butyylifenoli
(5) Savikkaöljy (Chenopodium)
(6) Syklaamialkoholi

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
allergisoivia hajusteita:

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
(2) Allyyli-isotiosyanaatti
(3) Bentsyylisyanidi
(4) 4-tert-Butyylifenoli
(5) Savikkaöljy (Chenopodium)
(6) Syklaamialkoholi
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(7) Dietyylimaleaatti
(8) Dihydrokumariini
(9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi
(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)
(11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini
(12) Dimetyylisitrakonaatti
(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-
oni
(14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-
oni
(15) Difenyyliamiini
(16) Etyyliakrylaatti
(17) Viikunanlehti, tuoreena ja valmisteena
(18) trans-2-Heptenaali
(19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali
(20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali
(21) Hydroabietyylialkoholi
(22) 4-Etoksifenoli
(23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli
(24) 7-Metoksikumariini
(25) 4-Metoksifenoli
(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni
(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti
(29) 6-Metyylikumariini
(30) 7-Metyylikumariini
(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni
(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani
(34) Heksahydrokumariini
(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni
(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-
2-oni
(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).

(7) Dietyylimaleaatti
(8) Dihydrokumariini
(9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi
(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)
(11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini
(12) Dimetyylisitrakonaatti
(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-
oni
(14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-
oni
(15) Difenyyliamiini
(16) Etyyliakrylaatti
(17) Viikunanlehti, tuoreena ja valmisteena
(18) trans-2-Heptenaali
(19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali
(20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali
(21) Hydroabietyylialkoholi
(22) 4-Etoksifenoli
(23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli
(24) 7-Metoksikumariini
(25) 4-Metoksifenoli
(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni
(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti
(29) 6-Metyylikumariini
(30) 7-Metyylikumariini
(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni
(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani
(34) Heksahydrokumariini
(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni
(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-
2-oni
(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).
(39) Myskiambretti
(40) 4-fenyyli-3-buten-2-oni
(41) Amyylisinnamaali
(42) Amyylisinnamyylialkoholi
(43) Bentsyylialkoholi
(44) Bentsyylisalisylaatti
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(45) Sinnamyylialkoholi
(46) Sinnamaali
(47) Sitraali
(48) Kumariini
(49) Eugenoli
(50) Geranioli
(51) Hydroksisitronellaali
(52) 
Hydroksimetyylipentyylisyklohekseenikar
boksialdehydi
(53) Isoeugenoli

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

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

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

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

(1) Amyylisinnamaali
(2) Amyylisinnamyylialkoholi
(3) Anisyylialkoholi
(4) Bentsyylialkoholi
(5) Bentsyylibentsoaatti
(6) Bentsyylisinnamaatti
(7) Bentsyylisalisylaatti
(8) Sinnamaali
(9) Sinnamyylialkoholi
(10) Sitraali
(11) Sitronelloli
(12) Kumariini
(13) Eugenoli
(14) Farnesoli
(15) Geranioli
(16) Heksyylikanelialdehydi
(17) Hydroksisitronellaali
(18) 
Hydroksimetyylipentyylisyklohekseenikar
boksialdehydi
(19) Isoeugenoli
(20) Lilial (kosmetiikkadirektiivissä 
käytetään kohdassa 83 nimitystä 2-(4-tert-
Butyylibentsyyli)propionaldehydi)

(1) Anisyylialkoholi
(2) Bentsyylibentsoaatti
(3) Bentsyylisinnamaatti
(4) Sitronelloli
(5) Farnesoli
(6) Heksyylikanelialdehydi
(7) Liliali
(8) d-Limoneeni
(9) Linalo-oli
(10) Metyyliheptiinikarbonaatti
(11) 3-Metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-
sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni
(12) Valkohankajäkälän uutteet
(13) Evernia furfuracea -uutteet
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(21) d-Limoneeni
(22) Linalo-oli
(23) Metyyliheptiinikarbonaatti
(24) 3-Metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-
sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni
(25) Valkohankajäkälän uutteet
(26) Evernia furfuracea -uutteet

Or. en

Perustelu

Tieteelliset raportit osoittavat, että kiellettyjä hajusteita on 40. Nämä sisältyvät lelujen 
turvallisuutta koskevan ehdotuksen kiellettyjen hajusteiden luetteloon kahta ainetta lukuun 
ottamatta. Nämä kaksi ainetta (myskiambretti ja 4-fenyyli-3-buten-2-oni) eivät sisältyneet 
lelujen turvallisuutta koskevan direktiivin luetteloon, vaikka SCCNFP on todennut ne 
allergisoiviksi vuonna 2003, ja ne on lisättävä siihen. On myös aiheellista kieltää 13 
hajustetta, jotka edellyttävät komission ehdotuksessa merkintää, koska tieteelliset raportit 
osoittavat, että näiden 13 hajustekemikaalin ilmoitetaan useimmin aiheuttavan 
kosketusallergiaa.

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

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
allergisoivia hajusteita:

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
(2) Allyyli-isotiosyanaatti
(3) Bentsyylisyanidi
(4) 4-tert-Butyylifenoli
(5) Savikkaöljy (Chenopodium)
(6) Syklaamialkoholi
(7) Dietyylimaleaatti
(8) Dihydrokumariini
(9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi
(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)
(11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini
(12) Dimetyylisitrakonaatti
(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
kiellettyjä hajusteita:

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
(2) Allyyli-isotiosyanaatti
(3) Bentsyylisyanidi
(4) 4-tert-Butyylifenoli
(5) Savikkaöljy (Chenopodium)
(6) Syklaamialkoholi
(7) Dietyylimaleaatti
(8) Dihydrokumariini
(9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi
(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)
(11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini
(12) Dimetyylisitrakonaatti
(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-
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oni
(14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-
oni
(15) Difenyyliamiini
(16) Etyyliakrylaatti
(17) Viikunanlehti, tuoreena ja valmisteena
(18) trans-2-Heptenaali
(19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali
(20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali
(21) Hydroabietyylialkoholi
(22) 4-Etoksifenoli
(23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli
(24) 7-Metoksikumariini
(25) 4-Metoksifenoli
(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni
(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti
(29) 6-Metyylikumariini
(30) 7-Metyylikumariini
(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni
(32) Kostuksen juurista saatava öljy
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani
(34) Heksahydrokumariini
(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni
(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-
2-oni
(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

(1) Amyylisinnamaali
(2) Amyylisinnamyylialkoholi
(3) Anisyylialkoholi
(4) Bentsyylialkoholi
(5) Bentsyylibentsoaatti

oni
(14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-
oni
(15) Difenyyliamiini
(16) Etyyliakrylaatti
(17) Viikunanlehti, tuoreena ja valmisteena
(18) trans-2-Heptenaali
(19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali
(20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali
(21) Hydroabietyylialkoholi
(22) 4-Etoksifenoli
(23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli
(24) 7-Metoksikumariini
(25) 4-Metoksifenoli
(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni
(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti
(29) 6-Metyylikumariini
(30) 7-Metyylikumariini
(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni
(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani
(34) Heksahydrokumariini
(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni
(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-
2-oni
(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 341
Jacques Toubon

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
allergisoivia hajusteita:

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
(2) Allyyli-isotiosyanaatti
(3) Bentsyylisyanidi
(4) 4-tert-Butyylifenoli
(5) Savikkaöljy (Chenopodium)
(6) Syklaamialkoholi

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
hajusteita:

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium)
(2) Allyyli-isotiosyanaatti
(3) Bentsyylisyanidi
(4) 4-tert-Butyylifenoli
(5) Savikkaöljy (Chenopodium)
(6) Syklaamialkoholi
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(7) Dietyylimaleaatti
(8) Dihydrokumariini
(9) 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi
(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-

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

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

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

2-oni
(15) Difenyyliamiini
(16) Etyyliakrylaatti
(17) Viikunanlehti, tuoreena ja 

valmisteena
(18) trans-2-Heptenaali
(19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali
(20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali
(21) Hydroabietyylialkoholi
(22) 4-Etoksifenoli
(23) 6-Isopropyyli-2-

dekahydronaftalenoli
(24) 7-Metoksikumariini
(25) 4-Metoksifenoli
(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-

oni
(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti
(29) 6-Metyylikumariini
(30) 7-Metyylikumariini
(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni
(32) Kostuksen juurista saatava öljy 

(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani
(34) Heksahydrokumariini
(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 

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

undekatrien-2-oni
(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 

Kunth).

(7) Dietyylimaleaatti
(8) Dihydrokumariini
(9) 2,4-Dihydroksi-3-
metyylibentsaldehydi
(10) 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-
dihydrogeranioli)
(11) 4,6-Dimetyyli-8-tert-
butyylikumariini
(12) Dimetyylisitrakonaatti
(13) 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-
3-oni
(14) 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-
2-oni
(15) Difenyyliamiini
(16) Etyyliakrylaatti
(17) Viikunanlehti, tuoreena ja 
valmisteena
(18) trans-2-Heptenaali
(19) trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali
(20) trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali
(21) Hydroabietyylialkoholi
(22) 4-Etoksifenoli
(23) 6-Isopropyyli-2-
dekahydronaftalenoli
(24) 7-Metoksikumariini
(25) 4-Metoksifenoli
(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni
(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-
oni
(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti
(29) 6-Metyylikumariini
(30) 7-Metyylikumariini
(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni
(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani
(34) Heksahydrokumariini
(35) Käsittelemättömän Perunbalsamin 
(Myroxylonpereirae Klotzsch) erite
(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni
(37) 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-
undekatrien-2-oni
(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksesta poistetaan määrite 'allergisoiva'. Luettelon sisältämät raaka-aineet eivät 
välttämättä ole allergisoivia.

Tarkistuksella täsmennetään myös muutaman uutteen nimeä, koska tekstiin on pujahtanut 
vähäisiä virheitä. Yleisesti ottaen pelien tai lelujen, joiden tuoksuvat osat saattavat joutua 
kosketukseen ihon kanssa, on oltava joko kosmetiikkadirektiivin tai elintarvikestandardien 
mukaisia.

Tarkistus 342
Jacques Toubon

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Amyylisinnamaali
(2) Amyylisinnamyylialkoholi
(3) Anisyylialkoholi
(4) Bentsyylialkoholi
(5) Bentsyylibentsoaatti
(6) Bentsyylisinnamaatti
(7) Bentsyylisalisylaatti
(8) Sinnamaali
(9) Sinnamyylialkoholi
(10) Sitraali
(11) Sitronelloli
(12) Kumariini
(13) Eugenoli
(14) Farnesoli
(15) Geranioli
(16) Heksyylikanelialdehydi
(17) Hydroksisitronellaali
(18) 
Hydroksimetyylipentyylisyklohekseeni
karboksialdehydi
(19) Isoeugenoli
(20) Lilial (kosmetiikkadirektiivissä 
käytetään kohdassa 83 nimitystä 2-(4-
tert-Butyylibentsyyli)propionaldehydi)

Seuraavat allergisoivat hajusteet on 
lueteltava pakkauksissa tai leluihin tai 
peleihin liitetyissä ohjeissa1, jos niiden 
pitoisuudet ylittävät 0,01 
painoprosentteina:

(1) Amyylisinnamaali
(2) Amyylisinnamyylialkoholi
(3) Anisyylialkoholi
(4) Bentsyylialkoholi
(5) Bentsyylibentsoaatti
(6) Bentsyylisinnamaatti
(7) Bentsyylisalisylaatti
(8) Sinnamaali
(9) Sinnamyylialkoholi
(10) Sitraali
(11) Sitronelloli
(12) Kumariini
(13) Eugenoli
(14) Farnesoli
(15) Geranioli
(16) Heksyylikanelialdehydi
(17) Hydroksisitronellaali
(18)

Hydroksimetyylipentyylisykloheks
eenikarboksialdehydi
(19) Isoeugenoli
(20) Lilial (kosmetiikkadirektiivissä 
käytetään kohdassa 83 nimitystä 2-(4-tert-
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(21) d-Limoneeni
(22) Linalo-oli
(23) Metyyliheptiinikarbonaatti
(24) 3-Metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-
sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni
(25) Valkohankajäkälän uutteet
(26) Evernia furfuracea -uutteet

Butyylibentsyyli)propionaldehydi)
(21) d-Limoneeni
(22) Linalo-oli
(23) Metyyliheptiinikarbonaatti
(24) 3-Metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-
sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni
(25) Valkohankajäkälän uutteet
(26) Evernia furfuracea -uutteet

1  Kyseeseen tulevia leluja ovat esimerkiksi 
hajustetut nuket, muovailuvaha, 
opetuspelit ja -lelut, askartelupaketit ja 
tieteiden maailmaa esittelevät 
opetuspaketit.

Or. fr

Perustelu

Kyseessä olevia molekyylejä on useimmissa luonnollisissa haihtuvissa öljyissä.  Ne voivat 
aiheuttaa joillekin ihmisille ihoallergioita. Tästä syystä on tärkeää voida ilmoittaa niistä joko 
tuoteselosteessa, jos tuotetta ei ole pakattu, tai pakkauksessa taikka leluihin tai peleihin 
liitetyissä käyttöohjeissa.

Koska nämä allergisoivat molekyylit aiheuttavat ainoastaan iho-oireita, ei ole tarpeen 
mainita niistä makeispakkauksissa, ruoanlaiton harjoitteluun tarkoitetuissa pakkauksissa eikä 
peleissä, joiden yhteydessä ei ole mahdollista joutua suoraan kosketukseen kyseisten 
molekyylien kanssa.

Tarkistus 343
Wolfgang Bulfon

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

Komission ehdotus Tarkistus

8. Seuraavia siirtymisen raja-arvoja 
leluista tai lelujen rakenneosista, joihin 
lapset pääsevät käytön aikana käsiksi 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla, ei saa 
ylittää:

8. Seuraavia kokonaispitoisuuksia leluissa
tai lelujen rakenneosissa, joihin lapset 
pääsevät käytön aikana käsiksi 9 artiklan 
2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
täsmennetyllä tavalla, ei saa ylittää:

Or. de
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Perustelu

Kuormituksen rajoittamiseksi ja tutkimusten yksinkertaistamiseksi taulukossa ilmoitettavien 
määrien olisi edustettava kulloisenkin aineen kokonaiskuormitusta milligrammoina kutakin 
lelukiloa kohti.

Tarkistus 344
Jacques Toubon

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Seuraavia siirtymisen raja-arvoja 
leluista tai lelujen rakenneosista, joihin 
lapset pääsevät käytön aikana käsiksi 9 
artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla, ei saa 
ylittää:

8. Lasten terveyden suojelun kannalta 
siedettävä vuorokausiannos (TDI) lelujen 
käsittelyssä ei saa ylittää seuraavia 
vuorokausikohtaisia arvoja: 

Aine mg/kg 
kuivassa, 
hauraass

a, 
jauhemai
sessa tai 
notkeass

a 
leluraaka
-aineessa

mg/kg 
nestemä
isessä 

tai 
tahmeas

sa 
leluraak

a-
aineessa

Aine TDI (mg/lapsen paino 
kg:ina / vrk)

Alumiini 5625 1406
Antimoni 45 11.3 Antimoni 6
Arseeni 7.5 1.9 Arseeni 1
Barium 4500 1125 Barium 600
Boori 1200 300 Boori 160
Kadmium 3.8 0.9 Kadmium 0.5
Kromi III 37.5 9.4 Kromi 5
Kromi VI 0.04 0.01
Koboltti 10.5 2.6

Kupari 622.5 156
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Lyijy 27 6.8 Lyijy 3.6
Mangaani 1200 300 Mangaani 160
Elohopea 15 3.8 Elohopea 2
Nikkeli 75 18.8 Nikkeli 10
Seleeni 37.5 9.4 Seleeni 5
Strontium 4500 1125
Tina 15000 3750 Tina 2000
Orgaaniset 
tinayhdiste
et

1.9 0.5

Sinkki 3750 938 Sinkki 500

'Siedettävällä vuorokausiannoksella' 
tarkoitetaan aineen enimmäismäärää, 
jonka lapsi voi nauttia hänen painonsa 
huomioon ottaen ilman että tästä 
aiheutuu vahinkoa hänen terveydelleen. 

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

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

Or. fr

Perustelu

Ainoastaan biologista käytettävyyttä koskevien arvojen ja siedettävän vuorokausiannoksen 
(mg/ lapsen paino kilogrammoina/ vrk) avulla standardointiviranomaiset voivat määrittää 
soveltuvimmat mittaustekniikat tieteellisen ja teknisten tiedon pohjalta. 

Ehdotuksessa mainitut siirtymäarvot eivät ole Alankomaiden kansanterveys- ja 
ympäristöinstituutin (RIVM) laatimien ohjeiden mukaisia.  

Komission luettelossa on 19 ainetta. Näistä kuusi on tarpeetonta. Uuttamisen aikana ei 
kannata tehdä eroa kromi III:n ja kromi IV:n välillä eikä orgaanisten tinayhdisteiden ja tinan 
välillä.

Leluissa ei voi olettaa olevan kuparia, alumiinia, strontiumia eikä kobolttia. 
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Tarkistus 345
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 8 kohta - taulukko

Komission teksti Tarkistus

8. Seuraavia siirtymisen raja-arvoja leluista 
tai lelujen rakenneosista, joihin lapset 
pääsevät käytön aikana käsiksi 9 artiklan 
2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
täsmennetyllä tavalla, ei saa ylittää:

8. Seuraavia siirtymisen raja-arvoja 
leluista tai lelujen rakenneosista, joihin 
lapset pääsevät käytön aikana käsiksi 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla, ei 
saa ylittää:

Aine mg/kg 
kuivassa, 
hauraassa, 

jauhemaises
sa tai 

notkeassa 
leluraaka-
aineessa

mg/kg
nestemäisessä 
tai tahmeassa 

leluraaka-
aineessa

Aine mg/kg 
kuivassa, 
hauraassa, 

jauhemaises
sa tai 

notkeassa 
leluraaka-
aineessa

mg/kg
nestemäises

sä tai 
tahmeassa 
leluraaka-
aineessa

Alumiini 5625 1406 Alumiini 5625 1406
Antimoni 45 11.3 Antimoni 45 11.3
Arseeni 7.5 1.9
Barium 4500 1125 Barium 4500 1125
Boori 1200 300 Boori 1200 300
Kadmium 3.8 0.9
Kromi III 37.5 9.4 Kromi III 37.5 9.4

Kromi VI 0.04 0.01

Koboltti 10.5 2.6 Koboltti 10.5 2.6
Kupari 622.5 156 Kupari 622.5 156
Lyijy 27 6.8
Mangaani 1200 300 Mangaani 1200 300
Elohopea 15 3.8
Nikkeli 75 18.8 Nikkeli 75 18.8
Seleeni 37.5 9.4 Seleeni 37.5 9.4
Strontium 4500 1125 Strontium 4500 1125
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Tina 15000 3750 Tina 15000 3750
Orgaaniset 
tinayhdisteet 

1.9 0.5

Sinkki 3750 938 Sinkki 3750 938

Or. en

Perustelu

Arseeni, kadmium, lyijy, kromi VI, elohopea ja orgaaniset tinayhdisteet ovat erittäin 
myrkyllisiä ja ne olisi kokonaan kiellettävä leluissa. Kadmiumin, lyijyn, kromin (VI) ja 
elohopean käyttö on jo nyt kielletty autoissa sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Sementissä 
oleva kromi VI on saatettava vaarattomaan muotoon lisäämällä rautasulfaattia. Arseeni on 
kielletty maaleissa ja puunsuojissa (eräin poikkeuksin). Orgaaniset tinayhdisteet on kielletty 
torjunta-aineina. On selvää, että näillä aineilla ei ole mitään tekemistä leluissa.

Tarkistus 346
Eva-Britt Svensson

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Seuraavia siirtymisen raja-arvoja 
leluista tai lelujen rakenneosista, joihin 
lapset pääsevät käytön aikana käsiksi 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla, ei saa 
ylittää:

8. Seuraavia siirtymisen raja-arvoja 
leluista tai lelujen rakenneosista, joihin 
lapset pääsevät käytön aikana käsiksi 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla, ei saa 
ylittää:

Aine mg/kg 
kuivassa, 
hauraassa, 

jauhemaises
sa tai 

notkeassa 
leluraaka-
aineessa

mg/kg
nestemäises

sä tai 
tahmeassa 
leluraaka-
aineessa

Aine mg/kg 
kuivassa, 
hauraassa, 

jauhemaises
sa tai 

notkeassa 
leluraaka-
aineessa

mg/kg
nestemäises

sä tai 
tahmeassa 
leluraaka-
aineessa

Alumiini 5625 1406 Alumiini 5625 1406
Antimoni 45 11.3 Antimoni 45 11.3
Arseeni 7.5 1.9
Barium 4500 1125 Barium 4500 1125
Boori 1200 300 Boori 1200 300
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Kadmium 3.8 0.9
Kromi III 37.5 9.4 Kromi III 37.5 9.4

Kromi VI 0.04 0.01

Koboltti 10.5 2.6 Koboltti 10.5 2.6
Kupari 622.5 156 Kupari 622.5 156
Lyijy 27 6.8
Mangaani 1200 300 Mangaani 1200 300
Elohopea 15 3.8
Nikkeli 75 18.8 Nikkeli 75 18.8
Seleeni 37.5 9.4 Seleeni 37.5 9.4
Strontium 4500 1125 Strontium 4500 1125
Tina 15000 3750 Tina 15000 3750
Orgaaniset 
tinayhdisteet 

1.9 0.5 Orgaaniset 
tinayhdisteet

1.9 0.5

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jotkut näistä aineista ovat tunnettuja CMR-aineita ja siksi niiden käyttö pitäisi kieltää 
leluissa saman esittäjän liitteessä II olevan III osan 3-5 kohtaan esittämää tarkistusta 
vastaavasti. Kadmiumilla, kromilla (VI) ja lyijyllä on havaittu olevan vakavia 
terveysvaikutuksia, ja niiden käyttö onkin kielletty RoHS- ja ELV-direktiiveillä. Viimeinen 
kappale on poistettava, koska se sallii liian laajoja poikkeuksia CMR-kieltoon.
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Tarkistus 347
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Seuraavia siirtymisen raja-arvoja 
leluista tai lelujen rakenneosista, joihin 
lapset pääsevät käytön aikana käsiksi 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla, ei saa 
ylittää:

8. Seuraavia siirtymisen raja-arvoja 
leluista tai lelujen rakenneosista, joihin 
lapset pääsevät käytön aikana käsiksi 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla, ei saa 
ylittää:

Aine mg/kg 
kuivassa, 
hauraassa, 

jauhemaises
sa tai 

notkeassa 
leluraaka-
aineessa

mg/kg
nestemäises

sä tai 
tahmeassa 
leluraaka-
aineessa

Aine mg/kg 
kuivassa, 
hauraassa, 

jauhemaises
sa tai 

notkeassa 
leluraaka-
aineessa

mg/kg
nestemäises

sä tai 
tahmeassa 
leluraaka-
aineessa

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

1.9 0.5 Orgaaniset 
tinayhdisteet

1.9 0.5
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Sinkki 3750 938 Sinkki 3750 938
Näitä raja-arvoja ei sovelleta leluihin, 
jotka käsiteltävyytensä, toimintansa, 
kokonsa tai massansa vuoksi eivät 
selvästikään voi aiheuttaa vaaroja, jotka 
johtuvat imemisestä, nuolemisesta, 
nielemisestä tai pitkittyneestä 
ihokontaktista, jos niitä käytetään 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 348
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Seuraavia siirtymisen raja-arvoja 
leluista tai lelujen rakenneosista, joihin 
lapset pääsevät käytön aikana käsiksi 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla, ei saa 
ylittää:

8. Seuraavia siirtymisen raja-arvoja 
leluista tai lelujen rakenneosista, joihin 
lapset pääsevät käytön aikana käsiksi 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla, ei saa 
ylittää:

Aine mg/kg 
kuivassa, 
hauraassa, 

mg/kg
nestemäises

sä tai 

Aine mg/kg 
kuivassa, 
hauraassa, 

mg/kg
nestemäises

sä tai 
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jauhemaises
sa tai 

notkeassa 
leluraaka-
aineessa

tahmeassa 
leluraaka-
aineessa

jauhemaises
sa tai 

notkeassa 
leluraaka-
aineessa

tahmeassa 
leluraaka-
aineessa

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

1.9 0.5 Orgaaniset 
tinayhdisteet

1.9 0.5

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 349
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Seuraavia siirtymisen raja-arvoja 
leluista tai lelujen rakenneosista, joihin 
lapset pääsevät käytön aikana käsiksi 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla, ei saa 
ylittää:

8. Seuraavia siirtymisen raja-arvoja 
leluista tai lelujen rakenneosista, joihin 
lapset pääsevät käytön aikana käsiksi 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla, ei saa 
ylittää:

Aine mg/kg 
kuivassa, 
hauraassa, 

jauhemaises
sa tai 

notkeassa 
leluraaka-
aineessa

mg/kg
nestemäises

sä tai 
tahmeassa 
leluraaka-
aineessa

Aine mg/kg 
kuivassa, 
hauraassa, 

jauhemaises
sa tai 

notkeassa 
leluraaka-
aineessa

mg/kg
nestemäises

sä tai 
tahmeassa 
leluraaka-
aineessa

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

1.9 0.5
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Sinkki 3750 938 Sinkki 3750 938
Näitä raja-arvoja ei sovelleta leluihin, 
jotka käsiteltävyytensä, toimintansa, 
kokonsa tai massansa vuoksi eivät 
selvästikään voi aiheuttaa vaaroja, jotka 
johtuvat imemisestä, nuolemisesta, 
nielemisestä tai pitkittyneestä 
ihokontaktista, jos niitä käytetään 
9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa täsmennetyllä tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jotkut näistä metalleista ovat tunnettuja CMR-aineita. Siirtymisen raja-arvoja ei tulisi 
käyttää vapauttamaan kiellosta metalleja, joilla on CMR-ominaisuuksia, ja näitä rajoja olisi 
käytettävä rajoittamaan riskejä entisestään. Tätä on selkeytettävä.  On mielestämme 
perusteltua kieltää vaarallisimpien metallien ja erityisesti elohopean käyttö leluissa. EU:n 
valmistajien ei tiedetä käyttävän leluissa elohopeaa, mutta valitettavasti tuontilelut ovat 
joissakin tapauksissa sisältäneet tätä ainetta. Esitämme viimeisen kappaleen poistamista, 
koska se sallii liian laajat poikkeukset CMR-kiellosta.

Tarkistus 350
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II – Osa III – 8 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Seuraavien aineiden käyttäminen leluissa 
tai niiden rakenneosissa on kiellettyä:
(1) Arseeni
(2) Kadmium
(3) Kromi (IV)
(4) Lyijy
(5) Elohopea
(6) Orgaaniset tinayhdisteet

Or. en
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Perustelu

Arseeni, kadmium, lyijy, kromi VI, elohopea ja orgaaniset tinayhdisteet ovat erittäin 
myrkyllisiä ja ne olisi kokonaan kiellettävä leluissa. Kadmiumin, lyijyn, kromin (VI) ja 
elohopean käyttö on jo nyt kielletty autoissa sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Sementissä 
oleva kromi VI on saatettava vaarattomaan muotoon lisäämällä rautasulfaattia. Arseeni on 
kielletty maaleissa ja puunsuojissa (eräin poikkeuksin). Orgaaniset tinayhdisteet on kielletty 
torjunta-aineina. On selvää, että näillä aineilla ei ole mitään tekemistä leluissa.

Tarkistus 351
Maria Matsouka

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

Komission teksti Tarkistus

8 a) Erityisvaatimuksia on asetettava 
suuhun pantavaksi suunnitelluille leluille 
ja niiden osille elintarvikkeen kanssa 
kosketukseen joutuvista materiaaleista ja 
tarvikkeista 27. lokakuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1935/2004¹ 
säädettyjen elintarvikkeiden pakkausta 
koskevien vaatimusten nojalla ja tähän 
asetukseen sisältyvien, tiettyjä aineita 
koskevien erityistoimien mukaisesti, 
riippumatta siitä, mille ikäryhmälle lelu 
on tarkoitettu. Nämä vaatimukset 
hyväksytään toimivaltaisen tiedekomitean 
antaman lausunnon pohjalta päätöksellä, 
joka tehdään 45 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, ottaen huomioon 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
tulevien lelujen ja materiaalien väliset 
erot. 

Or. el
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Tarkistus 352
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II a – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II a
Luettelo aineista ja valmisteista, jotka on 
luokiteltu CMR-aineiden luokkiin 1 ja 2 
direktiivissä 67/548/ETY olevan liitteen 1 

mukaisesti ja joille asianmukainen 
tiedekomitea on myöntänyt poikkeuksen 

liitteessä II olevan III osan 4 kohdan 
mukaisen arvioinnin jälkeen.

Or. en

Perustelu

Samalla tavoin kuin REACH-asetuksen hyväksymismenettelyssä, jossa otetaan erityisesti 
huomioon CMR-luokkien 1 ja 2 aineet, tarkistuksella säädetään kiellosta, johon sovelletaan 
voimassaoloklausuulia poikkeustapauksissa, joissa vapautusta pyydetään.

Tarkistus 353
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II a – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II a
Luettelo CMR-luokkiin 1 ja 2 kuuluvista 
aineista, jotka on vapautettu liitteessä II 

olevan III osan 3 kohdan kiellosta

Or. en

Perustelu

Kuten edellytetään tarkistuksella 6 liitteen II osaan III: KEMIALLISET OMINAISUUDET: 
CMR-aineet 1 ja 2, 4.2.
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Tarkistus 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II a – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II a
Luettelo CMR-luokkiin 1 ja 2 kuuluvista 

aineista ja valmisteista, jotka on 
vapautettu liitteessä II olevan III osan 

3 kohdan kiellosta

Or. en

Tarkistus 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II a – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II a
Luettelo CMR-luokkiin 1 ja 2 kuuluvista 
aineista, jotka on vapautettu liitteessä II 

olevan III osan 3 kohdan kiellosta

Or. en

Tarkistus 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II a – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II a
Luettelo CMR-luokkiin 1 ja 2 kuuluvista 
aineista, jotka on vapautettu liitteessä II 
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olevan III osan 3 kohdan kiellosta

Or. en

Perustelu

Kuten edellytetään tarkistuksella 6 liitteen II osaan III: KEMIALLISET OMINAISUUDET: 
CMR-aineet 1 ja 2, 4.2.

Tarkistus 357
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II b – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II b
Luettelo aineista tai valmisteista, jotka on 

luokiteltu CMR-aineiden luokkaan 3 
direktiivissä 67/548/ETY olevan liitteen 1 
mukaisesti ja kielletty liitteessä II olevan 

III osan 5 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II b – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II b
Luettelo kielletyistä CMR-luokan 3 

aineista ja valmisteista 

Or. en

Tarkistus 359
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II b – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II b
Luettelo kielletyistä CMR-luokan 3 

aineista

Or. en

Perustelu

Kuten edellytetään tarkistuksella 7 liitteen II osaan III: KEMIALLISET OMINAISUUDET: 
CMR-aineet 3, 5ii.

Tarkistus 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II b – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II b
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Luettelo kielletyistä CMR-luokan 3 
aineista

Or. en

Tarkistus 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Ehdotus direktiiviksi
LIITE II b – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

. LIITE II b
Luettelo kielletyistä CMR-luokan 3 

aineista

Or. en

Perustelu

Kuten edellytetään tarkistuksella 7 liitteen II osaan III: KEMIALLISET OMINAISUUDET: 
CMR-aineet 3, 5ii.

Tarkistus 362
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 20 artiklassa tarkoitetuissa 
teknisissä asiakirjoissa on oltava erityisesti 
seuraavat, mikäli se on asianmukaista 
arvioinnin kannalta:

Edellä 20 artiklassa tarkoitetuissa 
teknisissä asiakirjoissa on oltava erityisesti 
seuraavat, mikäli se on asianmukaista 
arvioinnin kannalta:

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

a) tarkka kuvaus suunnittelusta ja 
valmistuksesta, mukaan lukien luettelo 
lelussa käytetyissä rakenneosista ja 
materiaaleista sekä yksityiskohtaiset tiedot 
lelun kemiallisesta koostumuksesta tai 
lelun valmistuksessa käytetyistä aineista 
sekä lelussa tai sen osissa käytettyjen 
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yksittäisten aineiden määristä 

Or. el

Tarkistus 363
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
LIITE IV – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) tarkka kuvaus suunnittelusta ja 
valmistuksesta, mukaan lukien luettelo 
lelussa käytetyissä rakenneosista ja 
materiaaleista sekä yksityiskohtaiset tiedot 
lelun kemiallisesta koostumuksesta tai 
lelun valmistuksessa käytetyistä aineista 
sekä lelussa tai sen osissa käytettyjen 
yksittäisten aineiden määristä

Or. en

Perustelu

Käyttöturvallisuustiedotteet antavat rajoitetusti tietoja lelujen kemiallisesta sisällöstä. 
Teknisten asiakirjojen olisi sisällettävä yksityiskohtaisemmat tiedot, kuten kvantitatiiviset 
tiedot leluissa käytetyistä kemikaaleista.

Tarkistus 364
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – Osa A – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien varoitusten edellä on oltava 
sana "Varoitus" riippumatta siitä, onko 
ne esitetty tekstin vai kuvan muodossa.

Or. en
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Perustelu

Jotta kuluttajalle on selvää, että teksti liittyy turvallisuuteen, ja jotta viestiin kiinnitetään 
asianmukaista huomiota, kaikkien varoitusten olisi alettava sanalla "Varoitus". Tämä on 
erityisen tärkeää kuvallisten varoitusten yhteydessä.

Tarkistus 365
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – Osa A – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien varoitusten edellä on oltava 
sana "Varoitus" riippumatta siitä, onko 
ne esitetty tekstin vai kuvan muodossa.

Or. en

Tarkistus 366
Charlotte Cederschiöld

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – Osa A – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien varoitusten edellä on oltava 
sana "Varoitus" riippumatta siitä, onko 
ne esitetty tekstin vai kuvan muodossa.

Or. en

Perustelu

Jotta kuluttajalle on selvää, että teksti liittyy turvallisuuteen, ja jotta viestiin kiinnitetään 
asianmukaista huomiota, kaikkien varoitusten olisi alettava sanalla "Varoitus". Tämä on 
erityisen tärkeää kuvallisten varoitusten yhteydessä.
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Tarkistus 367
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – Osa B – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Leluissa, jotka saattavat olla vaarallisia alle 
36 kuukauden ikäisille lapsille, on oltava 
esimerkiksi seuraavanlainen varoitus: 
"Varoitus: Ei sovellu alle 36 kuukauden 
ikäisille lapsille" tai "Varoitus: Ei sovellu 
alle kolmivuotiaille" taikka sana "Varoitus" 
ja seuraava kuva:

Leluissa, jotka saattavat olla vaarallisia alle 
36 kuukauden ikäisille lapsille, on oltava 
esimerkiksi seuraavanlainen varoitus: 
"Varoitus: Ei sovellu alle 36 kuukauden 
ikäisille lapsille" tai "Varoitus: Ei sovellu 
alle kolmivuotiaille" taikka sana "Varoitus" 
ja seuraava kuva:

[Pictogram] [Pictogram]
Näiden varoitusten ohessa olisi oltava lyhyt 
selostus, joka voi olla käyttöohjeissa ja 
jossa esitetään rajoituksen syynä oleva 
erityinen vaara.

Näiden varoitusten ohessa olisi oltava lyhyt 
selostus, joka voi olla käyttöohjeissa ja 
jossa esitetään rajoituksen syynä oleva 
erityinen vaara.
Tällaista varoitusta ei saa käyttää leluissa, 
jotka on suunniteltu tai toimintansa, 
mittojensa ja ominaisuuksiensa puolesta 
tarkoitettu alle 36 kuukauden ikäisille 
lapsille. Erityisesti kaikkia pehmoleluja 
pidetään alle 36 kuukauden ikäisille 
lapsille tarkoitettuina leluina.

Tämä ei koske leluja, jotka toimintansa, 
kokonsa, luonteensa, ominaisuuksiensa tai 
muun painavan syyn vuoksi ovat selvästi 
sopimattomia alle 36 kuukauden ikäisille 
lapsille.

Tämä ei koske leluja, jotka toimintansa, 
kokonsa, luonteensa, ominaisuuksiensa tai 
muun painavan syyn vuoksi ovat selvästi 
sopimattomia alle 36 kuukauden ikäisille 
lapsille.

Or. en

Perustelu

Pieniä osia koskevaa varoitusta käytetään tällä hetkellä väärin, ja leluissa, jotka on itse 
asiassa tarkoitettu pikkulapsille, on varoitus, jolla laillistetaan pienet osat, joihin pikkulapset 
voivat tukehtua. Erityisesti teddykarhujen ja pehmeiden nukkien kaltaisissa pehmoleluissa ei 
koskaan pitäisi olla pieniä irrallisia osia, koska lapset todennäköisesti leikkivät niillä 
valmistajan aikomuksista huolimatta.
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Tarkistus 368
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – Osa B – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Leluissa, jotka saattavat olla vaarallisia alle 
36 kuukauden ikäisille lapsille, on oltava 
esimerkiksi seuraavanlainen varoitus 
"Varoitus: Ei sovellu alle 36 kuukauden 
ikäisille lapsille" tai ”Varoitus: Ei sovellu 
alle kolmivuotiaille" taikka sana "Varoitus" 
ja seuraava kuva:

Leluissa, jotka saattavat olla vaarallisia alle 
36 kuukauden ikäisille lapsille, on oltava 
esimerkiksi seuraavanlainen varoitus: 
"Varoitus: Ei sovellu alle 36 kuukauden 
ikäisille lapsille" tai "Varoitus: Ei sovellu 
alle kolmivuotiaille" taikka sana "Varoitus" 
ja seuraava kuva:

[Pictogram] [Pictogram]
Näiden varoitusten ohessa olisi oltava lyhyt 
selostus, joka voi olla käyttöohjeissa ja 
jossa esitetään rajoituksen syynä oleva 
erityinen vaara.

Näiden varoitusten ohessa olisi oltava lyhyt 
selostus, joka voi olla käyttöohjeissa ja 
jossa esitetään rajoituksen syynä oleva 
erityinen vaara.
Tällaista varoitusta ei saa käyttää leluissa, 
jotka on suunniteltu tai toimintansa, 
mittojensa ja ominaisuuksiensa puolesta 
tarkoitettu alle 36 kuukauden ikäisille 
lapsille. Erityisesti kaikkia pehmoleluja 
pidetään alle 36 kuukauden ikäisille 
lapsille tarkoitettuina leluina.

Tämä ei koske leluja, jotka toimintansa, 
kokonsa, luonteensa, ominaisuuksiensa tai 
muun painavan syyn vuoksi ovat selvästi 
sopimattomia alle 36 kuukauden ikäisille 
lapsille.

Tämä ei koske leluja, jotka toimintansa, 
kokonsa, luonteensa, ominaisuuksiensa tai 
muun painavan syyn vuoksi ovat selvästi 
sopimattomia alle 36 kuukauden ikäisille 
lapsille.

Or. en

Tarkistus 369
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – Osa B – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lasten luistimet, rullaluistimet, online-
luistimet, rullalaudat, potkulaudat ja 
lelupolkupyörät

5. Lasten luistimet, rullaluistimet, online-
luistimet, rullalaudat, potkulaudat ja 
lelupolkupyörät
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Jos näitä myydään leluina, niissä on oltava 
seuraava merkintä:

Jos näitä myydään leluina, niissä on oltava 
seuraava merkintä:

"Varoitus: käytettävä suojavarusteita. Ei 
saa käyttää liikenteen joukossa".

"Varoitus: käytettävä suojavarusteita. Ei 
saa käyttää yleisillä teillä tai kulkuväylillä 
tai näiden jalkakäytävillä. Ei yli 20 kg:n 
painoisille lapsille."

Jotta lelun käyttäjille ja ulkopuolisille ei 
aiheutuisi vammoja kaatumisen tai 
törmäyksen yhteydessä, käyttöohjeissa on 
lisäksi oltava maininta siitä, että lelua on 
käytettävä varoen, koska sen käyttäminen 
vaatii erityistä taitoa. Suositeltavista 
suojavarusteista (esimerkiksi kypärät, 
suojakäsineet, polvi- ja kyynärsuojukset ja 
vastaavat) on myös oltava maininta.

Jotta lelun käyttäjille ja ulkopuolisille ei 
aiheutuisi vammoja kaatumisen tai 
törmäyksen yhteydessä, käyttöohjeissa on 
lisäksi oltava maininta siitä, että lelua on 
käytettävä varoen, koska sen käyttäminen 
vaatii erityistä taitoa. Suositeltavista 
suojavarusteista (esimerkiksi kypärät, 
suojakäsineet, polvi- ja kyynärsuojukset ja 
vastaavat) on myös oltava maininta.

Or. en

Perustelu

Varoitusten olisi oltava itsestään selviä, jotta kuluttajat ymmärtävät niiden tarkoituksen ja 
toteuttavat aiheelliset suojatoimenpiteet.

Tarkistus 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – Osa B – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeisiin sisältyvissä tai niihin 
sekoitetuissa leluissa on oltava seuraava 
varoitus:

Elintarvikkeisiin sisältyvissä tai niihin 
sekoitetuissa leluissa on oltava seuraava 
varoitus:

"Aikuisen valvonta suositeltava". "Aikuisen valvonta erittäin suositeltavaa".

Or. en
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Tarkistus 371
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V - Osa B - 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeisiin sisältyvissä tai niihin 
sekoitetuissa leluissa on oltava seuraava 
varoitus:

Elintarvikkeisiin sisältyvissä tai niihin 
sekoitetuissa leluissa on oltava seuraava 
varoitus:

"Aikuisen valvonta suositeltava". "Aikuisen valvonta suositeltava".
Leluja sisältävissä elintarvikkeissa on 
oltava seuraava varoitus lapsen iästä 
riippumatta: "Varoitus: sisältää lelun", 
tai jos lelu on pakattu vaaralliseen 
pakkaukseen: "Varoitus: sisältää lelun ja 
pakkauksen – tukehtumisvaara. Poista ne 
ennen kuin annat tuotteen lapselle".

Or. en

Perustelu

Joissakin tuotteissa ilmoitetaan, että "sisällä on yllätys" mainitsematta onko yllätys syötävä 
tai ei. Tällaisessa tapauksessa lapsi saattaa sekoittaa keskenään esim. pienen pallon (ei 
syötävä / lelu) ja pallonmuotoisen purukumin (syötävä). Ehdotettu sanamuoto tarjoaa siten 
paremman suojan lapsille.

Tarkistus 372
Maria Matsouka

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – B osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Elintarvikkeisiin sisältyvät lelut 
Elintarvikkeisiin sisältyvissä tai niihin 
sekoitetuissa leluissa on oltava seuraava 
varoitus:

7. Elintarvikkeisiin sisältyvät lelut 
Elintarvikkeisiin sisältyvissä tai niihin 
sekoitetuissa leluissa on oltava seuraava 
varoitus:

"Aikuisen valvonta suositeltava". "Aikuisen valvonta suositeltava".
Leluja sisältävissä elintarvikkeissa on 
oltava seuraava merkintä lapsen iästä 
riippumatta: ”Varoitus: sisältää lelun", 
tai jos lelu on pakattu vaaralliseen 
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pakkaukseen: ”Varoitus: sisältää lelun, 
jonka pakkaus saattaa aiheuttaa 
tukehtumisvaaran. Poista pakkaus ennen 
lelun antamista lapselle.”

Or. el

Tarkistus 373
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
LIITE V – Osa B – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Suojanaamio- ja kypäräjäljitelmät
Suojanaamio- ja kypäräjäljitelmissä on 
oltava seuraava varoitus:
"Varoitus: tämä lelu ei suojaa 
vammoilta."

Or. en

Perustelu

Varoitusten olisi oltava itsestään selviä, jotta kuluttajat ymmärtävät niiden tarkoituksen ja 
toteuttavat aiheelliset suojatoimenpiteet.
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