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Módosítás 102
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 88/378/EGK irányelv a műszaki 
harmonizáció és a szabványosítás új 
megközelítési módjáról szóló, 1985. május 
7-i tanácsi állásfoglalásban meghatározott 
új megközelítési elveken alapul. Ezért az 
irányelv csak a játékokra vonatkozó 
alapvető biztonsági követelményeket 
tartalmazza, a technikai részleteket az 
Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és 
az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi 
Bizottság (CENELEC) fogadja el a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban. Az így 
megállapított harmonizált szabványokkal 
való összhang, amelyek hivatkozási számát 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzéteszik, feltételezi a 88/378/EGK 
rendelet követelményeinek történő 
megfelelést. Tapasztalatok szerint ezek az 
alapelvek jól működtek a játékipari 
ágazatban, ezért meg kell őket tartani.

(2) A 88/378/EGK irányelv a műszaki 
harmonizáció és a szabványosítás új 
megközelítési módjáról szóló, 1985. május 
7-i tanácsi állásfoglalásban meghatározott 
új megközelítési elveken alapul. Ezért az 
irányelv a játékokra vonatkozó alapvető 
biztonsági követelményeket tartalmazza, 
beleértve a különleges biztonsági 
követelményeket a fizikai és mechanikai 
tulajdonságok, a gyúlékonyság, a kémiai 
tulajdonságok, az elektromos 
tulajdonságok, a higiénia és a 
radioaktivitás tekintetében. A technikai 
részleteket az Európai Szabványügyi 
Bizottság (CEN) és az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság 
(CENELEC) fogadja el a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban. Az így 
megállapított harmonizált szabványokkal 
való összhang, amelyek hivatkozási számát 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzéteszik, feltételezi a 88/378/EGK 
rendelet követelményeinek történő 
megfelelést.

Or. en

Indokolás

Az alapvető biztonsági követelmények közé nemcsak az irányelv 9. cikkében említett 
követelmények tartoznak, hanem a II. mellékletben említett különleges biztonsági 
követelmények is.  Ezenkívül tekintettel a játékokkal kapcsolatban a közelmúltban felmerült 
biztonsági problémákra, nehéz lenne úgy csinálni, mintha minden rendben lett volna a 
játékágazatban.



PE412.121v02-00 4/210 AM\744156HU.doc

HU

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ezen irányelvvel létrehozandó új 
rendszer másik fontos célkitűzése annak 
ösztönzése és egyes esetekben biztosítása, 
hogy a játékokban a veszélyes anyagokat 
kevésbé veszélyes anyagokkal vagy 
technológiákkal helyettesítsék, 
amennyiben megfelelő, gazdaságilag és 
műszakilag megvalósítható alternatívák 
állnak rendelkezésre. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a REACH-rendelethez ((12) preambulumbekezdés) történő igazítás.

Módosítás 104
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a)  Az elővigyázatosság elvét 1992-ben 
vették fel a Szerződésbe; az Európai 
Közösségek Bírósága számos alkalommal 
határozta meg e közösségi jogi elv 
tartalmát és hatáskörét úgy, mint a 
környezet- és egészségvédelem terén a 
Közösség által folytatott politika egyik 
alapját1.
__________________
1 A Bizottság kontra Dánia C-192/01. számú 
ügyben 2003. szeptember 23-án hozott ítélet, 
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EBHT 2003, I- -9693. o.; a Landelijke Vereniging 
tot Behoud van de Waddenzee és Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Vogels C-127/02. 
számú ügyben 2004. szeptember 7-én hozott ítélet, 
EBHT 2004, I-7405. o.

Or. sv

Indokolás

Az azon veszélyekre és kockázatokra vonatkozó adatok hiánya miatt, amelyeket a játékok 
jelenthetnek a gyermekek biztonságára és egészségére, és amiatt, hogy a gyermekek az 
életkoruk miatt a nagyon sérülékeny vagy sérülékeny személyek népességéhez tartoznak, az 
elővigyázatosság elvét bele kell illeszteni a játékok biztonságára vonatkozó jogszabályokba 
annak érdekében, hogy mind a tagállamok illetékes hatóságai, mind a gazdasági szereplők 
meghozhassák az egyes játékok forgalomba hozatalának megakadályozását célzó 
intézkedéseket. Az elvnek általánosnak kell lennie. 

Módosítás 105
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a)  Az elővigyázatosság elvét 1992-ben 
vették fel a Szerződésbe; az Európai 
Közösségek Bírósága számos alkalommal 
határozta meg e közösségi jogi elv 
tartalmát és hatáskörét úgy, mint a 
környezet- és egészségvédelem terén a 
Közösség által folytatott politika egyik 
alapját1.
_________
1 A Bizottság kontra Dánia C-192/01. számú 
ügyben 2003. szeptember 23-án hozott ítélet, 
EBHT 2003, I- -9693. o.; a Landelijke Vereniging 
tot Behoud van de Waddenzee és Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Vogels C-127/02. 
számú ügyben 2004. szeptember 7-én hozott ítélet, 
EBHT 2004, I-7405. o.

Or. en

Indokolás

Az azon veszélyekre és kockázatokra vonatkozó adatok hiánya miatt, amelyeket a játékok 
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jelenthetnek a gyermekek biztonságára és egészségére, és amiatt, hogy a gyermekek az 
életkoruk miatt a nagyon sérülékeny vagy sérülékeny személyek népességéhez tartoznak, az 
elővigyázatosság elvét bele kell illeszteni a játékok biztonságára vonatkozó jogszabályokba 
annak érdekében, hogy mind a tagállamok illetékes hatóságai, mind a gazdasági szereplők 
meghozhassák az egyes játékok forgalomba hozatalának megakadályozását célzó 
intézkedéseket. 

Módosítás 106
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ellátási és értékesítési láncba 
bekapcsolódó valamennyi gazdasági 
szereplőnek meg kell hoznia a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy csak olyan játékokat 
tegyen hozzáférhetővé a piacon, amelyek 
megfelelnek az alkalmazandó 
jogszabálynak. Ez az irányelv 
egyértelműen és arányosan osztja meg a 
kötelezettségeket, amelyek 
hozzárendelhetők a szállítási és 
forgalmazási folyamatban részt vevő 
minden egyes gazdasági szereplő 
megfelelő szerepéhez.

(8) Az ellátási és értékesítési láncba 
bekapcsolódó valamennyi gazdasági 
szereplőnek teljes felelősséggel és a 
megkívánt éberséggel kell eljárnia annak 
biztosítása érdekében, hogy a rendes és 
ésszerűen előrelátható használati 
körülmények között az általuk piacra 
bocsátott játékok ne legyenek veszélyesek 
a gyermekek biztonságára és egészségére.
Valamennyi gazdasági szereplőnek meg 
kell hoznia a megfelelő intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy csak 
olyan játékokat tegyen hozzáférhetővé a 
piacon, amelyek megfelelnek az 
alkalmazandó jogszabálynak. Ez az 
irányelv egyértelműen és arányosan osztja 
meg a kötelezettségeket, amelyek 
hozzárendelhetők a szállítási és 
forgalmazási folyamatban részt vevő 
minden egyes gazdasági szereplő 
megfelelő szerepéhez.

Or. sv

Indokolás

Nem elég annak egyszerű megállapítása, hogy a gazdasági szereplőknek megfelelő 
intézkedéseket kell hozniuk. Azt is egyértelművé kell tenni, hogy felelősek. E szereplők részéről 
tehát éberség szükséges a gyermekek biztonságának és egészségének biztosításához, valamint 
figyelembe kell venni a játékok különböző használati formáit.
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Módosítás 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ellátási és értékesítési láncba 
bekapcsolódó valamennyi gazdasági 
szereplőnek meg kell hoznia a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy csak olyan játékokat 
tegyen hozzáférhetővé a piacon, amelyek 
megfelelnek az alkalmazandó 
jogszabálynak. Ez az irányelv 
egyértelműen és arányosan osztja meg a 
kötelezettségeket, amelyek 
hozzárendelhetők a szállítási és 
forgalmazási folyamatban részt vevő 
minden egyes gazdasági szereplő 
megfelelő szerepéhez.

(8) Ez az irányelv azon az elven alapul, 
hogy az ellátási és értékesítési láncba 
bekapcsolódó valamennyi gazdasági 
szereplőnek olyan felelősséggel és 
gondossággal kell gyártania, importálnia 
és piaci forgalomba hoznia játékokat, 
amelyre annak biztosítása érdekében lehet 
szükség, hogy a rendes és ésszerűen 
előrelátható használati körülmények 
között a gyermekek egészségét és 
biztonságát, valamint a környezetet káros 
hatás ne érje. Valamennyi gazdasági
szereplőnek meg kell hoznia a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy csak olyan játékokat 
tegyen hozzáférhetővé a piacon, amelyek 
megfelelnek az alkalmazandó 
jogszabálynak. Ez az irányelv 
egyértelműen és arányosan osztja meg a 
kötelezettségeket, amelyek 
hozzárendelhetők a szállítási és 
forgalmazási folyamatban részt vevő 
minden egyes gazdasági szereplő 
megfelelő szerepéhez.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás bevezeti a gazdasági szereplők gondossági kötelességét. A REACH-rendelet 
((16) preambulumbekezdés) rendelkezései nyomán született kiigazítás. 
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Módosítás 108
Martí Grau i Segú

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A tisztességes verseny elvei belső 
piacon történő tiszteletben tartásának 
fokozása, és a gyermekek biztonsága 
veszélyeztetésének elkerülése érdekében 
fejleszteni kell az európai piacra érkező 
játékok határellenőrizeti mechanizmusait.

Or. es

Indokolás

Az európai vállalatoknak részesülniük kell azon garanciák előnyeiből, amelyeket a jelen 
irányelv szigorúan alkalmaz az importált játékokra, és a fogyasztónak, aki importált játékot 
vásárol, biztosnak kell lennie abban, hogy a játék megfelel a hatályos jogszabályoknak. 

Módosítás 109
Karin Riis-Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy a gyermekek 
a nemrég felfedezett kockázatoktól védve 
legyenek, szükség van új alapvető 
biztonsági követelmények elfogadására is.
Különösen a játékokban felhasznált vegyi 
anyagokra vonatkozó rendelkezések 
kiegészítése és újrafogalmazása szükséges.
Ezek a rendelkezések meghatározzák, hogy 
a játékoknak meg kell felelniük a vegyi 
anyagokról szóló általános 
jogszabályokban foglaltaknak, különösen a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai 
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 

(16) Annak érdekében, hogy a gyermekek 
és a környezet a kockázatoktól magas 
szinten védve legyenek, a veszélyes 
anyagokra, különösen a  CMR-re, 
valamint az allergén anyagokra és 
elemekre – az elővigyázatosság elvével 
összhangban – gondos figyelmet kell 
fordítani. Szükség van új alapvető 
biztonsági követelmények elfogadására is. 
Különösen a játékokban felhasznált vegyi 
anyagokra vonatkozó rendelkezések 
kiegészítése és újrafogalmazása szükséges. 
Ezek a rendelkezések meghatározzák, hogy 
a játékoknak meg kell felelniük a vegyi 
anyagokról szóló általános 
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1999/45/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. 
december 18-i 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek. Ezeket a 
rendelkezéseket azonban hozzá kell 
igazítani a gyermekek különleges 
igényeihez, akik kiszolgáltatott fogyasztói 
csoportot alkotnak. Ezért a veszélyes 
anyagok osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 
67/548/EGK irányelv szerint a játékokban 
található rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus (CMR) anyagokat az alapján 
kell közzétenni, hogy ezek az anyagok 
milyen veszélyt jelentenek az emberi 
egészségre. Bizonyos anyagokra 
vonatkozóan a 88/378/EGK irányelvben 
megállapított egyedi szintértékeket a 
tudomány fejlődését figyelembe véve meg 
kell változtatni.

jogszabályokban foglaltaknak, különösen a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai 
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 
1999/45/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. 
december 18-i 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek. Ezeket a 
rendelkezéseket azonban hozzá kell 
igazítani a gyermekek különleges 
igényeihez, akik kiszolgáltatott fogyasztói 
csoportot alkotnak. Ezért a veszélyes 
anyagok osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 
67/548/EGK irányelv szerint a játékokban 
található rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus (CMR) anyagokat az alapján 
kell közzétenni, hogy ezek az anyagok 
milyen veszélyt jelentenek az emberi 
egészségre. Bizonyos anyagokra 
vonatkozóan a 88/378/EGK irányelvben 
megállapított egyedi szintértékeket a 
tudomány fejlődését figyelembe véve meg 
kell változtatni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás felhívja a figyelmet a nagyon veszélyes anyagok kezelésének fontosságára. A 
módosítás a REACH-rendelethez ((69) preambulumbekezdés) történő igazítás.
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Módosítás 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az ezen irányelv és az 
1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti 
értékelések esetleges átfedéseinek 
elkerülése érdekében az ezen irányelv 
értelmében értékelt és be nem tiltott CMR-
anyagokra vonatkozóan nem szabad az 
1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti 
korlátozásra irányuló javaslatokat tenni 
az emberi egészség veszélyeztetése miatt, 
és ezen CMR-anyagokra nem szabad 
előírni az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) szerinti engedélyezést az emberi 
egészség – ezen rendelet 58. cikkének (2) 
bekezdése szerinti – veszélyeztetése miatt.
A hasonló átfedések elkerülése érdekében 
a játékokban való felhasználás 
tekintetében értékelt CMR-anyagokra, 
amelyeket az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) értelmében nem tiltottak be, 
vonatkozóan ezen irányelv értelmében 
nem szabad előírni korlátozásokat vagy 
értékelést.

Or. en

Indokolás

 Az ugyanazon anyag játékokban való felhasználására vonatkozó, különböző uniós szervek 
általi értékelések átfedését el kell kerülni. Ha egy anyagot ezen irányelv szerint értékeltek a 
játékokban való előfordulás tekintetében, akkor erre az anyagra azután nem szabad előírni 
korlátozásokat vagy engedélyezési eljárást a REACH értelmében (a REACH-rendelet 58. 
cikkének (2) bekezdése). Ha vonatkozó értékelést követően egy anyagot a játékokban való 
felhasználás tekintetében a REACH értelmében nem tiltanak be, akkor erre az anyagra nem 
vonatkozhatnak ezen irányelv rendelkezései.
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Módosítás 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az ezen irányelv és az 
1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti 
értékelések esetleges átfedéseinek 
elkerülése érdekében az ezen irányelv 
értelmében értékelt és be nem tiltott CMR-
anyagokra vonatkozóan nem szabad az 
1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti 
korlátozásra irányuló javaslatokat tenni 
az emberi egészség veszélyeztetése miatt, 
és ezen CMR-anyagokra nem szabad 
előírni az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) szerinti engedélyezést az emberi 
egészség – ezen rendelet 58. cikkének (2) 
bekezdése szerinti – veszélyeztetése miatt.
A hasonló átfedések elkerülése érdekében 
a játékokban való felhasználás 
tekintetében értékelt CMR-anyagokra, 
amelyeket az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) értelmében nem tiltottak be, 
vonatkozóan ezen irányelv értelmében 
nem szabad előírni korlátozásokat vagy 
értékelést.

Or. en

Indokolás

Az ugyanazon CMR-anyag játékokban való felhasználására vonatkozó, különböző uniós 
szervek általi – esetlegesen különböző eredménnyel járó – értékelések átfedését el kell kerülni.  
Ha egy CMR-anyagot ezen irányelv szerint értékeltek a játékokban való előfordulás 
tekintetében, akkor erre az anyagra azután nem szabad előírni korlátozásokat vagy 
engedélyezési eljárást a REACH értelmében.  Az engedélyezés tekintetében ezt a REACH-
rendelet 58. cikkének (2) bekezdése értelmében lehet elérni.  Ha vonatkozó értékelést követően 
egy anyagot a játékokban való felhasználás tekintetében a REACH értelmében nem tiltanak 
be, akkor erre az anyagra nem vonatkozhatnak ezen irányelv rendelkezései.  
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Módosítás 112
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az ezen irányelv és az 
1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti 
értékelések esetleges átfedéseinek 
elkerülése érdekében az ezen irányelv 
értelmében korábban értékelt és be nem
tiltott CMR-anyagokra vonatkozóan nem 
szabad az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) szerinti korlátozásra irányuló 
javaslatokat tenni az emberi egészség 
veszélyeztetése miatt, és ezen CMR-
anyagokra nem szabad előírni az 
1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti 
engedélyezést az emberi egészség – ezen 
rendelet 58. cikkének (2) bekezdése 
szerinti – veszélyeztetése miatt.
Ennélfogva a hasonló átfedések 
elkerülése érdekében a játékokban való 
felhasználás tekintetében értékelt CMR-
anyagokra, amelyeket az 1907/2006/EK 
rendelet (REACH) értelmében nem 
tiltottak be, vonatkozóan ezen irányelv 
értelmében nem szabad előírni 
korlátozásokat vagy értékelést.

Or. en

Indokolás

Ezt az irányelvet hozzá kell igazítani a REACH-rendelethez:

 Ezek az új kötelezettségek mind az új REACH-rendeleten felüliek.  A játékipar 
anyagellátási láncai jelenleg azon fáradoznak, hogy felkészüljenek a REACH szerinti 
kötelezettségek teljesítésére, és a végrehajtási eszközök közül sok még fejlesztés alatt 
áll.

 Ez az irányelv a REACH-rendelettel párhuzamos eljárást hoz létre. 

Ha vonatkozó értékelést követően egy anyagot a játékokban való felhasználás tekintetében a 
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REACH értelmében nem tiltanak be, akkor erre az anyagra nem vonatkozhatnak ezen irányelv 
rendelkezései.  

Módosítás 113
Andrea Losco

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az ezen irányelv és az 
1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti 
értékelések átfedéseinek elkerülése 
érdekében a játékokban való felhasználás 
tekintetében értékelt CMR-anyagokra, 
amelyeket ezen irányelv értelmében nem 
tiltottak be, vonatkozóan az 1907/2006/EK 
rendelet (REACH) értelmében nem 
szabad korlátozásokat javasolni vagy 
engedélyezést előírni az emberi egészség 
veszélyeztetése miatt a fenti rendelet 58. 
cikkének (2) bekezdése szerint. 

Or. en

Indokolás

Ezt az irányelvet hozzá kell igazítani a REACH-rendelethez.

Módosítás 114
Martí Grau i Segú

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az ugyanazon CMR-anyag 
játékokban való felhasználására 
vonatkozó, különböző uniós szervek 
(például a jövőbeni irányelv szerinti, 
fogyasztási cikkek tudományos bizottsága, 
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amely a játékok biztonságával foglalkozik, 
és a REACH szerinti Európai 
Vegyianyag-ügynökség ) általi –
esetlegesen különböző eredménnyel járó –
értékelések átfedését el kell kerülni. 

Or. es

Módosítás 115
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Harmonizált, ezen irányelv 
hatálybalépése utáni kétéves átmeneti 
időszakot kell alkalmazni az irányelv 
rendelkezéseinek való megfelelésre 
vonatkozó lehetőség biztosítása 
érdekében. A kémiai tulajdonságokra 
vonatkozó felülvizsgált biztonsági 
szabványok közzététele utáni öt éves 
különleges átmeneti időszakra is szükség 
van annak érdekében, hogy a játékgyártók 
és a gazdasági szereplők elég időt 
kapjanak a kémiai tulajdonságokra 
vonatkozó új műszaki követelményekhez 
való igazodásra, és ezen irányelv egész 
Európai Unióban történő egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében.

Or. fr

Indokolás

Az irányelv kémiai tulajdonságokhoz kapcsolódó szempontjaira vonatkozó öt éves átmeneti 
időszak a következőket tenné lehetővé: 
• a vállalkozásoknak (amelyek 95%-a kkv) megadná a szükséges időt a termelési láncaik 
kiigazítására és a mentességi kérelmeket támogató kockázatértékelések elkészítésére; 
• az új vizsgálatok elvégzésekor és a kockázatértékelések kidolgozására vonatkozó 
kritériumok elkészítésekor felhasználandó jegyzőkönyvek és felszerelés kifejlesztése;
• időt adna az iparnak és a tudományos bizottságnak az értékelés véglegesítésére annak 
bebizonyítása érdekében, hogy a felhasznált CMR-anyagok biztonságosak. 
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Módosítás 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Harmonizált, ezen irányelv 
hatálybalépése utáni két éves átmeneti 
időszakot kell alkalmazni az irányelv 
rendelkezéseinek való megfelelés 
tekintetében, és ezen időszak után további 
három éves átmeneti időszakot kell 
biztosítani a játékgyártóknak és a 
gazdasági szereplőknek, elegendő időt 
hagyva a vegyi anyagokra vonatkozó új 
technikai követelményekhez való 
alkalmazkodásra, és ezen irányelv egész 
Európai Unióban történő egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat előírja, hogy a tagállamok „az irányelv hatálybalépése után 
legkésőbb két évig” nem korlátozhatják a játékok biztonságáról szóló 88/378/EK irányelvnek 
megfelelő játékok forgalomba hozatalát, ami azt jelenti, hogy a tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy az irányelv új rendelkezéseit közvetlenül a hatálybalépés után alkalmazzák, ami a 
tagállamokban lévő különböző jogszabályok egyvelegéhez fog elkerülhetetlenül vezetni.  A 
jogi egyértelműség miatt fontos az ilyen helyzet elkerülése.  

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

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Harmonizált, ezen irányelv 
hatálybalépése utáni két éves átmeneti 
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időszakot kell alkalmazni az irányelv 
rendelkezéseinek való megfelelés 
tekintetében, és az irányelv hatálybalépése 
utáni további három éves átmeneti 
időszakot kell biztosítani az összes 
tagállamban a játékgyártóknak és a 
gazdasági szereplőknek, elegendő időt 
hagyva a vegyi anyagokra vonatkozó új 
technikai követelményekhez való 
alkalmazkodásra, és ezen irányelv egész 
Európai Unióban történő egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A javaslat előírja, hogy a tagállamok „az irányelv hatálybalépése után legkésőbb két évig” 
nem korlátozhatják a játékok biztonságáról szóló jelenlegi 88/378/EK irányelvnek megfelelő 
játékok forgalomba hozatalát. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az új rendelkezéseket 
közvetlenül a hatálybalépés után alkalmazzák, ami elviselhetetlen terhet jelentene a gazdasági 
szereplők számára, és óhatatlanul a tagállamokban lévő különböző jogszabályok 
egyvelegéhez vezetne.  A jogi egyértelműség miatt fontos az ilyen helyzet elkerülése.  Más 
megközelítésre van szükség a vegyi anyagokra vonatkozó követelmények tekintetében, mert 
ezek a rendelkezések drámai mértékben különböznek a hatályos jogszabályoktól és a REACH
rendelkezéseitől. Időt kell adni a játékiparnak az alkalmazkodáshoz.

Módosítás 118
Andrea Losco

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Harmonizált, ezen irányelv 
hatálybalépése utáni két éves átmeneti 
időszakot kell alkalmazni a rendelet 
rendelkezéseinek való megfelelés 
tekintetében, és egy további három éves 
átmeneti időszakot kell biztosítani a 
játékgyártóknak és a gazdasági 
szereplőknek, elegendő időt hagyva a 
vegyi anyagokra vonatkozó új technikai 
követelményekhez való alkalmazkodásra, 
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és ezen irányelv egész Európai Unióban 
történő egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A javaslat előírja, hogy a tagállamok „az irányelv hatálybalépése után legkésőbb két évig” 
nem korlátozhatják a játékok biztonságáról szóló jelenlegi 88/378/EK irányelvnek megfelelő 
játékok forgalomba hozatalát. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
irányelv új rendelkezéseit közvetlenül a hatálybalépés után alkalmazzák, ami elviselhetetlen 
terhet jelentene a gazdasági szereplők számára, és a tagállamokban lévő különböző 
jogszabályok egyvelegéhez vezetne.  A jogi egyértelműség miatt fontos ennek a helyzetnek az 
elkerülése.

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

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Harmonizált, ezen irányelv 
hatálybalépése utáni két éves átmeneti 
időszakot kell alkalmazni az irányelv 
rendelkezéseinek való megfelelés 
tekintetében, és a kémiai tulajdonságokkal 
kapcsolatos felülvizsgált harmonizált 
játékbiztonsági szabvány közzététele utáni 
külön három éves átmeneti időszakot kell 
alkalmazni, annak érdekében, hogy 
elegendő időt hagyjanak a 
játékgyártóknak és a gazdasági 
szereplőknek a vegyi anyagokra 
vonatkozó új technikai követelményekhez 
való alkalmazkodásra, és ezen irányelv 
egész Európai Unióban történő egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében.

Or. en
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Módosítás 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Harmonizált, ezen irányelv 
hatálybalépése utáni két éves átmeneti 
időszakot kell alkalmazni az irányelv 
rendelkezéseinek való megfelelés 
tekintetében, és az ezen irányelv vegyi 
anyagokkal kapcsolatos új 
követelményeiről szóló felülvizsgált EN 
71-3 játékszabvány hatálybalépése utáni 
további egyéves átmeneti időszakot kell 
biztosítani annak érdekében, hogy a 
játékgyártóknak és a gazdasági 
szereplőknek elegendő ideje legyen az új 
technikai követelményekhez való 
alkalmazkodásra, és ezen irányelv egész 
Európai Unióban történő egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A javaslat előírja, hogy a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az irányelv új rendelkezéseit 
közvetlenül a hatálybalépés után alkalmazzák, ami elviselhetetlen terhet jelentene a gazdasági 
szereplők számára, és különböző jogszabályok egyvelegéhez vezet.  A játékiparnak és a 
szabályozóknak időt kell adni ahhoz, hogy meg tudjanak felelni, különben veszély fenyegeti a 
kkv-k életképességét.  A további egyéves átmeneti időszakra azért van szükség, hogy a CEN 
felül tudja vizsgálni a jelenlegi játékszabványokat, és az ipar meg tudjon felelni e 
szabványoknak.

Módosítás 121
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan (17) A vegyi anyagokra vonatkozóan 
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ebben az irányelvben meghatározott 
általános és speciális követelmények célja 
a gyermekek egészségének védelme a 
játékokban található veszélyes anyagokkal 
szemben, míg a játékokhoz kapcsolódó 
környezetvédelmi aggályokkal a játékokra 
is vonatkozó horizontális
környezetvédelmi jogszabályok 
foglalkoznak, különösen a hulladékokról 
szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, az 
egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. 
január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv, az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 
csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az elemekről és 
akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és –akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv.

ebben az irányelvben meghatározott 
általános és speciális követelmények célja 
a gyermekek egészségének védelme a 
játékokban található veszélyes anyagokkal 
szemben, míg a játékokhoz kapcsolódó 
környezetvédelmi aggályokkal az 
elektromos és elektronikus játékokra 
vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok 
foglalkoznak, mégpedig az egyes veszélyes 
anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 
2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló, 2003. 
január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv. Emellett a hulladékkal 
kapcsolatos környezetvédelmi kérdéseket a
hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 
2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a csomagolással kapcsolatosakat
a csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, az elemekkel és 
akkumulátorokkal kapcsolatosakat pedig
az elemekről és akkumulátorokról, 
valamint a hulladékelemekről és –
akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szöveg azt a benyomást kelti, hogy a környezetvédelmi aggályokkal kifejezetten 
foglalkoznak minden játékra vonatkozóan; azonban csak az elektromos és elektronikus 
játékokra térnek ki. A horizontális jogszabályok nem vonatkoznak kifejezetten a játékokra, és 
nem tartoznak egy csoportba az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló, valamint az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvekkel. 
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Módosítás 122
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan 
ebben az irányelvben meghatározott 
általános és speciális követelmények célja 
a gyermekek egészségének védelme a 
játékokban található veszélyes anyagokkal 
szemben, míg a játékokhoz kapcsolódó 
környezetvédelmi aggályokkal a játékokra 
is vonatkozó horizontális 
környezetvédelmi jogszabályok 
foglalkoznak, különösen a hulladékokról 
szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, az egyes 
veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. 
január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv, az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 
csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az elemekről és 
akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és –akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv.

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan 
ebben az irányelvben meghatározott 
általános és speciális követelmények célja 
a gyermekek egészségének védelme a 
játékokban található veszélyes anyagokkal 
szemben, míg az elektromos és 
elektronikus játékokhoz kapcsolódó 
környezetvédelmi aggályokkal a játékokra 
vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok 
foglalkoznak, különösen a hulladékokról 
szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, az egyes 
veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. 
január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv és az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv.
Emellett a hulladékkal kapcsolatos 
környezetvédelmi kérdéseket a 
hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 
2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a csomagolással kapcsolatosakat
a csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, valamint az elemekkel és 
akkumulátorokkal kapcsolatosakat az 
elemekről és akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és –akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szabályozza.

Or. en
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Módosítás 123
Eva-Britt Svensson

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan 
ebben az irányelvben meghatározott 
általános és speciális követelmények célja 
a gyermekek egészségének védelme a 
játékokban található veszélyes anyagokkal 
szemben, míg a játékokhoz kapcsolódó 
környezetvédelmi aggályokkal a játékokra 
is vonatkozó horizontális
környezetvédelmi jogszabályok 
foglalkoznak, különösen a hulladékokról 
szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, az 
egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. 
január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv, az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 
csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az elemekről és 
akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és –akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv.

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan 
ebben az irányelvben meghatározott 
általános és speciális követelmények célja 
a gyermekek egészségének védelme a 
játékokban található veszélyes anyagokkal 
szemben, míg a játékokhoz kapcsolódó 
környezetvédelmi aggályokkal az 
elektromos és elektronikus játékokra 
vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok 
foglalkoznak, mégpedig az egyes veszélyes 
anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 
2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló, 2003. 
január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv.

Emellett a hulladékkal kapcsolatos 
környezetvédelmi kérdéseket a 
hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 
2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a csomagolással kapcsolatosakat
a csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, valamint az elemekkel és 
akkumulátorokkal kapcsolatosakat az 
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elemekről és akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és –akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szabályozza.

Or. en

Indokolás

A bizottsági megfogalmazás azt a benyomást kelti, mintha a környezetvédelmi aggályok 
valamennyi játékra vonatkoznának, miközben csak az elektromos és elektronikus játékokat 
érintik.
A horizontális jogszabályok nem vonatkoznak kifejezetten a játékokra, és nem tartoznak egy 
csoportba az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló, valamint az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló irányelvekkel.

Módosítás 124
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan 
ebben az irányelvben meghatározott 
általános és speciális követelmények célja 
a gyermekek egészségének védelme a 
játékokban található veszélyes anyagokkal 
szemben, míg a játékokhoz kapcsolódó 
környezetvédelmi aggályokkal a játékokra 
is vonatkozó horizontális
környezetvédelmi jogszabályok 
foglalkoznak, különösen a hulladékokról 
szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, az 
egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. 
január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv, az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK 

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan 
ebben az irányelvben meghatározott 
általános és speciális követelmények célja 
a gyermekek egészségének védelme a 
játékokban található veszélyes anyagokkal 
szemben, míg a játékokhoz kapcsolódó 
környezetvédelmi aggályokkal az 
elektromos és elektronikus játékokra 
vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok 
foglalkoznak, mégpedig az egyes veszélyes 
anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 
2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló, 2003. 
január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv.«.
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európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 
csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az elemekről és 
akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és –akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv.

Emellett a hulladékkal kapcsolatos 
környezetvédelmi kérdéseket a 
hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 
2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a csomagolással kapcsolatosakat
a csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, valamint az elemekkel és 
akkumulátorokkal kapcsolatosakat az 
elemekről és akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és –akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szabályozza.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szöveg azt a benyomást kelti, hogy a környezetvédelmi aggályokkal kifejezetten 
foglalkoznak minden játékra vonatkozóan; azonban csak az elektromos és elektronikus 
játékokra térnek ki. A horizontális jogszabályok nem vonatkoznak kifejezetten a játékokra, és
nem tartoznak egy csoportba az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló, valamint az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvekkel.



PE412.121v02-00 24/210 AM\744156HU.doc

HU

Módosítás 125
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan 
ebben az irányelvben meghatározott 
általános és speciális követelmények célja 
a gyermekek egészségének védelme a 
játékokban található veszélyes anyagokkal
szemben, míg a játékokhoz kapcsolódó 
környezetvédelmi aggályokkal a játékokra 
is vonatkozó horizontális környezetvédelmi 
jogszabályok foglalkoznak, különösen a 
hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 
2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, az egyes veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 
2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló, 2003. 
január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv, a csomagolásról és a 
csomagolási hulladékról szóló, 1994. 
december 20-i 94/62/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az 
elemekről és akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és –akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv.

(17) A vegyi anyagokra vonatkozóan 
ebben az irányelvben meghatározott 
általános és speciális követelmények célja 
a gyermekek egészségének védelme a 
játékokban található összes veszélyes 
anyaggal szemben, míg a játékokhoz 
kapcsolódó környezetvédelmi aggályokkal 
a játékokra is vonatkozó horizontális 
környezetvédelmi jogszabályok 
foglalkoznak, különösen a hulladékokról 
szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, az egyes 
veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. 
január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv, az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 
csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az elemekről és 
akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és –akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv.

Or. en
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Módosítás 126
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A játékoknak vagy a játékok 
részeinek és csomagolásának, amelyektől 
ésszerűen elvárható, hogy kapcsolatba 
kerülnek élelmiszerekkel, meg kell 
felelniük az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet 
követelményeinek.

Or. en

Indokolás

Helyénvaló megemlíteni, hogy az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagokról szóló jogszabály alkalmazható játékokra, például a gyermekeknek szánt tea- és 
kávékészletektől ésszerűen elvárható, hogy kapcsolatba kerülnek élelmiszerekkel. Erre a 
rendelkezésre szükség van, mivel ez eddig az EU összes országában nem volt egyértelmű.

Módosítás 127
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az élelmiszerekben található 
játékokkal kapcsolatos veszélyforrásokra 
vonatkozó speciális biztonsági 
követelmények meghatározása is 
helyénvaló, összhangban az 
elővigyázatosság elvével, mivel a játék és 
az élelmiszer összekapcsolása olyan 
fulladásveszélyt jelenthet, amellyel 
semmilyen közösségi szintű speciális 
intézkedés nem foglalkozik, mivel eltér 
azoktól a veszélyektől, amelyeket a játék 

(18) Az élelmiszerekben található 
játékokkal kapcsolatos veszélyforrásokra 
vonatkozó speciális biztonsági 
követelmények meghatározása is 
helyénvaló, mivel a játék és az élelmiszer 
összekapcsolása olyan fulladásveszélyt 
jelenthet, amellyel semmilyen közösségi 
szintű speciális intézkedés nem 
foglalkozik, mivel eltér azoktól a 
veszélyektől, amelyeket a játék önmagában 
okozhat.
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önmagában okozhat.

Or. sv

Indokolás

Az elővigyázatosság elvét általánosan kell alkalmazni e felülvizsgált irányelv keretében. Ez a 
módosítás a (3a) preambulumbekezdés 1. módosításához kapcsolódik.

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

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Mivel létezhetnek olyan játékok, vagy 
kifejleszthetnek olyan játékokat, amelyek 
olyan veszélyt jelenthetnek, amellyel nem 
foglalkoznak az ebben az irányelvben 
található adott biztonsági követelmények, 
az ilyen játékok elleni fellépés jogi 
alapjának megteremtése érdekében 
általános biztonsági követelmények 
meghatározására van szükség. Erre 
vonatkozóan a játékok biztonságát a 
termék rendeltetésére vonatkozóan kell 
meghatározni, figyelembe véve 
előrelátható felhasználását és a gyermekek 
viselkedését, akik nem olyan körültekintők, 
mint az átlagos felnőtt felhasználó. 

(19) Mivel létezhetnek olyan játékok, vagy 
kifejleszthetnek olyan játékokat, amelyek 
olyan veszélyt jelenthetnek, amellyel nem 
foglalkoznak az ebben az irányelvben 
található adott biztonsági követelmények, 
az ilyen játékok elleni fellépés jogi 
alapjának megteremtése érdekében 
általános biztonsági követelmények 
meghatározására van szükség. Erre 
vonatkozóan a játékok biztonságát a 
termék rendeltetésére vonatkozóan kell 
meghatározni, figyelembe véve 
előrelátható felhasználását és a gyermekek 
viselkedését, akik nem olyan körültekintők, 
mint az átlagos felnőtt felhasználó. Ha a 
tudományos eredmények nem teszik 
lehetővé ezt a kockázatértékelést, a 
tagállamoknak, különösen az illetékes 
hatóságaik révén, alkalmazniuk kell az 
elővigyázatosság elvét.

Or. en
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Módosítás 129
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Mivel létezhetnek olyan játékok, vagy 
kifejleszthetnek olyan játékokat, amelyek 
olyan veszélyt jelenthetnek, amellyel nem 
foglalkoznak az ebben az irányelvben 
található adott biztonsági követelmények, 
az ilyen játékok elleni fellépés jogi 
alapjának megteremtése érdekében 
általános biztonsági követelmények 
meghatározására van szükség. Erre 
vonatkozóan a játékok biztonságát a 
termék rendeltetésére vonatkozóan kell 
meghatározni, figyelembe véve 
előrelátható felhasználását és a gyermekek 
viselkedését, akik nem olyan 
körültekintők, mint az átlagos felnőtt 
felhasználó.

(19) Mivel létezhetnek olyan játékok, vagy 
kifejleszthetnek olyan játékokat, amelyek 
olyan veszélyt jelenthetnek, amellyel nem 
foglalkoznak az ebben az irányelvben 
található adott biztonsági követelmények, 
az ilyen játékok elleni fellépés jogi 
alapjának megteremtése érdekében 
általános biztonsági követelmények 
meghatározására van szükség. Erre 
vonatkozóan a játékok biztonságát 
nemcsak a termék rendeltetésére 
vonatkozóan kell meghatározni, 
figyelembe véve az összes lehetséges
felhasználását és a gyermekek viselkedését, 
akiktől nem lehet elvárni olyan használati 
utasítás betartását, amelynek betartását 
felnőtt felhasználótól el lehet várni.

Or. en

Módosítás 130
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Mivel létezhetnek olyan játékok, vagy 
kifejleszthetnek olyan játékokat, amelyek 
olyan veszélyt jelenthetnek, amellyel nem 
foglalkoznak az ebben az irányelvben 
található adott biztonsági követelmények, 
az ilyen játékok elleni fellépés jogi 
alapjának megteremtése érdekében 
általános biztonsági követelmények 
meghatározására van szükség. Erre 
vonatkozóan a játékok biztonságát a 

(19) Mivel létezhetnek olyan játékok, vagy 
kifejleszthetnek olyan játékokat, amelyek 
olyan veszélyt jelenthetnek, amellyel nem 
foglalkoznak az ebben az irányelvben 
található adott biztonsági követelmények, 
az ilyen játékok elleni fellépés jogi 
alapjának megteremtése érdekében 
általános biztonsági követelmények 
meghatározására van szükség. Erre 
vonatkozóan a játékok biztonságát a 
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termék rendeltetésére vonatkozóan kell 
meghatározni, figyelembe véve 
előrelátható felhasználását és a gyermekek 
viselkedését, akik nem olyan körültekintők, 
mint az átlagos felnőtt felhasználó.

termék rendeltetésére vonatkozóan kell 
meghatározni, figyelembe véve ésszerűen
előrelátható felhasználását és a gyermekek 
viselkedését, akik nem olyan körültekintők, 
mint az átlagos felnőtt felhasználó.

Or. sv

Indokolás

A játékok biztonságának értékelése során minden olyan lehetséges felhasználást figyelembe 
kell venni, amelyet a gyermekek a játékkal megvalósíthatnak, de figyelmen kívül lehet hagyni 
azokat a felhasználásokat, amelyeket az adott korú gyermekek a fizikai, értelmi stb. fejlettségi 
szintjük miatt nem tudnak megvalósítani az adott játékkal.

Módosítás 131
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Mivel létezhetnek olyan játékok, vagy 
kifejleszthetnek olyan játékokat, amelyek 
olyan veszélyt jelenthetnek, amellyel nem 
foglalkoznak az ebben az irányelvben 
található adott biztonsági követelmények, 
az ilyen játékok elleni fellépés jogi 
alapjának megteremtése érdekében 
általános biztonsági követelmények 
meghatározására van szükség. Erre 
vonatkozóan a játékok biztonságát a 
termék rendeltetésére vonatkozóan kell 
meghatározni, figyelembe véve 
előrelátható felhasználását és a gyermekek 
viselkedését, akik nem olyan körültekintők, 
mint az átlagos felnőtt felhasználó.

Nyelvi módosítás.

Or. sv

Indokolás

A játékok biztonságának értékelése során minden olyan lehetséges felhasználást figyelembe 
kell venni, amelyet a gyermekek a játékkal megvalósíthatnak, de figyelmen kívül lehet hagyni 
azokat a felhasználásokat, amelyeket az adott korú gyermekek a fizikai, értelmi stb. fejlettségi 
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szintjük miatt nem tudnak megvalósítani az adott játékkal.

Módosítás 132
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Alapvető fontosságú világossá tenni a 
gyártók és a felhasználók számára, hogy a 
CE-jelölés játékon való elhelyezésével a 
gyártó kijelenti, hogy a játék megfelel az 
összes alkalmazandó követelménynek, és 
ezért a gyártó teljes felelősséget vállal.

(22) Alapvető fontosságú világossá tenni a 
gyártók számára, hogy a CE-jelölés játékon 
való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy 
a játék megfelel az összes alkalmazandó 
követelménynek, és ezért a gyártó teljes 
felelősséget vállal.

Or. sv

Indokolás

A gyártót terheli a kizárólagos felelősség a CE-jelölés játékokon való elhelyezéséért. A 
gyártóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a CE-jelölés szigorú feltételek betartását 
megkövetelő használatával felelősséget vállalnak, és hogy a jelöléssel kapcsolatos minden 
visszaélés büntethető. 

Módosítás 133
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az elővigyázatosság elvét kell 
alkalmazni, amennyiben tudományos 
értékelés nem tudja megfelelő 
bizonyossággal megállapítani a veszélyt, 
az egészség, különösen a gyermekek 
egészségének magas szintű védelme 
érdekében. 

Or. fr
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Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat a jelenlegi állapotában és a jelentéstervezet nem hivatkozik az 
elővigyázatosság elvére (az EK-Szerződés 174. cikke), amelynek egyik célja az emberi 
egészség védelme. Bölcs dolog lenne az elővigyázatosság elvére való emlékeztetés, ahogy azt 
a játékokban és gyermekápolási cikkekben lévő ftalátokról szóló irányelvben tették. 
(2005/84/EK – (8) preambulumbekezdés).

Módosítás 134
Eva-Britt Svensson

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Különösen a Bizottság hatáskörét kell 
kibővíteni, hogy néhány jól meghatározott 
esetben összehangolja a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos követelményeket, és bizonyos 
esetekben mentességet biztosítson a CMR-
anyagok betiltása alól, és megváltoztassa 
az egyes játékkategóriákra vonatkozó 
egyedi figyelmezetések szövegét. Mivel az 
említett intézkedések általános hatályúak, 
és céljuk ezen irányelv nem lényegi 
elemeinek módosítása, illetve/vagy ennek 
az irányelvnek a kiegészítése új, nem 
lényegi elemekkel, ezeket az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(32) Különösen a Bizottság hatáskörét kell 
kibővíteni, hogy megváltoztassa az egyes 
játékkategóriákra vonatkozó egyedi 
figyelmeztetések szövegét. Mivel az 
említett intézkedések általános hatályúak, 
és céljuk ezen irányelv nem lényegi 
elemeinek módosítása, illetve/vagy ennek 
az irányelvnek a kiegészítése új, nem 
lényegi elemekkel, ezeket az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A 45. cikk ugyanezen képviselő által javasolt módosításához kapcsolódik.
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Módosítás 135
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Különösen a Bizottság hatáskörét kell 
kibővíteni, hogy néhány jól meghatározott 
esetben összehangolja a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos követelményeket, és bizonyos 
esetekben mentességet biztosítson a CMR-
anyagok betiltása alól, és megváltoztassa 
az egyes játékkategóriákra vonatkozó 
egyedi figyelmezetések szövegét. Mivel az 
említett intézkedések általános hatályúak, 
és céljuk ezen irányelv nem lényegi 
elemeinek módosítása, illetve/vagy ennek 
az irányelvnek a kiegészítése új, nem 
lényegi elemekkel, ezeket az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.  

(32) Különösen a Bizottság hatáskörét kell 
kibővíteni, hogy néhány jól meghatározott 
esetben összehangolja a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos követelményeket, és 
megváltoztassa az egyes játékkategóriákra 
vonatkozó egyedi figyelmezetések 
szövegét. Mivel az említett intézkedések 
általános hatályúak, és céljuk ezen irányelv 
nem lényegi elemeinek módosítása, 
illetve/vagy ennek az irányelvnek a 
kiegészítése új, nem lényegi elemekkel, 
ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkében említett, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A fenti szövegrész törlése összhangban áll a II. melléklet módosítására irányuló 
javaslatokkal.

Módosítás 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Különösen a Bizottság hatáskörét kell 
kibővíteni, hogy néhány jól meghatározott 
esetben összehangolja a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos követelményeket, és bizonyos 

(32) Különösen a Bizottság hatáskörét kell 
kibővíteni, hogy néhány jól meghatározott 
esetben összehangolja a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos követelményeket, és 
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esetekben mentességet biztosítson a CMR-
anyagok betiltása alól, és megváltoztassa 
az egyes játékkategóriákra vonatkozó 
egyedi figyelmezetések szövegét. Mivel az 
említett intézkedések általános hatályúak, 
és céljuk ezen irányelv nem lényegi 
elemeinek módosítása, illetve/vagy ennek 
az irányelvnek a kiegészítése új, nem 
lényegi elemekkel, ezeket az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.  

megváltoztassa az egyes játékkategóriákra 
vonatkozó egyedi figyelmezetések 
szövegét.  Mivel az említett intézkedések 
általános hatályúak, és céljuk ezen irányelv 
nem lényegi elemeinek módosítása, 
illetve/vagy ennek az irányelvnek a 
kiegészítése új, nem lényegi elemekkel, 
ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkében említett, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.  

Or. en

Indokolás

A mondat javasolt törlése összhangban áll a II. melléklet lényeges módosítására irányuló 
javaslatokkal.

Módosítás 137
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a)  Harmonizált, legfeljebb öt éves 
átmeneti időszakra van szükség ezen 
irányelv hatálybalépését követően, hogy a 
játékgyártóknak és a többi piaci 
szereplőnek legyen ideje az új technikai 
követelményekhez, és különösen a vegyi 
anyagokkal kapcsolatos 
követelményekhez való alkalmazkodásra, 
és hogy biztosítani lehessen ezen irányelv 
következetes végrehajtását az Európai 
Unióban.

Or. en
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Indokolás

A végrehajtásra vonatkozó bizottsági megfogalmazást („az irányelv hatálybalépése után 
legkésőbb két évvel”) egyértelműsíteni kell a hibás értelmezések és a piaci torzulások 
elkerülése érdekében. Rögzített két éves átmeneti időszakot kellene alkalmazni az összes 
tagállamban. További három éves átmeneti időszakra van szükség, mielőtt a kémiai 
tulajdonságokról szóló II. mellékelt hatályba lépne, a REACH-rendelettel való összhang 
megteremtése érdekében, valamint lehetőséget adva az új ellenőrzési eljárások és szabványok 
kidolgozására.

Módosítás 138
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv meghatározza a nem 
feltétlenül kizárólag 14 év alatti gyermekek 
részére játék közbeni használatra szánt 
vagy tervezett termékekre (a továbbiakban: 
játékok) vonatkozó biztonsági előírásokat 
és az ilyen termékek Közösség területén 
történő szabad mozgására vonatkozó 
szabályokat.

1. Ez az irányelv meghatározza a funkciói, 
méretei és jellemzői alapján nem 
feltétlenül kizárólag 14 év alatti gyermekek 
részére játék közbeni használatra szánt 
vagy tervezett termékekre (a továbbiakban: 
játékok) vonatkozó biztonsági előírásokat 
és az ilyen termékek Közösség területén 
történő szabad mozgására vonatkozó 
szabályokat. 

Or. en

Indokolás

A „szánt” szó nem érthető meg könnyen, ami a különböző tagállamokban eltérő 
értelmezésekhez vezet. A magyarázó kifejezést már javasolták a 9. cikk (2) bekezdésében, és 
az egyértelműség kedvéért mindig alkalmazni kell, amikor a cikkekben a „szánt” szót 
használják.
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Módosítás 139
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv meghatározza a nem 
feltétlenül kizárólag 14 év alatti gyermekek 
részére játék közbeni használatra szánt 
vagy tervezett termékekre (a továbbiakban: 
játékok) vonatkozó biztonsági előírásokat 
és az ilyen termékek Közösség területén 
történő szabad mozgására vonatkozó 
szabályokat.

1. Ez az irányelv meghatározza a funkciói, 
méretei és jellemzői alapján nem 
feltétlenül kizárólag 14 év alatti gyermekek 
részére játék közbeni használatra szánt 
vagy tervezett termékekre (a továbbiakban: 
játékok) vonatkozó biztonsági előírásokat 
és az ilyen termékek Közösség területén 
történő szabad mozgására vonatkozó 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 140
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv meghatározza a nem 
feltétlenül kizárólag 14 év alatti gyermekek 
részére játék közbeni használatra szánt 
vagy tervezett termékekre (a továbbiakban: 
játékok) vonatkozó biztonsági előírásokat 
és az ilyen termékek Közösség területén 
történő szabad mozgására vonatkozó 
szabályokat.

1. Ez az irányelv meghatározza a funkciói, 
méretei és jellemzői alapján nem 
feltétlenül kizárólag 14 év alatti gyermekek 
részére játék közbeni használatra szánt 
vagy tervezett termékekre (a továbbiakban: 
játékok) vonatkozó biztonsági előírásokat 
és az ilyen termékek Közösség területén 
történő szabad mozgására vonatkozó 
szabályokat.

Or. en

Indokolás

A „szánt” szó nem érthető meg könnyen, és ez a különböző tagállamokban eltérő 
értelmezésekhez vezethet.
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Módosítás 141
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv meghatározza a nem 
feltétlenül kizárólag 14 év alatti gyermekek 
részére játék közbeni használatra szánt 
vagy tervezett termékekre (a továbbiakban: 
játékok) vonatkozó biztonsági előírásokat 
és az ilyen termékek Közösség területén 
történő szabad mozgására vonatkozó 
szabályokat.

1. Ez az irányelv meghatározza a nem 
feltétlenül kizárólag 14 év alatti gyermekek 
részére játék közbeni használatra szánt 
vagy tervezett termékekre (a továbbiakban: 
játékok) vonatkozó biztonsági előírásokat 
és az ilyen termékek Közösség területén 
történő szabad mozgására vonatkozó 
szabályokat, az elővigyázatosság elvével 
összhangban.

Or. el

Módosítás 142
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a)  Ez az irányelv azon az elven alapul, 
hogy a gyártók, az importőrök és az egyéb 
gazdasági szereplők gondoskodnak arról, 
hogy a játékok és az általuk tartalmazott 
vegyi anyagok  gyártásának és 
forgalomba hozatalának nincsenek káros 
vagy mérgező hatásai a gyermekek 
egészségére és a környezetre. Ezek az 
intézkedések az elővigyázatosság elvén 
alapulnak.

Or. sv

Indokolás

A Szerződések és a vonatkozó közösségi jogszabályok rendszeresen hivatkoznak az emberi 
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egészség és a környezet magas szintű védelmének céljára. A játékok biztonságáról szóló 
felülvizsgált jogszabálynak ezt követnie kellene a játékok gyártása során használt vegyi 
anyagok tekintetében is. Az elővigyázatosság elvét bele kell illeszteni a játékok biztonságára 
vonatkozó jogszabályokba.

Módosítás 143
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) „fulladást okozhat”: minden olyan 
tárgy, amely az alakjából vagy a méretéből 
adódóan – a tárgy által kifejtett erőt 
leszámítva más erő alkalmazása nélkül –
teljesen be tudja fedni a szájat, az orrot 
vagy az alsó légutakat;

Or. sv

Indokolás

Ezt a fogalommeghatározást fel kell venni, mivel egyes játékfajták lenyelése fulladást vagy 
gyomor- vagy bélproblémákat okozhat. A lenyelés csak azért lehetséges, mert az érintett 
játékok kisebbek a fent említett vizsgálóhengernél.

Módosítás 144
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „sérülés”: fizikai sérülés vagy 
egészségkárosodás,

(13) „sérülés”: fizikai sérülés vagy bármely 
más egészségkárosodás, beleértve az 
egészségre gyakorolt hosszú távú 
hatásokat,

Or. en
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Indokolás

Ez a megfogalmazás egyértelművé teszi az „egészségkárosodás” fogalmát, és beleszámítja az 
egészségre gyakorolt olyan hosszú távú hatásokat is, mint a rákkeltő és az endokrin felszakító 
hatások. 

Módosítás 145
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „sérülés”: fizikai sérülés vagy 
egészségkárosodás,

(13) „sérülés”: fizikai sérülés vagy 
egészségkárosodás, beleértve az egészségre 
gyakorolt hosszú távú hatásokat.

Or. el

Módosítás 146
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) „általi felhasználásra szánt”: egy 
szülő vagy felügyelő ésszerűen 
feltételezheti, hogy a játékot a 
megállapított korcsoportba tartozó 
gyermekek általi felhasználásra szánták. 
Az olyan figyelmeztetés elhelyezése a 
termékeken, amely azt mondja ki, hogy a 
termék nem alkalmas egy adott korcsoport 
számára, nem tekinthető úgy, hogy a 
termék ennek révén megfelel ezen 
irányelv biztonsági követelményeinek.

Or. en
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Indokolás

 Tanulmányok arra mutatnak rá, hogy a játékokon lévő figyelmeztetések nem eredményes 
eszközei az alapvető biztonsági követelmények biztosításának. Különösen az olyan játékoknak 
kell eleget tenniük a követelményeknek (például a kis alkatrészek tesztjének), amelyekről 
ésszerűen feltételezhető, hogy fiatal gyermekeknek szánták. Az olyan kifejezések, mint például 
az „egyértelműen x hónapnál fiatalabb gyermekek általi felhasználásra szánt” kifejezés ezen 
irányelvben történő felhasználását ezért a helytelen használat megelőzése érdekében kell 
meghatározni. 

Módosítás 147
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 16 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) „puha töltött játék”: olyan 
felöltöztetett vagy fel nem öltöztetett játék, 
amely puha testfelületekkel rendelkezik, 
puha anyagokkal van töltve, és könnyen 
lehetővé teszi a játék fő részének kézzel 
történő összenyomását.

Or. en

Indokolás

A puha töltött játékokat mindig úgy kell tekinteni, hogy a 36 hónapnál fiatalabb gyermekek 
általi felhasználásra szánják őket. Fogalommeghatározásra van szükség annak egyértelművé 
tételéhez, hogy mely játékokra alkalmazandó ez a szabály.

Módosítás 148
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 16 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) „csomagolás”: olyan anyag, 
amellyel a játék a vásárláskor van együtt, 
és amelyet nem lehet játékként vagy a 
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játékkal együtt eladott bármely más 
termékként meghatározni. 

Or. en

Indokolás

A csomagolás említésre kerül az irányelvben, és egyértelmű fogalommeghatározásra van 
szükség a játéknak a csomagolástól való elhatárolása érdekében, mert a követelmények 
különbözőek. 

Módosítás 149
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyártók a 20. cikknek megfelelően 
műszaki dokumentációt készítenek, és a 
18. cikknek megfelelően alkalmazandó 
megfelelőségértékelési eljárást is elvégzik.

(2) A gyártók a 20. cikknek megfelelően 
műszaki dokumentációt készítenek, és a 
18. cikknek megfelelően alkalmazandó 
megfelelőségértékelési eljárást is elvégzik.

Amennyiben ilyen eljárás keretében 
igazolták, hogy a játék megfelel az 
alkalmazandó követelményeknek, a 
gyártók elkészítik a 14. cikkben említett 
EK-megfelelőségi nyilatkozatot, és 
elhelyezik a 16. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott megfelelőségi jelölést.

Amennyiben ilyen eljárás keretében 
igazolták, hogy a játék megfelel az 
alkalmazandó követelményeknek, a 
gyártók elkészítik a 14. cikkben említett 
EK-megfelelőségi nyilatkozatot, és 
elhelyezik a 16. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott megfelelőségi jelölést.
Amennyiben egy független értékelő 
ügynökség kimutatta, hogy a játék 
megfelel a hatályos követelményeknek, a 
gyártók a 16a. cikk (1) bekezdésében 
említett megfelelőségi jelölést erősítenek 
rá a játékra.

Or. de
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(A 3. cikk számozása a bizottsági dokumentum német verziójában nem felel meg az angol és a 
francia verziónak.)

Indokolás

Ha a gyártók megfelelnek a független harmadik fél által értékelt követelményeknek, akkor 
meg kell, hogy legyen a lehetőségük a kiegészítő értékelés hirdetésére a CE+ jelölés révén.

Módosítás 150
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártók a játék forgalomba hozatalát 
követően a műszaki dokumentációt és az 
EK-megfelelőségi nyilatkozatot 10 évig
megőrzik.

(3) A gyártók a játék forgalomba hozatalát 
követően a műszaki dokumentációt és az 
EK-megfelelőségi nyilatkozatot 5 évig
megőrzik.

Or. en

Indokolás

A javasolt tíz éves időszak jelentősen meg fogja növelni az akták fenntartási költségeit a 
gazdasági szereplők számára. Az időszakot összhangba kell hozni a többi követelménnyel, 
például az adóügyi dokumentumok megőrzésével. 

Módosítás 151
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gyártók biztosítják, hogy a 
sorozatgyártás megfelelőségének 
fenntartásának biztosítása érdekében 
eljárásokat működtetnek. A termék 
tervezésének és jellemzőinek változásait, 
valamint azon harmonizált szabványok 

(4) A gyártók biztosítják, hogy a 
sorozatgyártás modellnek vagy a játék 
vagy a részei prototípusának – amelyek az 
adott játék különböző értékelési és 
megfelelőségi eljárásaira szolgálnak – , 
valamint a 9. cikkel és a II. melléklettel 
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változásait, amelyek alapján a játék 
megfelelőségét megállapították,
kellőképpen figyelembe kell venni .

meghatározott lényeges követelményeknek 
való megfelelősége fenntartásának 
biztosítása érdekében eljárásokat 
működtetnek. A termék tervezésének és 
jellemzőinek változásait, valamint azon 
harmonizált szabványok változásait, 
amelyek alapján a játék megfelelőségét 
megállapították, a gyártók szintén
kellőképpen figyelembe veszik.

A gyártók adott esetben elvégzik a 
forgalmazott játékok mintavizsgálatát, 
amelynek keretében kivizsgálják a 
panaszokat, szükség esetén nyilvántartást 
vezetnek róluk, és erről az ellenőrzésről 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazót.

A gyártók elvégzik a gyártott és a
forgalmazott játékok – ideértve a játékok 
részeit is – mintavizsgálatát. E 
vizsgálatokat legalább évente egyszer 
végzik a 38. cikk sérelme nélkül. A 
gyártók két héten belül kivizsgálják a 
gazdasági szereplőktől és 
végfelhasználóktól kapott panaszokat és 
válaszolnak azokra. Nyilvántartást 
vezetnek a panaszokról a 7a. cikknek 
megfelelően, és folyamatosan 
tájékoztatják a hozzájuk forduló 
gazdasági szereplőket és 
végfelhasználókat az ellenőrzésről.

Or. sv

Indokolás

Ezen irányelv célkitűzése a játékok biztonságára és a gyermekek egészségére vonatkozó 
rendelkezések fejlesztése. A gyártóknak képeseknek kel lenniük annak bebizonyítására, hogy 
különböző eljárásokat léptettek életbe. A szúrópróbaszerű vizsgálatoknak ezért 
rendszereseknek kell lenniük mind a gyártósorról lekerülő termékek, mind az azokat alkotó 
részek esetében. Végül, a panaszokat ésszerű határidőn belül kell kezelni, akár egyéb 
gazdasági szereplőktől, akár végfelhasználóktól származnak.

Módosítás 152
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gyártók biztosítják, hogy a 
sorozatgyártás megfelelőségének 

(4) A gyártók biztosítják, hogy a 
sorozatgyártás megfelelőségének 
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fenntartásának biztosítása érdekében 
eljárásokat működtetnek. A termék 
tervezésének és jellemzőinek változásait, 
valamint azon harmonizált szabványok 
változásait, amelyek alapján a játék 
megfelelőségét megállapították, 
kellőképpen figyelembe kell venni .

fenntartásának biztosítása érdekében 
eljárásokat működtetnek. A termék 
tervezésének és jellemzőinek változásait, 
valamint azon harmonizált szabványok 
változásait, amelyek alapján a játék 
megfelelőségét megállapították, 
kellőképpen figyelembe kell venni .

A gyártók adott esetben elvégzik a 
forgalmazott játékok mintavizsgálatát, 
amelynek keretében kivizsgálják a 
panaszokat, szükség esetén nyilvántartást 
vezetnek róluk, és erről az ellenőrzésről 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazót.

A gyártók adott esetben elvégzik a 
forgalmazott játékok mintavizsgálatát, 
amelynek keretében kivizsgálják a 
panaszokat, szükség esetén nyilvántartást 
vezetnek róluk, és erről az ellenőrzésről 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazót.

A 16a. cikkben említett eljárás esetén a 
részt vevő független ügynökségek 
rendszeresen elvégzik az előírt mintavételt 
és az előírt vizsgálatot.

Or. de

(A 3. cikk számozása a bizottsági dokumentum német verziójában nem felel meg az angol és a 
francia verziónak)

Indokolás

Ha a gyártók megfelelnek a független harmadik fél által értékelt követelményeknek, akkor 
meg kell, hogy legyen a lehetőségük a kiegészítő értékelés hirdetésére a CE+ jelölés révén.

Módosítás 153
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyártók megadják a játékon nevüket, 
és azt a címet, amelyen kapcsolatba lehet 
velük lépni, illetve ha a játék mérete vagy 
jellege nem teszi ezt lehetővé, az 
információt a játék csomagolásán vagy a 
játék kísérő dokumentációján feltüntetik.

(6) A gyártók megadják a játékon nevüket, 
és azt a címet, amelyen kapcsolatba lehet 
velük lépni, és amennyiben lényeges, a 
független értékelő ügynökség nevét és 
címét, illetve ha a játék mérete vagy jellege 
nem teszi ezt lehetővé, az információt a 
játék csomagolásán vagy a játék kísérő 
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dokumentációján feltüntetik.

Or. de

(A 3. cikk számozása a bizottsági dokumentum német verziójában nem felel meg az angol és a 
francia verziónak)

Indokolás

Ha a gyártók megfelelnek a független harmadik fél által értékelt követelményeknek, akkor 
meg kell, hogy legyen a lehetőségük a kiegészítő értékelés hirdetésére a CE+ jelölés révén.

Módosítás 154
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott játék nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi 
jogszabálynak, meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a játék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, 
vagy visszavonják a piacról, és adott 
esetben visszahívják a végfelhasználóktól. 
Erről azonnal tájékoztatják annak a 
tagállamnak a nemzeti hatóságait, 
amelynek piacán hozzáférhetővé tették a 
játékot, és megadják különösen az 
előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

(7) Ha okkal feltételezhető, hogy a gyártók 
által forgalomba hozott játék bármilyen 
módon veszélyezteti a gyermekek 
egészségét vagy nem felel meg az 
alkalmazandó közösségi jogszabálynak, a 
gyártók haladéktalanul meghozzák a 
szükséges korrekciós intézkedéseket a 
játék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, vagy visszavonják a piacról, és 
visszahívják a végfelhasználóktól.  Erről 
azonnal tájékoztatják annak a tagállamnak 
a nemzeti hatóságait, amelynek piacán 
hozzáférhetővé tették a játékot, és 
pontosan leírják különösen az előírások 
megsértésének részleteit és a meghozott 
korrekciós, visszavonási vagy visszahívási 
intézkedéseket.

Or. xm

Indokolás

Meg kell határozni a meg nem felelés esetén a megállapított megfelelési vagy biztonsági 
problémától függően hozandó különböző intézkedéseket, a 10a–10c. cikk módosításaiban 
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meghatározottak szerint. Ugyanez vonatkozik az illetékes hatóságok tájékoztatására.

Módosítás 155
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott játék nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi 
jogszabálynak, meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a játék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, 
vagy visszavonják a piacról, és adott 
esetben visszahívják a végfelhasználóktól. 
Erről azonnal tájékoztatják annak a 
tagállamnak a nemzeti hatóságait, 
amelynek piacán hozzáférhetővé tették a 
játékot, és megadják különösen az 
előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

(7) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott játék nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi 
jogszabálynak, meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a játék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, 
vagy visszavonják a piacról, és adott 
esetben visszahívják a végfelhasználóktól. 
Erről azonnal tájékoztatják annak a 
tagállamnak a nemzeti hatóságait, 
amelynek piacán hozzáférhetővé tették a 
játékot, és megadják különösen az 
előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

Azok a független ügynökségek, amelyek 
úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, 
hogy az általuk értékelt, és forgalomban 
lévő játék nem felel meg az alkalmazandó 
közösségi jogszabálynak, előírják a 
gyártók számára, hogy hozzák meg a 
szükséges korrekciós intézkedéseket e 
játék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, vagy vonják vissza a piacról,
és adott esetben hívják vissza a 
végfelhasználóktól. Erről azonnal 
tájékoztatják annak a tagállamnak a 
nemzeti hatóságait, amelynek piacán 
hozzáférhetővé tették a játékot, és 
megadják különösen az előírások 
megsértésének részleteit és a meghozandó 
korrekciós intézkedéseket.

Or. de

(A 3. cikk számozása a bizottsági dokumentum német verziójában nem felel meg az angol és a 
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francia verziónak)

Indokolás

A CE+ jelölés bevezetésének következménye.

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott játék nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi 
jogszabálynak, meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a játék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, 
vagy visszavonják a piacról, és adott 
esetben visszahívják a végfelhasználóktól.
Erről azonnal tájékoztatják annak a 
tagállamnak a nemzeti hatóságait, 
amelynek piacán hozzáférhetővé tették a 
játékot, és megadják különösen az 
előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

(7) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott játék nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi 
jogszabálynak, meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a játék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, 
vagy visszavonják a piacról, és adott 
esetben visszahívják a végfelhasználóktól.
Erről azonnal tájékoztatják annak a 
tagállamnak a nemzeti hatóságait, 
amelynek piacán hozzáférhetővé tették a 
játékot, és megadják különösen az 
előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket. A 
gyártók haladéktalanul felfüggesztik a 
játék forgalmazását addig, amíg a játék 
meg nem felel az alkalmazandó közösségi 
jogszabályoknak.

Or. en



PE412.121v02-00 46/210 AM\744156HU.doc

HU

Módosítás 157
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gyártók az illetékes hatóságok 
kérésére átadják a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok 
kérésére együttműködnek velük az általuk 
forgalomba hozott játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

(8) A gyártók az illetékes hatóságok 
kérésére hét napon belül átadják a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok 
kérésére együttműködnek velük az általuk 
forgalomba hozott játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni a szükséges információk és dokumentáció továbbítási határidejét a 
gyermekek egészségének védelmét szolgáló biztonsági intézkedések jobb végrehajtásának 
biztosítása érdekében. 

Módosítás 158
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A gyártók, akik meghatalmazott 
képviselőt neveznek ki,  legkésőbb a 
kinevezés időpontját követő négy héten 
belül értesítik a kinevezésről azon terület 
illetékes nemzeti hatóságait, ahol a 
játékaikat forgalomba hozzák.

Or. en
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Indokolás

Ez az értesítés szükséges, és a meghatározott határidőn belül kell elvégezni. 

Módosítás 159
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ezen értesítés minimális 
követelményként a meghatalmazott 
képviselő adatait (név, postacím, 
telefonszám, e-mail cím, honlap), a 
játékok részleteit, amelyek tekintetében a 
meghatalmazott képviselőre a (3) 
bekezdésében megállapított 
kötelezettségek vonatkoznak, és az említett 
játékok egyedi azonosító számait 
tartalmazza.

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni azokat a minimális információkat, amelyeket a gyártónak egy 
meghatalmazott képviselő kinevezését követően közölnie kell az illetékes nemzeti hatóságokkal 
annak biztosítása érdekében, hogy ezen irányelv céljait elérjék. 

Módosítás 160
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 10 évig a nemzeti felügyeleti hatóságok 
számára elérhetővé teszi az EK-
megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki 
dokumentációt,

a) 5 évig a nemzeti felügyeleti hatóságok 
számára elérhetővé teszi az EK-
megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki 
dokumentációt,
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Or. en

Indokolás

A javasolt tíz éves időszak jelentősen meg fogja növelni az akták fenntartási költségeit a 
gazdasági szereplők számára. Az időszakot összhangba kell hozni a többi követelménnyel, 
például az adóügyi dokumentumok megőrzésével. 

Módosítás 161
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kérésre átadja az illetékes hatóságoknak 
a játék megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt,

b) kérésre hét napon belül átadja az 
illetékes hatóságoknak a játék 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt,

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni a szükséges információk és dokumentáció továbbítási határidejét a 
gyermekek egészségének védelmét szolgáló biztonsági intézkedések jobb végrehajtásának 
biztosítása érdekében.

Módosítás 162
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A termék forgalomba hozatalakor az 
importőrök kellő gondossággal járnak el az 
alkalmazandó követelményekkel 
kapcsolatban.

(1) A termék forgalomba hozatalakor az 
importőrök kellő gondossággal járnak el az 
alkalmazandó követelményekkel 
kapcsolatban, és gondoskodnak arról, 
hogy azok a játékok, amelyeket 
forgalomba hoznak, megfeleljenek ezen 
irányelvnek, és biztonságosak legyenek.
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Or. en

Indokolás

Lényeges, hogy az importőröknek legyen részük az ezen irányelv végrehajtására és az 
irányelv céljainak való megfelelésre vonatkozó felelősségben.

Módosítás 163
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőrök megadják a játékon 
nevüket és azt a címet, amelyen
kapcsolatba lehet velük lépni, illetve ha a 
játék mérete vagy jellege nem teszi 
lehetővé ezt, az információt a játék 
csomagolásán vagy a játék kísérő 
dokumentációján kell megadni.

(3) Az importőrök láthatóan és jól 
olvashatóan megadják a játékon nevüket 
és azt a címet, azokat a telefonszámokat és 
e-mail címeket, amelyeken kapcsolatba 
lehet velük lépni, illetve ha a játék mérete 
vagy jellege nem teszi lehetővé ezt, az 
információt a játék csomagolásán vagy a 
játék kísérő dokumentációján kell megadni 
láthatóan és a játék leírásától elkülönítve.

Or. en

Indokolás

A javaslatban említett információkat ki kell dolgozni, és azoknak könnyen és gyorsan 
hozzáférhetőnek kell lenniük. 

Módosítás 164
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az
általuk forgalomba hozott játék nem felel 

(5) Ha okkal feltételezhető, hogy az 
importőrök által forgalomba hozott játék 
bármilyen módon veszélyezteti a 
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meg az alkalmazandó közösségi 
jogszabálynak, meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket e játék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, 
vagy visszavonják a piacról, és adott 
esetben visszahívják a végfelhasználóktól. 
Erről azonnal tájékoztatják annak a 
tagállamnak a nemzeti hatóságait, 
amelynek piacán hozzáférhetővé tették a 
játékot, és megadják különösen az 
előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

gyermekek egészségét vagy nem felel meg 
az alkalmazandó közösségi jogszabálynak, 
az importőrök haladéktalanul meghozzák 
a szükséges korrekciós intézkedéseket e 
játék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, vagy visszavonják a piacról, és 
visszahívják a végfelhasználóktól.  Erről 
azonnal tájékoztatják annak a tagállamnak 
a nemzeti hatóságait, amelynek piacán 
hozzáférhetővé tették a játékot, és 
pontosan leírják különösen az előírások 
megsértésének részleteit és a meghozott 
korrekciós, visszavonási vagy visszahívási
intézkedéseket. 

Or. en

Módosítás 165
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az importőrök 10 évig a nemzeti 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
elérhetővé teszik az EK-megfelelőségi 
nyilatkozat egy példányát, és biztosítják, 
hogy a műszaki dokumentáció kérésre e 
hatóságok rendelkezésére bocsátható 
legyen.

(6) Az importőrök 5 évig a nemzeti 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
elérhetővé teszik az EK-megfelelőségi 
nyilatkozat egy példányát, és biztosítják, 
hogy a műszaki dokumentáció kérésre e 
hatóságok rendelkezésére bocsátható 
legyen.

Or. en

Indokolás

A javasolt tíz éves időszak jelentősen meg fogja növelni az akták fenntartási költségeit a 
gazdasági szereplők számára. Az időszakot összhangba kell hozni a többi követelménnyel, 
például az adóügyi dokumentumok megőrzésével. .
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Módosítás 166
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az importőrök az illetékes hatóságok 
kérésére átadják a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok 
kérésére együttműködnek velük az általuk 
forgalomba hozott játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

(7) Az importőrök az illetékes hatóságok 
kérésére hét napon belül átadják a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok 
kérésére együttműködnek velük az általuk 
forgalomba hozott játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni a szükséges információk és dokumentáció továbbítási határidejét.

Módosítás 167
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A játék piaci hozzáférhetőségének 
biztosításakor a forgalmazók kellő 
gondossággal járnak el az alkalmazandó 
követelményekkel kapcsolatban.

(1) A játék piaci hozzáférhetőségének 
biztosításakor a forgalmazók kellő 
gondossággal járnak el az alkalmazandó 
követelményekkel kapcsolatban, és 
gondoskodnak arról, hogy az általuk 
forgalomba hozott játékok  megfeleljenek 
ezen irányelvnek annak biztosítása 
érdekében, hogy az általuk forgalomba 
hozott játékok biztonságosak legyenek.

Or. en
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Indokolás

Lényeges, hogy az ellátási lánc minden tagjának legyen része az ezen irányelv végrehajtására 
és az irányelv céljainak való megfelelésre vonatkozó felelősségben.

Módosítás 168
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az a 
játék, amelynek piaci hozzáférhetőségét
biztosították, nem felel meg az 
alkalmazandó közösségi jogszabálynak, 
meghozzák a szükséges korrekciós 
intézkedéseket a játék megfelelőségének 
biztosítása érdekében, vagy visszavonják a 
piacról, és adott esetben visszahívják a 
végfelhasználóktól. Erről azonnal 
tájékoztatják annak a tagállamnak a 
nemzeti hatóságait, amelynek piacán 
hozzáférhetővé tették a játékot, és 
megadják különösen az előírások 
megsértésének részleteit és a meghozott 
korrekciós intézkedéseket.

(4) Ha okkal feltételezhető, hogy a 
forgalmazók által forgalomba hozott játék 
bármilyen módon veszélyezteti a 
gyermekek egészségét vagy nem felel meg 
az alkalmazandó közösségi jogszabálynak, 
a forgalmazók haladéktalanul meghozzák 
a szükséges korrekciós intézkedéseket a 
játék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, vagy visszavonják a piacról, és 
visszahívják a végfelhasználóktól.  Erről 
azonnal tájékoztatják a többi érintett 
gazdasági szereplőt és annak a tagállamnak 
a nemzeti hatóságait, amelynek piacán 
hozzáférhetővé tették a játékot, és 
pontosan leírják különösen az előírások 
megsértésének részleteit és a meghozott 
korrekciós, visszavonási vagy visszahívási
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni a szükséges információk és dokumentáció továbbítási határidejét a 
gyermekek egészségének védelmét szolgáló biztonsági intézkedések jobb végrehajtásának 
biztosítása érdekében.
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Módosítás 169
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A forgalmazók az illetékes hatóságok
kérésére átadják a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok 
kérésére együttműködnek velük a piacon 
hozzáférhetővé tett játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

(5) A forgalmazók az illetékes hatóságok 
kérésére hét napon belül átadják a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok 
kérésére együttműködnek velük a piacon 
hozzáférhetővé tett játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni a szükséges információk és dokumentáció továbbítási határidejét a 
gyermekek egészségének védelmét szolgáló biztonsági intézkedések jobb végrehajtásának 
biztosítása érdekében.

Módosítás 170
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Nyilvántartás
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A gazdasági szereplők nyilvántartást 
vezetnek a korrekciós intézkedésekről, a 
visszavonásokról, a visszahívásokról, a 
más gazdasági szereplőktől és a 
végfelhasználóktól kapott panaszokról, 
valamint a fentiekkel kapcsolatban tett 
intézkedésekről.
A nyilvántartásban világosan meg kell 
jelennie minden fent említett intézkedés 
okának, az érintett játék egyedi 
azonosítószámának és a játék nyomon 
követhetőségét lehetővé tevő 
azonosítónak, valamint a panasz 
kézhezvétele időpontjának és a panaszra 
adott válasz elküldési időpontjának.
A nyilvántartást tíz évig meg kell őrizni. A 
szereplők az illetékes nemzeti hatóságok 
kérésére rendelkezésre bocsátják a 
nyilvántartásokat.

Or. en

Indokolás

A 3. cikk (4) bekezdése a gyártók által vezetendő nyilvántartásra hivatkozik. Meg kell tehát 
határozni az irányelvben említett nyilvántartás vezetésére alkalmazandó szabályokat. 

Módosítás 171
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amely független értékelő 
ügynökségként tanúsította a CE+ jelölést.

Or. de

Indokolás

A CE+ jelölés bevezetésének következménye.
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Módosítás 172
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő rendszereket és eljárásokat kell 
fenntartaniuk, amelyek lehetővé teszik, 
hogy ezeket az információkat 10 évig a 
nemzeti piacfelügyeleti hatóságok kérésére 
rendelkezésére bocsássák.

Megfelelő rendszereket és eljárásokat kell 
fenntartaniuk, amelyek lehetővé teszik, 
hogy ezeket az információkat 5 évig a 
nemzeti piacfelügyeleti hatóságok kérésére 
rendelkezésére bocsássák.

Or. en

Indokolás

A javasolt tíz éves időszak jelentősen meg fogja növelni az akták fenntartási költségeit a 
gazdasági szereplők számára. Az időszakot összhangba kell hozni a többi követelménnyel, 
például az adóügyi dokumentumok megőrzésével. 

Módosítás 173
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő rendszereket és eljárásokat kell 
fenntartaniuk, amelyek lehetővé teszik, 
hogy ezeket az információkat 10 évig a 
nemzeti piacfelügyeleti hatóságok kérésére 
rendelkezésére bocsássák.

Megfelelő rendszereket és eljárásokat kell 
fenntartaniuk, amelyek lehetővé teszik, 
hogy ezeket az információkat 10 évig a 
nemzeti piacfelügyeleti hatóságok kérésére 
hét napon belül rendelkezésére bocsássák.

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni a szükséges információk és dokumentáció továbbítási határidejét a 
gyermekek egészségének védelmét szolgáló biztonsági intézkedések jobb végrehajtásának 
biztosítása érdekében.
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Módosítás 174
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak minden szükséges 
intézkedést meg kell tenniük annak 
biztosítása érdekében, hogy a játékokat 
csak akkor lehessen forgalomba hozni, ha 
az alapvető biztonsági követelmények
tekintetében megfelelnek a (2) 
bekezdésben foglaltaknak, a különleges 
biztonsági követelmények tekintetében 
pedig a II. mellékletben 
meghatározottaknak.

(1) A tagállamoknak minden szükséges 
intézkedést meg kell tenniük annak 
biztosítása érdekében, hogy a játékokat 
csak akkor lehessen forgalomba hozni, ha 
az alapvető biztonsági követelményeknek
megfelelnek. Ezen intézkedések 
megfelelően figyelembe veszik az 
elővigyázatosság elvét.

Or. en

Módosítás 175
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak minden szükséges 
intézkedést meg kell tenniük annak 
biztosítása érdekében, hogy a játékokat 
csak akkor lehessen forgalomba hozni, ha 
az alapvető biztonsági követelmények 
tekintetében megfelelnek a (2) 
bekezdésben foglaltaknak, a különleges 
biztonsági követelmények tekintetében 
pedig a II. mellékletben 
meghatározottaknak.

(1) A tagállamoknak minden szükséges 
intézkedést meg kell tenniük annak 
biztosítása érdekében, hogy a játékokat 
csak akkor lehessen forgalomba hozni, ha 
az alapvető biztonsági követelmények 
tekintetében megfelelnek a (2) 
bekezdésben foglaltaknak, a különleges 
biztonsági követelmények tekintetében 
pedig a II. mellékletben 
meghatározottaknak. Ezen intézkedések 
megfelelően figyelembe veszik az 
elővigyázatosság elvét.

Or. en
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Indokolás

Ha egy játékról kiderül, hogy incidenseket okoz, vagy minden lényeges szempontból hasonlít 
egy olyan játékhoz, amely incidenseket okozott, a piacfelügyeleti hatóságoknak képeseknek 
kell lenniük intézkedések meghozatalára az adott játékkal szemben, még akkor is, ha a játék és 
az incidens közötti kapcsolatot tudományosan nem lehet teljes mértékben igazolni. A 
hatóságokat jelenleg túl szigorú bizonyítási kötelezettség sújtja, mielőtt rákényszeríthetnék a 
gyártókat a cselekvésre. Ezt meg kell változtatni, mert csak a gyártót terheli a felelősség a 
biztonságos játékok forgalomba hozataláért, valamint a gyártó rendelkezik azon 
információkkal és hatáskörrel, amely e felelősség vállalásához szükséges.

Módosítás 176
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak minden szükséges 
intézkedést meg kell tenniük annak 
biztosítása érdekében, hogy a játékokat 
csak akkor lehessen forgalomba hozni, ha 
az alapvető biztonsági követelmények 
tekintetében megfelelnek a (2) 
bekezdésben foglaltaknak, a különleges 
biztonsági követelmények tekintetében 
pedig a II. mellékletben 
meghatározottaknak.

(1) A tagállamoknak minden szükséges 
intézkedést meg kell tenniük annak 
biztosítása érdekében, hogy a játékokat 
csak akkor lehessen forgalomba hozni, ha 
az alapvető biztonsági követelmények 
tekintetében megfelelnek a (2) 
bekezdésben foglaltaknak, a különleges 
biztonsági követelmények tekintetében 
pedig a II. mellékletben 
meghatározottaknak. A tagállamok 
megfelelően figyelembe veszik az 
elővigyázatosság elvét.

Or. el

Módosítás 177
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen intézkedés meghozatalakor a 
tagállamok figyelembe veszik a 
2001/95/EK irányelv 8. cikkében említett 
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elővigyázatossági elvet.

Or. en

Indokolás

Az általános termékbiztonságról szóló irányelv úgy rendelkezik, hogy az elővigyázatosság 
elvét a tagállamok illetékes hatóságainak figyelembe kell venniük akkor, amikor 
piacfelügyeleti intézkedést hoznak egy termékkel szemben. Mivel a játékok esetén a gyermekek 
biztonságáról van szó, a játékok biztonságosságáról szóló irányelvnek olyan biztonsági 
előírásokat kell megállapítania, amelyek legalább olyan szigorúak, mint az általános 
termékbiztonságról szóló irányelvben megállapítottak.

Módosítás 178
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A játékok nem veszélyeztethetik a 
használók vagy harmadik személyek 
biztonságát vagy egészségét, ha a játékot a 
gyermekek viselkedését szem előtt tartva 
rendeltetésszerűen vagy előre látható 
módon használják. Különösen olyan 
játékok esetében, amelyeket funkciójuk, 
kiterjedésük és tulajdonságaik alapján 3 év
alatti gyermekeknek terveztek, a 
játékhasználók és adott esetben a felügyelő 
személyek képességét is figyelembe kell 
venni. A játékon vagy a csomagoláson 
található feliratoknak és a mellékelt 
használati utasításnak fel kell hívnia a 
használók vagy a felügyelő személyek 
figyelmét a játékok használata során 
esetlegesen felmerülő veszélyekre, a 
sérülések kockázatára és ezek 
elkerülésének módjaira.

(2) A játékok nem veszélyeztethetik a 
használók vagy harmadik személyek 
biztonságát vagy egészségét, ha a játékot a 
gyermekek viselkedését szem előtt tartva 
rendeltetésszerűen vagy előre látható 
módon használják. Különösen olyan 
játékok esetében, amelyeket funkciójuk, 
kiterjedésük és tulajdonságaik alapján 5 év
alatti gyermekeknek terveztek, a 
játékhasználók és adott esetben a felügyelő 
személyek képességét is figyelembe kell 
venni. A játékon és/vagy a csomagoláson 
található feliratoknak és a mellékelt 
használati utasításnak fel kell hívnia a 
használók vagy a felügyelő személyek 
figyelmét a játékok használata során 
esetlegesen felmerülő veszélyekre, a 
sérülések kockázatára és ezek 
elkerülésének módjaira.

Or. el
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Módosítás179
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A játékok nem veszélyeztethetik a 
használók vagy harmadik személyek 
biztonságát vagy egészségét, ha a játékot a 
gyermekek viselkedését szem előtt tartva 
rendeltetésszerűen vagy előre látható 
módon használják.

(2) A játékok nem veszélyeztethetik a 
használók vagy harmadik személyek 
biztonságát vagy egészségét, ha a játékot –
figyelemmel arra, hogy a gyermekek 
viselkedése gyakran előre nem látható, és 
hogy ezért különösen szigorú biztonsági és 
egészségügyi előírások alkalmazandók a 
játékokra – rendeltetésszerűen használják.

Or. en

Indokolás

Nincsen szabványos „gyermeki viselkedés”. A gyermekek viselkedése definíció szerint előre 
nem látható.

Módosítás 180
Emmanouil Angelakas

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen olyan játékok esetében, 
amelyeket funkciójuk, kiterjedésük és 
tulajdonságaik alapján 3 év alatti 
gyermekeknek terveztek, a játékhasználók 
és adott esetben a felügyelő személyek 
képességét is figyelembe kell venni.

Különösen olyan játékok esetében, 
amelyeket funkciójuk, kiterjedésük és 
tulajdonságaik alapján 3 év alatti 
gyermekeknek terveztek, a játékhasználók 
és adott esetben a felügyelő személyek 
képességét is figyelembe kell venni.
Meghatározott játékkategóriák 
tekintetében más korhatárokat is 
megállapíthatnak a 12. cikkben említett 
harmonizált szabványok biztonsági 
követelményeivel összhangban.
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Or. en

Indokolás

A csak a korhatárokra történő hivatkozás nem elegendő a szabványosítás fejlődésének 
lefedéséhez, amikor már történt hivatkozás a segítség nélkül el nem helyezhető gyermekekre 
(a meghatározás szerint 5 és 10 hónap közötti életkor) és más korhatárokról (például 18 
hónap) zajlik a vita.

Módosítás 181
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A játékon vagy a csomagoláson található 
feliratoknak és a mellékelt használati 
utasításnak fel kell hívnia a használók vagy 
a felügyelő személyek figyelmét a játékok 
használata során esetlegesen felmerülő 
veszélyekre, a sérülések kockázatára és 
ezek elkerülésének módjaira.

A játékon és/vagy a csomagoláson található 
feliratoknak és a mellékelt használati 
utasításnak fel kell hívnia a használók vagy 
a felügyelő személyek figyelmét a játékok 
használata során esetlegesen felmerülő 
veszélyekre, a kapcsolódó kockázatokra és 
ezek elkerülésének módjaira.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók számára nincs értelme annak, amikor a figyelmeztetés csak azt tünteti fel, hogy a 
játék mely részei okozhatnak sérüléseket, vagy azt, hogy a játék tartalmaz egy adott vegyi 
anyagot. A fogyasztók számára például nem egyértelmű, hogy a „kis golyók” figyelmeztetés 
arra utal, hogy a játék fulladásveszéllyel jár. A figyelmeztetéseknek ezért egyértelmű 
információkat kell szolgáltatniuk a játékok használata során felmerülő sérülések/ veszélyek és 
a kapcsolódó kockázatok tekintetében.
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Módosítás 182
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyártónak a játékkal kapcsolatos
figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett 
címkén, a csomagoláson, szükség esetén 
pedig a játékhoz mellékelt használati 
utasításon láthatóan, jól olvashatóan és 
pontosan fel kell tüntetnie. A csomagolás 
nélkül értékesített játékok esetében a 
megfelelő figyelmeztetéseket a játékokon 
kell elhelyezni.

(2) A gyártónak a játékkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett 
címkén, a csomagoláson, szükség esetén 
pedig a játékhoz mellékelt használati 
utasításon láthatóan, jól olvashatóan és 
pontosan fel kell tüntetnie annak 
érdekében, hogy azok észrevehetően 
legyenek elhelyezve. A csomagolás nélkül 
értékesített játékok esetében a megfelelő 
figyelmeztetéseket a játékokon kell 
elhelyezni.

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó figyelmeztetéseket 
az értékesítés helyén minden használó 
számára láthatóan, olvashatóan és 
észrevehetően kell elhelyezni.

A rendeltetésszerű használattal vagy 
felhasználóval kapcsolatban biztonságos 
játékok kiválasztásához szükséges 
figyelmeztetéseket a fogyasztói 
csomagoláson és amennyiben 
alkalmazható az internetes weblapon 
tüntetik fel, vagy másképpen rögzítik a 
játékhoz olyan módon, hogy a fogyasztó a 
vásárlás előtt elolvashassa. Az olyan 
veszélyekre, amelyek mindig előfordulnak, 
amikor a játékot használják, vonatkozó 
figyelmeztetéseket és az olyan nem 
biztonságos viselkedésre, amely egy 
bizonyos idejű használat után állhat elő,  
vonatkozó figyelmeztetéseket 
maradandóan feltüntetik a játékon.

Or. en
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Módosítás 183
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyártónak a játékkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett 
címkén, a csomagoláson, szükség esetén 
pedig a játékhoz mellékelt használati 
utasításon láthatóan, jól olvashatóan és 
pontosan fel kell tüntetnie. A csomagolás 
nélkül értékesített játékok esetében a 
megfelelő figyelmeztetéseket a játékokon 
kell elhelyezni.

(2) A gyártónak a játékkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett 
címkén, a fogyasztói csomagoláson, 
szükség esetén pedig a játékhoz mellékelt 
használati utasításon láthatóan, jól 
olvashatóan és pontosan fel kell tüntetnie 
annak érdekében, hogy azok 
észrevehetően legyenek elhelyezve. A 
csomagolás nélkül értékesített játékok 
esetében a megfelelő figyelmeztetéseket a 
játékokon kell elhelyezni.

Or. en

Indokolás

Jelenleg a figyelmeztetéseket néha elrejtik, eltakarják vagy félbeszakítják például a 
csomagoláson lévő más üzenetek. Ezt a problémát orvosolná annak meghatározása, hogy a 
figyelmeztetést észrevehetően kell elhelyezni.

Módosítás 184
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyártónak a játékkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett 
címkén, a csomagoláson, szükség esetén 
pedig a játékhoz mellékelt használati 
utasításon láthatóan, jól olvashatóan és 
pontosan fel kell tüntetnie. A csomagolás 
nélkül értékesített játékok esetében a 
megfelelő figyelmeztetéseket a játékokon 
kell elhelyezni.

(2) A gyártónak a játékkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett 
címkén, a fogyasztói csomagoláson, 
szükség esetén pedig a játékhoz mellékelt 
használati utasításon láthatóan, jól 
olvashatóan és pontosan fel kell tüntetnie 
annak érdekében, hogy azok 
észrevehetően legyenek elhelyezve. A 
csomagolás nélkül értékesített játékok 
esetében a megfelelő figyelmeztetéseket a 
játékokon kell elhelyezni.
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Or. en

Indokolás

A figyelmeztetéseket néha elrejtik, eltakarják vagy félbeszakítják más üzenetek. Ezt a 
problémát orvosolná annak meghatározása, hogy a figyelmeztetést észrevehetően kell 
elhelyezni. Bizonyos esetekben nem lehet elolvasni a figyelmeztetéseket. A fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló felülvizsgált rendeletre irányuló bizottsági 
javaslat foglalkozik ezzel a problémával, és ebben az összefüggésben hasonló módon kellene 
foglalkozni ezzel a problémával.

Módosítás 185
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor a figyelmeztetéseket feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a figyelmeztetéseket a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

Or. en

Indokolás

Bizonyos esetekben nem lehet elolvasni a figyelmeztetéseket. A fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló felülvizsgált európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló bizottsági javaslat foglalkozik ezzel a problémával, és azt javasoljuk, hogy hasonló 
módon kellene kezelni ezt a problémát a felülvizsgált játékbiztonsági irányelvben.
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Módosítás 186
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó figyelmeztetéseket 
az értékesítés helyén minden használó 
számára láthatóan, olvashatóan és 
észrevehetően kell elhelyezni.

A rendeltetésszerű használattal vagy 
felhasználóval kapcsolatban biztonságos 
játékok kiválasztásához szükséges 
figyelmeztetéseket a fogyasztói 
csomagoláson tüntetik fel, vagy 
másképpen rögzítik a játékhoz olyan 
módon, hogy a fogyasztó a vásárlás előtt 
elolvashassa.  Ha on-line vásárolják meg 
a játékot, a figyelmeztetést észrevehetően 
meg kell jeleníteni a weboldalon.

Or. en

Indokolás

Egyes figyelmeztetések korlátozásokat állítanak fel a felhasználással és/vagy a felhasználóval 
kapcsolatban a játék biztonságossága érdekében. Ahhoz, hogy a vásárlás előtt értékelni 
lehessen, hogy a játék biztonságos-e, a fogyasztónak már a boltban vagy a weblapon 
információkra van szükséges, és nem csak a játék otthoni kicsomagolásakor. Lényeges, hogy 
ne csak az életkorra vonatkozó figyelmeztetések, hanem az összes biztonsági figyelmeztetés 
egyértelmű legyen a fogyasztók számára a vásárlás előtt. Ezt az elvet kell alkalmazni az V. 
melléklet 1–7. pontjára, valamint például a súlykorlátozásokra és arra a figyelmeztetésre, 
amely szerint a védőmaszkok és -sisakok játékutánzatai nem nyújtanak védelmet. Sok 
figyelmeztetést továbbra is fel lehetne tüntetni a használati utasításban.

Módosítás 187
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó figyelmeztetéseket 
az értékesítés helyén minden használó 
számára láthatóan, olvashatóan és 

Amikor a figyelmeztetéseket feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a figyelmeztetéseket a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni olvashatóan, és azokat oly 
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észrevehetően kell elhelyezni. módon kell feltüntetni, hogy biztosított 
legyen a nyomtatott szöveg és a háttér 
jelentős eltérése.

Or. en

Indokolás

A figyelmeztetéseket néha elrejtik, eltakarják vagy félbeszakítják más üzenetek. Ezt a 
problémát orvosolná annak meghatározása, hogy a figyelmeztetést észrevehetően kell 
elhelyezni. Bizonyos esetekben nem lehet elolvasni a figyelmeztetéseket. A fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló felülvizsgált rendeletre irányuló bizottsági 
javaslat foglalkozik ezzel a problémával, és ebben az összefüggésben hasonló módon kellene 
foglalkozni ezzel a problémával. 

Módosítás 188
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó figyelmeztetéseket 
az értékesítés helyén minden használó 
számára láthatóan, olvashatóan és 
észrevehetően kell elhelyezni.

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó figyelmeztetéseket 
az értékesítés helyén minden használó 
számára láthatóan, olvashatóan és 
észrevehetően kell elhelyezni. A 
rendeltetésszerű használattal vagy 
felhasználóval kapcsolatban biztonságos 
játékok kiválasztásához szükséges 
figyelmeztetéseket a fogyasztói 
csomagoláson vagy az internetes 
weblapon tüntetik fel, vagy másképpen 
rögzítik a játékhoz olyan módon, hogy a 
fogyasztó a vásárlás előtt elolvashassa.  

Or. en

Indokolás

A figyelmeztetéseket néha elrejtik, eltakarják vagy félbeszakítják más üzenetek. Ezt a 
problémát orvosolná annak meghatározása, hogy a figyelmeztetést észrevehetően kell 
elhelyezni. Bizonyos esetekben nem lehet elolvasni a figyelmeztetéseket. A fogyasztók 
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élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló felülvizsgált rendeletre irányuló bizottsági 
javaslat foglalkozik ezzel a problémával, és ebben az összefüggésben hasonló módon kellene 
foglalkozni ezzel a problémával. 

Módosítás 189
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártónak a játékkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett 
címkén, a csomagoláson, szükség esetén 
pedig a játékhoz mellékelt használati 
utasításon láthatóan, jól olvashatóan és
pontosan fel kell tüntetnie. A csomagolás 
nélkül értékesített játékok esetében a 
megfelelő figyelmeztetéseket a játékokon 
kell elhelyezni.

A gyártónak a játékkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett 
címkén, a fogyasztói csomagoláson, 
szükség esetén pedig a játékhoz mellékelt 
használati utasításon pontosan, jól
láthatóan, könnyen olvashatóan fel kell 
tüntetnie annak érdekében, hogy azok 
észrevehetően legyenek elhelyezve. A 
csomagolás nélkül értékesített játékok 
esetében a megfelelő figyelmeztetéseket a 
játékokon kell elhelyezni.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a fogyasztó ne azzal szembesüljön a csomagolás kibontása után, hogy a játék 
gyermekek számára nem biztonságos. Ha ez a helyzet áll elő, lehet, hogy a fogyasztó nem 
veszi el a játékot a gyermektől, és nem viszi vissza az eladási helyre. A fogyasztóknak ezért a 
vásárlás előtt látniuk és érteniük kell a figyelmeztetéseket, az általuk megvásárolni kívánt 
játék veszélyességének értékelése és annak eldöntése érdekében, hogy a játék biztonsági 
szempontból alkalmas-e a gyermek számára. 

Módosítás 190
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A használók minimális és maximális A használók minimális és maximális 
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életkorát meghatározó figyelmeztetéseket 
az értékesítés helyén minden használó 
számára láthatóan, olvashatóan és 
észrevehetően kell elhelyezni.

életkorát meghatározó figyelmeztetéseket a
játékok csomagolásán és az értékesítés 
helyén minden használó számára láthatóan, 
olvashatóan és észrevehetően kell 
elhelyezni.

A rendeltetésszerű használattal vagy 
felhasználóval kapcsolatban biztonságos 
játékok kiválasztásához szükséges 
figyelmeztetéseket letörölhetetlenül és 
észrevehetően kell elhelyezni magán a 
játékon vagy/és a csomagoláson oly 
módon, hogy a fogyasztó a vásárlás előtt 
elolvashassa az információkat. Ez a 
rendelkezés alkalmazandó az V. melléklet 
B. részében lévő figyelmeztetésekre.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a fogyasztó ne azzal szembesüljön a csomagolás kibontása után, hogy a játék 
gyermekek számára nem biztonságos. Ha ez a helyzet áll elő, lehet, hogy a fogyasztó nem 
veszi el a játékot a gyermektől, és nem viszi vissza az eladási helyre. A fogyasztóknak ezért a 
vásárlás előtt látniuk és érteniük kell a figyelmeztetéseket, az általuk megvásárolni kívánt 
játék veszélyességének értékelése és annak eldöntése érdekében, hogy a játék biztonsági 
szempontból alkalmas-e a gyermek számára. 

Módosítás 191
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó figyelmeztetéseket 
az értékesítés helyén minden használó 
számára láthatóan, olvashatóan és 
észrevehetően kell elhelyezni.

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó figyelmeztetéseket a 
játékok csomagolásán és az értékesítés 
helyén minden használó számára láthatóan, 
olvashatóan és észrevehetően kell 
elhelyezni.

Or. el



PE412.121v02-00 68/210 AM\744156HU.doc

HU

Módosítás 192
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan veszélyekre, amelyek minden 
alkalommal előfordulnak, amikor a 
játékot használják, vonatkozó 
figyelmeztetéseket és az olyan nem 
biztonságos viselkedésre, amely egy 
bizonyos idejű használat után állhat elő,  
vonatkozó figyelmeztetéseket 
maradandóan feltüntetik a játékon.

Or. en

Indokolás

Bizonyos esetekben a fogyasztókat mindig emlékeztetni kell a figyelmeztetésre a játék 
felhasználásakor vagy a játék megvásárlását követő hosszú idő elteltével a játék 
felhasználásához kapcsolódó nem biztonságos viselkedésre. Ezért ezeket a figyelmeztetéseket 
maradandóan kell feltüntetni magán a játékon. Ezt az elvet kell alkalmazni az V. melléklet 2. 
és 5–6. pontja szerinti figyelmeztetésekre, valamint például a gyermekkocsik csörgőibe való 
belegabalyodásra vonatkozó figyelmeztetésre (amelyet a játékokra vonatkozó szabvány már 
előír).

Módosítás 193
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan veszélyekre, amelyek minden 
alkalommal előfordulnak, amikor a 
játékot használják, vonatkozó 
figyelmeztetéseket maradandóan 
feltüntetik a játékon.

Or. en



AM\744156HU.doc 69/210 PE412.121v02-00

HU

Indokolás

A figyelmeztetéseket néha elrejtik, eltakarják vagy félbeszakítják más üzenetek. Ezt a 
problémát orvosolná annak meghatározása, hogy a figyelmeztetést szembetűnően kell 
megjeleníteni. Bizonyos esetekben nem lehet elolvasni a figyelmeztetéseket. A fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló felülvizsgált rendeletre irányuló bizottsági 
javaslat foglalkozik ezzel a problémával, és ebben az összefüggésben hasonló módon kellene
foglalkozni ezzel a problémával. 

Módosítás 194
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendeltetésszerű használat vagy 
felhasználó tekintetében biztonságos 
játékok kiválasztása szempontjából 
hasznos figyelmeztetéseket észrevehetően 
helyezik el a játékon és/vagy a 
csomagolásán annak érdekében, hogy a 
fogyasztók a vásárlás előtt elolvashassák 
az információkat.

Or. el

Módosítás 195
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokat a figyelmeztetéseket, amelyeket a 
fogyasztóknak a játék használata során 
minden alkalommal vagy a játék 
megvásárlása után hosszú ideig 
figyelembe kell venniük a játék nem 
biztonságos vagy helytelen használatának 
elkerülése érdekében, maradandóan 
rögzítik mind a játékra, mind a 
csomagolására.
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Or. el

Módosítás 196
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokat a figyelmeztetéseket, amelyekre a 
fogyasztóknak a játék használata során 
minden alkalommal vagy a játék 
megvásárlása után hosszú ideig 
emlékezniük kell a játék nem biztonságos 
vagy helytelen használatának elkerülése 
érdekében, maradandóan feltüntetik mind 
a játékon, mind a csomagolásán. Ez a 
rendelkezés alkalmazandó az V. melléklet 
B. részének 2., 5. és 6. pontjában lévő 
figyelmeztetésekre.

Or. en

Indokolás

Bizonyos esetekben a fogyasztókat minden alkalommal emlékeztetni kell a figyelmeztetésre a 
játék felhasználásakor vagy a játék megvásárlását követő hosszú ideig a kapcsolódó 
kockázatok elkerülése érdekében. Fontos, hogy például a sós vízben (tenger) nem használható 
felfújható matracokon maradandóan tüntessék fel ezt a figyelmeztetést; ugyanez 
alkalmazandó olyan játékokra, amelyeket el kell venni a gyermektől, amikor a gyermek egy 
bizonyos életkort elér.

Módosítás 197
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki a 
figyelmeztetések feltüntetésének módjára 
vonatkozóan. Az iránymutatásokat a 
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különböző érdekelt felekkel és a 
tagállamok hatóságaival együtt dolgozzák 
ki, figyelembe véve a tudományos és 
műszaki ismeretek fejlődését.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 198
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A bizottság haladéktalanul véleményt 
nyilvánít. Figyelemmel a bizottság 
véleményére, a Bizottság dönt arról, hogy 
a harmonizált szabvány hivatkozásait az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzéteszi-e vagy nem teszi közzé, 
korlátozással teszi-e közzé, fenntartja, 
korlátozással tartja-e fenn vagy 
visszavonja-e.

(2) Ha a 13. cikkben említett harmonizált 
szabványra való hivatkozásokat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
korlátozással tették közzé vagy 
korlátozásokkal tartották fenn, akkor a 
Bizottság a 46. cikk a) pontjában említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban a 
korlátozás okait ismertető határozatot 
fogadhat el. A határozat küszöbértékeket 
és egyéb feltételeket írhat elő, a szóban 
forgó speciális biztonsági 
követelményeknek megfelelően. A 
határozatnak világossá kell tennie, hogy a 
határozattal kiegészített harmonizált 
szabványnak megfelelő játékot olyan 
játéknak kell-e tekinteni, amely kielégíti a 
szabványban és a határozatban előírt 
feltételeket.
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Or. en

Módosítás 199
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a 13. cikkben említett harmonizált 
szabványra való hivatkozásokat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában
korlátozással tették közzé vagy 
korlátozásokkal tartották fenn, akkor a 
Bizottság a 46. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban a 
korlátozás okait ismertető határozatot 
fogadhat el. A határozat küszöbértékeket 
és egyéb feltételeket írhat elő, a szóban 
forgó különleges biztonsági 
követelményeknek megfelelően. A 
határozatnak világossá kell tennie, hogy a 
határozattal kiegészített harmonizált 
szabvány hatálya alá eső játékot olyan 
játéknak kell-e tekinteni, amely kielégíti a 
szabványban és a határozatban előírt 
feltételeket.

Or. en

Indokolás

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. 
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Módosítás 200
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha az e cikkben említett harmonizált 
szabványra való hivatkozásokat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
korlátozással tették közzé vagy 
korlátozásokkal tartották fenn, akkor a 
Bizottság a 46. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban a 
korlátozás okait ismertető határozatot 
fogadhat el. A határozatnak világossá kell 
tennie, hogy a határozattal kiegészített 
harmonizált szabványnak megfelelő 
játékot olyan játéknak kell-e tekinteni, 
amely kielégíti a szabványban és a 
határozatban előírt feltételeket. 

Or. en

Indokolás

A szabványügyi eljárások bizonyos esetekben nem alkalmasak arra, hogy az alapvető 
biztonsági követelmények által előírt biztonsági szintnek megfelelő szabványt bocsássanak ki, 
ez pedig a megfelelés feltételezéséhez vezetne. Ennek következménye az európai közösségi 
megfelelőségi nyilatkozatok iránti igény keletkezése volna, ami a belső piac cselekvési terét 
kiegyensúlyozatlanná tenné, nem beszélve arról, hogy túl magas költségekkel terhelné az 
ipart, és a piaci felügyelet számára megnehezítené az ellenőrzést. 

Az új mechanizmus, amely lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a tagállamokkal és az 
Európai Parlamenttel közösen kiegészítse a szabványokat, valamennyi fél számára 
megkönnyítené – azokban az esetekben, amelyekben küszöbértékek vagy egyéb feltételek 
előírása lehetséges – a tudományos alapon történő megegyezést.
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Módosítás 201
Emmanouil Angelakas

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
legalább a III. mellékletben meghatározott 
részeket tartalmazza, és ezeket 
folyamatosan frissítik. Az EK-
megfelelőségi nyilatkozat szerkezete 
megfelel a III. mellékletben meghatározott 
mintának.

(2) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
legalább a III. mellékletben meghatározott 
részeket tartalmazza, és ezeket 
folyamatosan frissítik. Az EK-
megfelelőségi nyilatkozat
szerkezete megfelel a III. mellékletben 
meghatározott mintának. A nyilatkozatot le 
kell fordítani annak a tagállamnak a 
nyelvére, illetve az általa kívánt nyelvekre, 
amelynek piacán a játékot kereskedelmi 
forgalomba hozzák vagy hozzáférhetővé 
teszik.

Or. en

Indokolás

A szöveg pontosítása. 

Módosítás 202
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben szükséges, az EK-
megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell az értékelést végző független értékelő 
ügynökség nyilatkozatát is.

Or. de

Indokolás

A CE+ megjelölés bevezetésének következménye.
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Módosítás 203
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
elkészítésekor a gyártó vállalja a 
felelősséget a játék megfelelőségéért.

(3) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
elkészítésekor a gyártó vállalja a 
felelősséget a játék megfelelőségéért. A 
megfelelőségi nyilatkozat másolatát 
kérésre hozzáférhetővé kell tenni mind az 
illetékes hatóságok, mind pedig az ellátási 
láncban részt vevő gazdasági szereplők 
számára.

Or. en

Indokolás

A játék biztonságára vonatkozóan előírt ellenőrzés elvégzésének, valamint (többek között) a 
piacfelügyeleti hatóságok által előírt dokumentumok benyújtásának lehetővé tétele érdekében 
a forgalmazók és az ellátási láncban részt vevő egyéb gazdasági szereplők jogában áll a 
dokumentumokat a gyártótól igényelni. Ezt a forgalmazók a saját szemszögükből fontos 
mozzanatként emelték ki

Módosítás 204
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
elkészítésekor a gyártó vállalja a 
felelősséget a játék megfelelőségéért.

(3) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
elkészítésekor a gyártó vállalja a 
felelősséget a játék megfelelőségéért. A 
EK-típusú igazolás másolatát kérésre 
hozzáférhetővé kell tenni mind az illetékes 
hatóságok, mind pedig az ellátási láncban 
részt vevő gazdasági szereplők számára. 
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Or. en

Indokolás

A játék biztonságára vonatkozóan előírt ellenőrzés elvégzésének, valamint (többek között) a 
piacfelügyeleti hatóságok által előírt dokumentumok benyújtásának lehetővé tétele érdekében 
a forgalmazók és az ellátási láncban részt vevő egyéb gazdasági szereplők jogában áll a 
dokumentumokat a gyártótól igényelni. 

Módosítás 205
Wolfgang Bulfon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A CE-jelölésen fel kell tüntetni a 
megfelelést igazoló értékelő ügynökséget.

Or. de

Indokolás

Az értékelő ügynökség számának feltüntetése a CE-jelöléssel való visszaélés megnehezítését 
célozza.

Módosítás 206
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok a játékok, amelyek nincsenek 
ellátva CE-jelöléssel, és nem felelnek meg 
ezen irányelv rendelkezéseinek, azzal a 
feltétellel vehetnek részt kereskedelmi 
vásárokon és kiállításokon, hogy olyan 
jellel látják el őket, amely nyilvánvalóvá 
teszi, hogy a játékok nem felelnek meg 
ezen irányelv követelményeinek, és a 

(7) A tagállamok nem tilthatják meg, hogy
azok a játékok, amelyek nincsenek ellátva 
CE-jelöléssel, vagy más tekintetben nem 
felelnek meg ezen irányelv 
rendelkezéseinek, részt vegyenek
kereskedelmi vásárokon és kiállításokon,
amennyiben olyan jellel látják el őket, 
amely nyilvánvalóvá teszi, hogy a játékok 
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játékokat nem lehet árusítani vagy ingyen 
szétosztani.

nem felelnek meg ezen irányelv 
követelményeinek, és a játékokat nem lehet 
árusítani vagy ingyen szétosztani.

Or. en

Indokolás

A kiállítási játékok nem minősülnek a belső piacon kereskedelmi forgalomba hozott áruknak, 
és ezekkel szemben semmilyen intézkedés nem hozható, még abban az esetben sem, ha 
veszélyesek. Ezeken jelölést kell feltüntetni, amely tudatja (többek között) a kiállításon részt 
vevő importőrök és forgalmazók számára, hogy a belső piacon ezek a termékek nem adhatók 
el. Jóllehet ez szabálytalan, a kiállításokon és vásárokon bemutatott legtöbb játék a CE-
jelölést viseli. A jelenlegi megfogalmazás megnehezíti a piacfelügyelet számára azt, hogy a 
kiállítókat a jel feltüntetésére kényszerítsék, mert a nem megfelelő, de CE-jelölést viselő 
játékokra nem terjed ki. 

Módosítás 207
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok a játékok, amelyek nincsenek 
ellátva CE-jelöléssel, és nem felelnek meg 
ezen irányelv rendelkezéseinek, azzal a 
feltétellel vehetnek részt kereskedelmi 
vásárokon és kiállításokon, hogy olyan 
jellel látják el őket, amely nyilvánvalóvá 
teszi, hogy a játékok nem felelnek meg 
ezen irányelv követelményeinek, és a 
játékokat nem lehet árusítani vagy ingyen 
szétosztani.

(7) Azok a játékok, amelyek nincsenek 
ellátva CE-jelöléssel, vagy más tekintetben
nem felelnek meg ezen irányelv 
rendelkezéseinek, azzal a feltétellel 
vehetnek részt kereskedelmi vásárokon és 
kiállításokon, hogy olyan jellel látják el 
őket, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy a 
játékok nem felelnek meg ezen irányelv 
követelményeinek, és a játékokat nem lehet 
árusítani vagy ingyen szétosztani.

Or. en

Indokolás

A kiállítási játékok nem minősülnek a belső piacon kereskedelmi forgalomba hozott áruknak, 
és ezekkel szemben semmilyen intézkedés nem hozható, még abban az esetben sem, ha 
veszélyesek. Ezeken jelölést kell feltüntetni, amely tudatja (többek között) a kiállításon részt 
vevő importőrök és forgalmazók számára, hogy az EU-ban ezek a termékek nem adhatók el. 
Jóllehet ez szabálytalan, a kiállításokon és vásárokon bemutatott legtöbb játék a CE-jelölést 
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viseli. A jelenlegi megfogalmazás megnehezíti a piacfelügyelet számára azt, hogy a kiállítókat 
a jel feltüntetésére kényszerítsék, mert a nem megfelelő, de CE-jelölést viselő játékokra nem 
terjed ki.

Módosítás 208
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok a játékok, amelyek nincsenek 
ellátva CE-jelöléssel, és nem felelnek meg 
ezen irányelv rendelkezéseinek, azzal a 
feltétellel vehetnek részt kereskedelmi 
vásárokon és kiállításokon, hogy olyan 
jellel látják el őket, amely nyilvánvalóvá 
teszi, hogy a játékok nem felelnek meg 
ezen irányelv követelményeinek, és a 
játékokat nem lehet árusítani vagy ingyen 
szétosztani.

(7) Azok a játékok, amelyek nincsenek 
ellátva CE-jelöléssel, vagy más tekintetben
nem felelnek meg ezen irányelv 
rendelkezéseinek, azzal a feltétellel 
vehetnek részt kereskedelmi vásárokon és 
kiállításokon, hogy olyan jellel látják el 
őket, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy a 
játékok nem felelnek meg ezen irányelv 
követelményeinek, és a játékokat nem lehet 
árusítani vagy ingyen szétosztani.

Or. en

Módosítás 209
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A három év alatti gyermekeknek szánt, 
belső kereskedelmi forgalomba hozott 
játékokon a CE+ jelölést fel kell tüntetni.
A három éves, vagy ennél idősebb 
gyermekeknek szánt, belső kereskedelmi 
forgalomba hozott játékokon a CE+ 
jelölést fel lehet tüntetni.
Egyéb vonatkozásokban a 15. cikk 
rendelkezései alkalmazandók.
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Or. de

Indokolás

A CE+ jelölés bevezetésének következménye.

Módosítás 210
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
A CE+ jelölés elhelyezésére vonatkozó 

szabályok és feltételek
1. A CE+ jelölés a „CE” rövidítésből és a 
"+"szimbólumjelből áll, és az alábbi 
formában jelenik meg a terméken:

[ábra]
2. Egyéb vonatkozásokban a 16. cikk 
rendelkezései alkalmazandók.

Or. de

Indokolás

A CE+ jelölés bevezetésének következménye.

Módosítás 211
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók a játék forgalomba hozatala előtt 
elemzést végeznek a játékkal kapcsolatos 
vegyi, fizikai, mechanikai, elektromos, 
gyúlékonysági, higiénikus és 

A gyártók a játék forgalomba hozatala előtt 
elemzést végeznek a játékkal kapcsolatos 
vegyi, fizikai, mechanikai, elektromos, 
gyúlékonysági, higiénikus és 
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radioaktivitási veszélyekről, és felmérik az 
ezeknek való potenciális kitettség mértékét.

radioaktivitási veszélyekről, és felmérik az 
ezeknek való potenciális kitettség mértékét.
Az a tény, hogy a felmérés nem számol be 
balesetről, nem jelenti automatikusan a 
játék alacsony kockázati osztályba 
sorolását.

Or. el

Módosítás 212
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azt a tényt, hogy a felmérés nem számol 
be balesetről, nem tekintik automatikusan 
a játék alacsony kockázati szintjére utaló 
mutatónak.

Or. en

Indokolás

A kockázat csökkentésére irányuló intézkedéseket vagy a termékmeghatározást – különösen a 
vegyi kockázatok esetében – a tudományos adatok hiányában vagy a szegényes baleseti 
statisztikák miatt nem mindig lehet a káros jelleg egyértelmű tudományos tényére alapozni.

Módosítás 213
Wolfgang Bulfon

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A játékok forgalomba hozatala előtt a
gyártóknak el kell végezni a (2) és (3) 
bekezdésben meghatározott
megfelelőségértékelési eljárásokat, hogy 
bebizonyítsák, hogy a játékok megfelelnek 
a 9. cikkben és a II. mellékletben 
meghatározott alapvető biztonsági 

(1) Mielőtt a játékok a játékokat 
forgalomba hozzák, le kell folytatniuk a 
[…] határozat I. mellékletének B. 
moduljában említett előírásoknak 
megfelelő, vagy ennél alaposabb
megfelelőségértékelési eljárásokat, hogy 
bebizonyítsák, hogy a játékok megfelelnek 
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követelményeknek. a 9. cikkben és a II. mellékletben 
meghatározott alapvető biztonsági 
követelményeknek.

Or. de

Indokolás

A játékoknak az A. modullal összhangban történő belső igazolása helyett teljesíthetők a 
játékok értékelésére vonatkozó szigorúbb (a B., C. stb. modulokban említett) követelmények. 

Módosítás 214
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A játékok forgalomba hozatala előtt a 
gyártóknak el kell végezni a (2) és (3)
bekezdésben meghatározott 
megfelelőségértékelési eljárásokat, hogy 
bebizonyítsák, hogy a játékok megfelelnek 
a 9. cikkben és a II. mellékletben 
meghatározott alapvető biztonsági 
követelményeknek.

(1) A játékok forgalomba hozatala előtt a 
gyártóknak el kell végezni a (2) 
bekezdésben meghatározott 
megfelelőségértékelési eljárásokat, hogy 
bebizonyítsák, hogy a játékok megfelelnek 
a 9. cikkben és a II. mellékletben 
meghatározott alapvető biztonsági 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a játékok megfeleljenek a biztonsági követelményeknek, a 
játékok EK-típusvizsgálatát jeles független testületeknek kellene elvégezniük, amint ezt a 
termékek forgalomba hozatalára vonatkozó közös jogi keretről szóló határozat B. moduljának 
I. melléklete előírja. Mivel ilyen harmadik fél által végzett bevizsgálás az Egyesült 
Államokban kötelező lesz, az EU-nak sem kellene ennél gyengébb színvonalú eljárásokat 
alkalmaznia. 
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Módosítás 215
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A játékon a következő esetekben kell 
elvégezni a 19. cikkben említett EK-
típusvizsgálatot és a […] határozat I. 
mellékletének A. moduljában 
meghatározott típusmegfelelési eljárást, 
ha nem léteznek olyan harmonizált 
szabványok, amelyek hivatkozási számát 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétették, és amelyek a játékkal 
kapcsolatos összes releváns biztonsági 
követelményre vonatkoznak.

törölve

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a játékok megfeleljenek a biztonsági követelményeknek, a 
játékok EK-típusvizsgálatát jeles független testületeknek kellene elvégezniük, amint ezt a 
termékek forgalomba hozatalára vonatkozó közös jogi keretről szóló határozat B. moduljának 
I. melléklete előírja. Mivel ilyen harmadik fél által végzett bevizsgálás az Egyesült 
Államokban kötelező lesz, az EU-nak sem kellene ennél gyengébb színvonalú eljárásokat 
alkalmaznia.

Módosítás 216
Wolfgang Bulfon

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A játékon a következő esetekben kell 
elvégezni a 19. cikkben említett EK-
típusvizsgálatot és a […] határozat I. 
mellékletének A. moduljában 
meghatározott típusmegfelelési eljárást, 
ha nem léteznek olyan harmonizált 
szabványok, amelyek hivatkozási számát 

törölve
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az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétették, és amelyek a játékkal 
kapcsolatos összes releváns biztonsági 
követelményre vonatkoznak.

Or. de

Módosítás 217
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A játékon a következő esetekben kell
elvégezni a 19. cikkben említett EK-
típusvizsgálatot és a […] határozat I. 
mellékletének C. moduljában 
meghatározott típusmegfelelési eljárást:

(3) A játékon el kell végezni a 19. cikkben 
említett EK-típusvizsgálatot és a […] 
határozat I. mellékletének C. moduljában 
meghatározott típusmegfelelési eljárást:

a) ha nem léteznek olyan harmonizált 
szabványok, amelyek hivatkozási számát 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétették, és amelyek a játékkal 
kapcsolatos összes releváns biztonsági 
követelményre vonatkoznak,
b) ha léteznek az a) pontban említett 
szabványok, de a gyártó nem, vagy csak 
részben alkalmazta őket,
c) ha az a) pontban említett szabványokat 
vagy azok valamelyikét korlátozással 
tették közzé,
(d) ha a gyártó úgy véli, hogy a játék 
természete, kialakítása, felépítése vagy 
célja szükségessé teszi a harmadik fél 
általi ellenőrzést.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a játékok megfeleljenek a biztonsági követelményeknek, a 
játékok EK-típusvizsgálatát jeles független testületeknek kellene elvégezniük, amint ezt a 
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termékek forgalomba hozatalára vonatkozó közös jogi keretről szóló határozat B. moduljának 
I. melléklete előírja. Mivel ilyen harmadik fél által végzett bevizsgálás az Egyesült 
Államokban kötelező lesz, az EU-nak sem kellene ennél gyengébb színvonalú eljárásokat 
alkalmaznia. 

Módosítás 218
Wolfgang Bulfon

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) ha a játékot 36 hónaposnál fiatalabb 
gyermekeknek ajánlják.

Or. de

Módosítás 219
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az I. melléklet II. szakaszában 
felsorolt termékeket EK-típusvizsgálat alá 
kell vetni.

Or. el

Módosítás 220
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a gyártó nem tartja be az (1), (2) és
(3) bekezdésben előírt kötelezettségeket, a 
piacfelügyeleti hatóság kötelezheti arra, 

(4) Ha a gyártó nem tartja be az (1), (2) és
(3) bekezdésben előírt kötelezettségeket, a 
piacfelügyeleti hatóság kötelezheti arra, 
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hogy meghatározott időn belül a 
harmonizált szabványok és az alapvető 
biztonsági követelmények betartásának 
ellenőrzése érdekében saját költségen 
vizsgálatot végeztessen a bejelentett 
szervezettel.

hogy meghatározott időn belül a 
harmonizált szabványok és az alapvető 
biztonsági követelmények betartásának 
ellenőrzése érdekében saját költségen 
vizsgálatot végeztessen a bejelentett 
szervezettel. Ezekben az esetekben a 
piacfelügyeleti hatóság előírhatja, hogy a 
játék mindaddig nem helyezhető 
kereskedelmi forgalomba, amíg az 
elvégzett teszt alapján a végleges 
határozatot meg lehet hozni.

Or. da

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a piacfelügyeleti hatóságnak megfelelő eszközök álljanak a 
rendelkezésére a szabályok betartásának biztosítására. Ha egy gyártó nem tesz eleget a 
szükséges dokumentumoknak a hatóságok előtt történő bemutatására vonatkozó 
kötelezettségének, akkor a hatóságok elrendelhetik, hogy a szóban forgó játék mindaddig nem 
forgalmazható, ameddig egyértelműen kiderül, hogy biztonságos mivolta tekintetében fennáll-
e kockázat. Ez a tilalom ugyancsak érvényes a biztonsági szempontokat szem előtt nem tartó 
gyártókkal szemben is. Ezáltal elkerülhető, hogy a gyártók ölbe tett kézzel várják, hogy a 
hatóságok elvégezzék a vizsgálatot.

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

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az alábbi részeket 
megváltoztathatja annak érdekében, hogy a 
technikai és tudományos fejlődéshez 
igazítsa őket:

(1) A Bizottság az alábbi részeket 
megváltoztathatja annak érdekében, hogy a 
technikai és tudományos gyakorlati
fejlődéshez igazítsa őket:

a) II. melléklet III. részének 7. és 8. 
pontja,

a) II. melléklet III. részének 7. és 8. 
pontja,

b) V. melléklet. b) V. melléklet.

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek 
célja, hogy módosítsa ennek a rendeletnek 
a nem alapvető fontosságú elemeit, a 46. 

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek 
célja, hogy módosítsa ennek az 
irányelvnek a nem alapvető fontosságú 



PE412.121v02-00 86/210 AM\744156HU.doc

HU

cikk (2) bekezdésében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással történik.

elemeit, a 46. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással, és 
amennyiben szükséges, az illetékes 
tudományos bizottság véleményének 
meghallgatásával történik.

Or. en

Indokolás

E cikk tárgyát az illatanyagok és a nehézfémek (és az ezekre vonatkozó figyelmeztetések) 
képezik. Ezek módosítása csak a komitológiai eljárás révén lehetséges, a műszaki és a 
tudományos haladás figyelembe vétele érdekében: a „gyakorlati” szónak tehát szerepelnie 
kell, a vonatkozó mellékletek módosításából adódóan. 

Módosítás 222
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az alábbi részeket
megváltoztathatja annak érdekében, hogy a 
technikai és tudományos fejlődéshez 
igazítsa őket:

(1) A Bizottság az alábbi részeket
megváltoztatja annak érdekében, hogy a 
technikai és tudományos fejlődéshez 
igazítsa őket, vagy ha új tények válnak 
ismeretessé:

- a) I. melléklet;
a) A II. melléklet III. részének 7. és 8.
pontja,

a) A II. melléklet III. részének 7. pontja,

- b) a II. melléklet III. részének 8. pontja, 
hogy csökkentse a kioldódási 
határértékeket;

b) V. melléklet. b) V. melléklet.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni az ellenőrzéssel történő komitológiai eljárás használatát a játéknak nem 
minősülő termékek listájának kiigazításakor. Így biztosítani lehet, hogy az irányelv hatályát 
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késlekedés nélkül ki lehessen terjeszteni a piacon újonnan megjelenő játékokra.

Módosítás 223
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a) I melléklet

Or. el

Indokolás

Lehetővé kell tenni az ellenőrzéssel történő komitológiai eljárás használatát a játéknak nem 
minősülő termékek listájának kiigazításakor. Így biztosítani lehet, hogy az irányelv hatályát 
késlekedés nélkül ki lehessen terjeszteni a piacon újonnan megjelenő játékokra.

Módosítás 224
Eva-Britt Svensson

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek 
célja, hogy módosítsa ennek a rendeletnek 
a nem alapvető fontosságú elemeit, a 46. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással történik.

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek 
célja, hogy módosítsa ennek az 
irányelvnek a nem alapvető fontosságú 
elemeit, a 46. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással történik.

Or. en

Indokolás

Helyesbítés.
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Módosítás 225
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek 
célja, hogy módosítsa ennek a rendeletnek 
a nem alapvető fontosságú elemeit, a 46. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással történik.

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek 
célja, hogy módosítsa ennek az 
irányelvnek a nem alapvető fontosságú 
elemeit, a 46. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással történik.

Or. en

Módosítás 226
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek 
célja, hogy módosítsa ennek a rendeletnek 
a nem alapvető fontosságú elemeit, a 46.
cikk (2) bekezdésében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással történik.

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek 
célja, hogy módosítsa ennek az 
irányelvnek a nem alapvető fontosságú 
elemeit, a 46. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással történik.

Or. en

Indokolás

A 67/548/EGK irányelv I. mellékletében foglaltaknak megfelelően CMR-anyagoknak 
minősített anyagokat semmiféleképpen sem lenne szabad a tiltás alól mentesíteni, kivéve, ha 
azokat a játék belsejében, rendkívül különleges célokra használják (például elektronikus 
alkatrészként) vagy ha a helyes gyártási gyakorlat során jelenlétük nyomainak elkerülése 
technikailag nem lehetséges. 
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Módosítás 227
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A II. melléklet III. részében 
meghatározott korlátozások sérelme 
nélkül a Bizottság indokolt esetben a 46. 
cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
módosíthatja a II. melléklet az alábbiak 
szerint:
– határértékek vagy egyéb korlátozások 
meghatározása olyan, az egészségre 
veszélyes anyagok vagy készítmények 
tekintetében, amelyek nincsenek 
felsorolva a II. melléklet III. részének 7. 
és 8. pontjában;
– zajhatárértékek meghatározása;
– sebesség-határértékek meghatározása;
– hőmérséklet-határérték meghatározása 
(a játék tapintható felületének, illetve a 
játékban lévő folyadék vagy gáz 
hőmérséklete).

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást ki kell terjeszteni annak biztosítása 
érdekében, hogy az együttdöntésnél gyorsabban lefolytatható eljárás fedje a játékokra 
vonatkozó biztonsági követelmények széles skáláját.
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Módosítás 228
Eva-Britt Svensson

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 67/548/EGK rendelet I. 
mellékletében meghatározott 1., 2., és 3. 
kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus anyagok vagy készítmények 
játékokban történő használatáról a 
Bizottság dönthet.

törölve

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
46. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A 67/548/EGK irányelv I. mellékletében foglaltaknak megfelelően CMR-anyagokként 
osztályozott anyagokat nem lenne szabad a tiltás alól mentesíteni, kivéve, ha azokat a játék 
belsejében, speciális célokra használják (például elektronikus alkatrészként) vagy ha a helyes 
gyártási gyakorlat során használatuk elkerülhetetlen.

Módosítás 229
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 67/548/EGK rendelet I. 
mellékletében meghatározott 1., 2., és 3. 
kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus anyagok vagy készítmények 
játékokban történő használatáról a 
Bizottság dönthet.

törölve
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Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
46. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A 67/548/EGK irányelv I. mellékletében foglaltaknak megfelelően CMR-anyagokként 
osztályozott anyagokat semmiféleképpen nem lenne szabad a CMR alól mentesíteni, kivéve, ha 
azokat a játék belsejében, rendkívül különleges célokra használják (például elektronikus 
alkatrészként) vagy ha a helyes gyártási gyakorlat során jelenlétük nyomainak elkerülése 
technikailag nem lehetséges. Ha a veszélyesnek talált anyagok felhasználását illetően további 
korlátozások bevezetésére volna szükség, akkor azokat (például) a II. mellélet III. részének 8. 
pontjában lehetne előírni. 

Módosítás 230
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 67/548/EGK rendelet I.
mellékletében meghatározott 1., 2., és 3. 
kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus anyagok vagy készítmények 
játékokban történő használatáról a 
Bizottság dönthet.

(2) A Bizottság, amennyiben a gyermekek 
egészsége és biztonsága érdekében 
szükséges, részletesen meghatározza a II. 
mellékletben előírt alapvető biztonsági 
követelményeket (például bizonyos, a II. 
melléklet III. részének 7. és 8. pontjában 
nem említett vegyi anyagok esetében 
határértékek vagy más korlátozások 
megállapításával, zajhatárértékek, 
sebesség-határértékek stb. 
megszabásával), továbbá összeállítja azon 
játékok listáját, amelyekre vonatkozóan az
I. melléklet II. részének értelmében 
kötelező az EK-típusvizsgálat. 

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 

Ezeket az előírásokat a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 



PE412.121v02-00 92/210 AM\744156HU.doc

HU

46. cikk (2) bekezdésében említett,
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az olyan, kifejezetten politikai súlyú kérdésekre vonatkozó döntéseket, amelyek a gyermekek 
egészségének és biztonságának garantálásához szükségesek, nem kívánatos szabványügyi 
szervezetekre bízni. Az ilyen kérdéseket illetően az együttdöntési eljárásnál gyorsabb 
eljárásra van szükség. Ezért az ellenőrzéssel történő komitológiai eljárással kell 
megállapítani a játékok esetében például a vegyi anyagokra, a zajra vagy a sebességre 
vonatkozó határértékeket. Emellett a komitológiai eljárást lehetne alkalmazni azon játékok 
listájának összeállításához és kiigazításához, amelyeket kötelező EK-típusvizsgálatnak 
alávetni.

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

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 67/548/EGK rendelet I. 
mellékletében meghatározott 1., 2., és 3. 
kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus anyagok vagy készítmények 
játékokban történő használatáról a 
Bizottság dönthet.

(2) A 67/548/EGK rendelet I. 
mellékletében meghatározott 1., 2., és 3. 
kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus anyagok vagy készítmények 
játékokban való jelenlétéről a Bizottság 
dönthet.

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek 
célja, hogy módosítsa ennek az irányelvnek 
a nem alapvető fontosságú elemeit, a 46. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással történik.

Az ilyen intézkedések elfogadása, amelyek 
célja, hogy módosítsa ennek az irányelvnek 
a nem alapvető fontosságú elemeit, a 46. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással, és amennyiben 
szükséges, az illetékes tudományos 
bizottság véleményének meghallgatásával
történik.

Or. en
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Indokolás

A „felhasználás” szó a „jelenlét” szóra módosul. Ez világosabbá teszi az irányelvet. Egyúttal 
azt is egyértelművé teszi, hogy a játék kereskedelmi forgalomba hozatalának szabályozásáról 
van szó (függetlenül attól, hogy hol gyártották a játékot), és nem a játék gyártási eljárásáról. 
A másik módosítás egyszerűen a vegyi anyagokra vonatkozó melléklet szerint felállítandó 
tudományos bizottság bevonását pontosítja az irányelvben.

Módosítás 232
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 67/548/EGK rendelet I. 
mellékletében meghatározott 1., 2., és 3. 
kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus anyagok vagy készítmények 
játékokban történő használatáról a 
Bizottság dönthet.

törölve

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
46. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 233
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 67/548/EGK rendelet I. mellékletében 
meghatározott 1., 2., és 3. kategóriájú 
rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus 
anyagok vagy készítmények játékokban 

törölve
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történő használatáról a Bizottság dönthet.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
46. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A 67/548/EGK irányelv I. mellékletében foglaltaknak megfelelően CMR-anyagokként 
osztályozott anyagokat semmiféleképpen sem lenne szabad a tiltás alól mentesíteni, kivéve, ha 
azokat a játék belsejében, rendkívül különleges célokra használják (például elektronikus 
alkatrészként) vagy ha a helyes gyártási gyakorlat során jelenlétük nyomainak elkerülése 
technikailag nem lehetséges. 

Módosítás 234
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 67/548/EGK rendelet I. 
mellékletében meghatározott 1., 2., és 3. 
kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus anyagok vagy készítmények 
játékokban történő használatáról a 
Bizottság dönthet.

törölve

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
46. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell
elfogadni.

A Bizottság, amennyiben a gyermekek 
egészségének és biztonságának biztosítása 
érdekében szükséges, részletesen 
meghatározza a II. mellékletben előírt 
alapvető biztonsági követelményeket 
(például bizonyos, a II. melléklet III. 
részének 7. és 8. pontjában nem említett 
vegyi anyagok esetében határértékek vagy 
más korlátozások megállapításával, 
zajhatárértékek, sebesség-határértékek 
stb. megszabásával), továbbá összeállítja 
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azon játékok listáját, amelyekre 
vonatkozóan az I. melléklet II. részének 
alkalmazásában kötelező az EK-
típusvizsgálat. Ezeket a részleteket 46. 
cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell
meghatározni.

Or. el

Módosítás 235
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a szabványügyi eljárás 
megerősítése érdekében módosíthatja a 
megadott időkereten belül el nem fogadott 
szabvány előírásait, küszöbértékeket, 
illetve a szabványnak a 9. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a II. mellékletben 
előírt rendelkezésekkel való 
összhangjához szükséges egyéb 
feltételeket írva elő.
Ezeket az intézkedéseket a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A játékok szabványügyi eljárása során túl sok olyan eset fordult elő, amelyben a szabványügyi 
bizottságok – alighanem gazdasági okok miatt – nem voltak képesek megegyezésre jutni 
bizonyos küszöbértékek és egyéb feltételek tekintetében, ezért a megbízásukban előírtnál 
sokkal több évre volt szükségük a munkájuk befejezéséhez. Ez az érdekelt felek számára még 
költségesebbé teszi a szabványügyi eljárásban való részvételt, és amíg az új szabvány 
hatályba nem lép, addig a régi, elégtelen szabályokat kell alkalmazni vagy EK-megfelelőségi 
nyilatkozatokat kell előírni, ami a belső piac mozgásterének kiegyensúlyozatlanságához 
vezethet, nem beszélve arról, hogy túl magas költségekkel terhelné az ipart, és a piaci 
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felügyelet számára megnehezítené az ellenőrzést.

Módosítás 236
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a szabványügyi eljárás 
megerősítése érdekében módosíthatja a 
megadott időkereten belül el nem fogadott 
szabvány előírásait, küszöbértékeket, 
illetve a szabványnak a 9. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a II. mellékletben 
előírt rendelkezésekkel való 
összhangjához szükséges egyéb 
feltételeket írva elő. Ezeket az 
intézkedéseket a 46. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni

Or. en

Módosítás 237
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a szabványügyi eljárás 
megerősítése érdekében módosíthatja a 
megadott időkereten belül el nem fogadott 
szabvány előírásait, küszöbértékeket, 
illetve a szabványnak a 9. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a II. mellékletben 
előírt rendelkezésekkel való 
összhangjához szükséges egyéb 
feltételeket írva elő.

Ezeket az intézkedéseket a 46. cikk (2) 
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bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A játékok szabványügyi eljárása során túl sok olyan eset fordult elő, amelyben a szabványügyi 
bizottságok – alighanem gazdasági okok miatt – nem voltak képesek megegyezésre jutni 
bizonyos küszöbértékek és egyéb feltételek tekintetében, ezért a megbízásukban előírtnál 
sokkal több évre volt szükségük a munkájuk befejezéséhez. Ez az érdekelt felek számára még 
költségesebbé teszi a szabványügyi eljárásban való részvételt, és amíg az új szabvány 
hatályba nem lép, addig a régi, elégtelen szabályokat kell alkalmazni vagy EK-megfelelőségi 
nyilatkozatokat kell előírni, ami a belső piac mozgásterének kiegyensúlyozatlanságához 
vezethet, nem beszélve arról, hogy túl magas költségekkel terhelné az ipart, és a piaci 
felügyelet számára megnehezítené az ellenőrzést. Ha a tagállamok és az Európai Parlament 
segíthetnék a Bizottságot azoknak az értékeknek a meghatározásában, amelyekkel nem 
lehetséges szabványügyi megállapodásra jutni, ez lehetővé tenné, hogy a munka továbbra is 
minden érdekelt fél javára folytatódjék. 

Módosítás 238
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a különleges 
rendelkezések egyikével sem fedett 
veszélyek kezelése érdekében különleges 
biztonsági követelmények betoldásával 
módosíthatja a II. mellékletet.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
46. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en
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Indokolás

A játékpiac évről évre fejlődik, és folyamatosan új és új veszélyek feltárására kerül sor. Egy 
példa erre az erős mágnesek által okozott számos baleset. Ha a Bizottság a tagállamokkal és 
az Európai Parlamenttel közösen különleges biztonsági követelményeket toldhatna be a II. 
mellékletbe, az ilyen veszélyek kezelése hatékonyabb lehetne.

Módosítás 239
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a különleges 
rendelkezések egyikével sem fedett 
veszélyek kezelése érdekében különleges 
biztonsági követelmények betoldásával 
módosíthatja a II. mellékletet.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
46. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A játékpiac évről évre fejlődik, és folyamatosan új és új veszélyek feltárására kerül sor. Egy 
példa erre az erős mágnesek által okozott számos baleset. Ha a Bizottság a tagállamokkal és
az Európai Parlamenttel közösen különleges biztonsági követelményeket toldhatna be a II. 
mellékletbe, az ilyen veszélyek kezelése hatékonyabb lehetne. 
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Módosítás 240
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a különleges 
rendelkezések egyikével sem fedett 
veszélyek kezelése érdekében különleges 
biztonsági követelmények betoldásával 
módosíthatja a II. mellékletet.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
46. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 241
Emmanouil Angelakas

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, 
vagy a hatályba lépést követő legfeljebb 2
éven belül hoztak forgalomba.

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, 
vagy a hatályba lépést követő legfeljebb 5
éven belül hoztak forgalomba.

Or. en

Indokolás

Az ideiglenes időszak 5 évre történő kiterjesztése hozzájárul valamennyi érintett fél jobb 
felkészüléséhez, és egyúttal lehetővé teszi az egyéb kapcsolódó eljárások – például a REACH 
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rendelet – alkalmazásában való előrelépést. 

Módosítás 242
Martí Grau i Segú

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, 
vagy a hatályba lépést követő legfeljebb 2 
éven belül hoztak forgalomba.

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, 
vagy a hatályba lépést követő két éves 
időszak folyamán hoztak forgalomba.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy az új irányelvnek nincsen visszamenőleges hatása, 
és hogy legalább 2 éves átmeneti időszak áll majd rendelkezésre az irányelv átültetéséhez. 

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

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, 
vagy a hatályba lépést követő legfeljebb 2 
éven belül hoztak forgalomba.

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, 
vagy a hatályba lépést követő két éves 
időszak folyamán hoztak forgalomba.

Tekintettel a 3. cikk (1) bekezdésére, a 9. 
cikk (1) bekezdésére, valamint a II. 
melléklet III. pontjára, a tagállamok nem 



AM\744156HU.doc 101/210 PE412.121v02-00

HU

tilthatják meg azoknak a játékoknak a 
88/378/EGK irányelvvel összhangban 
történő forgalomba hozatalát, amelyeknek 
piaci forgalmazására ezen irányelv 
hatályba lépése előtt, vagy pedig ezen 
irányelv valamennyi tagállamban történő 
hatályba lépését követő három további 
éven belül került sor.

Or. en

Indokolás

A javaslat előírja, hogy a tagállamok „az irányelv hatályba lépése után legkésőbb két évig” 
nem korlátozhatják a játékok biztonságáról szóló jelenlegi 88/378/EK irányelvnek megfelelő 
játékok forgalomba hozatalát. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
irányelv új rendelkezéseit közvetlenül a hatálybalépés után alkalmazzák, ami elkerülhetetlenül 
a tagállamokban hatályos különböző jogszabályok kusza egyvelegéhez vezetne. A jogi 
egyértelműség miatt fontos az ilyen helyzet elkerülése. A kiterjesztett átmeneti időszak 
kizárólag az irányelv vegyi anyagokra vonatkozó követelményeinek teljesítésével 
kapcsolatban alkalmazandó.

Módosítás 244
Andrea Losco

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, 
vagy a hatályba lépést követő legfeljebb 2 
éven belül hoztak forgalomba.

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, 
vagy a hatályba lépést követő két éves 
időszak folyamán hoztak forgalomba.

Tekintettel a 3. cikk (1) bekezdésére, a 9. 
cikk (1) bekezdésére, valamint a II. 
melléklet III. pontjára, a tagállamok nem 
tilthatják meg azoknak a játékoknak a 
88/378/EGK irányelvvel összhangban 
történő forgalomba hozatalát, amelyeknek 
piaci forgalmazására ezen irányelv 
hatályba lépése előtt, vagy pedig ezen 
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irányelv valamennyi tagállamban történő 
hatályba lépését követő három további 
éven belül került sor.

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat előírja, hogy a tagállamok „az irányelv hatályba lépése után legkésőbb két 
évig” nem korlátozhatják a játékok biztonságáról szóló jelenlegi 88/378/EK irányelvnek 
megfelelő játékok forgalomba hozatalát. Ezáltal nem a tagállamoknak kell arról határozniuk, 
hogy az irányelv új rendelkezéseit az irányelv hatályba lépését követően azonnal alkalmazzák-
e, továbbá jogbiztonsági okoknak is eleget tesz.  A kiterjesztett átmeneti időszak kizárólag az 
irányelv vegyi anyagokra vonatkozó követelményeinek teljesítésével kapcsolatban 
alkalmazandó, mivel ezek a rendelkezések a meglévő jogszabályozástól nagyban eltérnek, és 
hatályuk is szélesebb. 

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

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, 
vagy a hatályba lépést követő legfeljebb 2 
éven belül hoztak forgalomba.

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba  lépését 
megelőzően, [a hatálybalépést követő 2 
éven belül hoztak forgalomba].
A II. melléklet III. része csak azokra a 
játékokra alkalmazandó, amelyeket 
később hoztak forgalomba [5 évvel az ezen 
irányelv hatályba lépését követően/ 2013. 
május 31. után]

Or. en

Indokolás

További hároméves átmeneti időszakra van szükség, mielőtt a vegyi anyagokról szóló II. 
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mellékelt hatályba lépne, a REACH-rendelettel való összhang megteremtése érdekében, 
valamint lehetőséget adva az új ellenőrzési eljárások és szabványok kidolgozására.

Módosítás 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri 

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését
megelőzően, vagy a hatályba lépést követő
legfeljebb 2 éven belül hoztak forgalomba.

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatálybalépését megelőzően, 
vagy a hatálybalépést követő két éves 
időszak folyamán hoztak forgalomba.

Tekintettel a 3. cikk (1) bekezdésére, a 9. 
cikk (1) bekezdésére, valamint a II. 
melléklet III. pontjára, a tagállamok nem 
tilthatják meg azoknak a játékoknak a 
88/378/EGK irányelvvel összhangban 
történő forgalomba hozatalát, amelyeknek 
piaci forgalmazására ezen irányelv 
hatályba lépése előtt, vagy pedig ezen 
irányelv hatályba lépését követő három 
éven belül került sor.

Or. en

Indokolás

A javaslat előírja, hogy a tagállamok „az irányelv hatályba lépése után legkésőbb két évig” 
nem korlátozhatják a játékok biztonságáról szóló jelenlegi 88/378/EK irányelvnek megfelelő 
játékok forgalomba hozatalát. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
irányelv új rendelkezéseit közvetlenül a hatálybalépés után alkalmazzák, ami elkerülhetetlenül 
a tagállamokban hatályos különböző jogszabályok kusza egyvelegéhez vezetne. A jogi 
egyértelműség miatt fontos az ilyen helyzet megtiltása.  A további átmeneti időszak kizárólag 
az irányelv vegyi anyagokra vonatkozó követelményeinek teljesítésével kapcsolatban 
alkalmazandó, mivel ezek a rendelkezések a meglévő jogszabályozástól nagyban eltérnek, és 
hatályuk is szélesebb. 
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Módosítás 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, 
vagy a hatályba lépést követő legfeljebb 2 
éven belül hoztak forgalomba.

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, 
vagy a hatályba lépést követő két éves 
időszak folyamán hoztak forgalomba.

Tekintettel a 3. cikk (1) bekezdésére, a 9. 
cikk (1) bekezdésére, valamint a II. 
melléklet III. pontjára, a tagállamok nem 
tilthatják meg azoknak a játékoknak a 
88/378/EGK irányelvvel összhangban 
történő forgalomba hozatalát, amelyeknek 
piaci forgalmazására ezen irányelv 
hatályba lépése előtt, vagy pedig az ezen 
irányelvnek a vegyi anyagokról szóló új 
rendelkezéseire vonatkozó felülvizsgált 
EN 71-3 játékszabvány hatályba lépését 
követő 1 éven belül került sor.

Or. en

Indokolás

A javaslat előírja, hogy a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az irányelv új rendelkezéseit 
közvetlenül a hatálybalépés után alkalmazzák, ami elviselhetetlen terhet jelentene a gazdasági 
szereplők számára, és különböző jogszabályok egyvelegéhez vezet. A játékiparnak és a 
szabályozóknak időt kell adni ahhoz, hogy meg tudjanak felelni, különben veszély fenyegeti a 
kkv-k életképességét. A további egyéves átmeneti időszakra azért van szükség, hogy a CEN 
felül tudja vizsgálni a jelenlegi játékszabványokat, és az ipar meg tudjon felelni e 
szabványoknak.
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Módosítás 248
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, 
vagy a hatályba lépést követő legfeljebb 2 
éven belül hoztak forgalomba.

A tagállamok nem akadályozhatják meg az 
olyan játékok forgalomba hozatalát, 
amelyek megfelelnek a 88/378/EK 
irányelvnek, és amelyeket ennek az 
irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, 
vagy a hatályba lépést követő két éves 
időszak folyamán hoztak forgalomba.

Tekintettel a 3. cikk (1) bekezdésére, a 9. 
cikk (1) bekezdésére, valamint a II. 
melléklet III. pontjára, a tagállamok nem 
tilthatják meg azoknak a játékoknak a 
88/378/EGK irányelvvel összhangban 
történő forgalomba hozatalát, amelyeknek 
piaci forgalmazására ezen irányelv 
hatályba lépése előtt került sor.

Or. en

Módosítás 249
Martí Grau i Segú

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintettel a 3. cikk (1) bekezdésére, a 9. 
cikk (1) bekezdésére, valamint a II. 
melléklet III. pontjára („Vegyi anyagok”), 
a tagállamok nem tilthatják meg azoknak 
a játékoknak a 88/378/EGK irányelvvel 
összhangban történő forgalomba 
hozatalát, amelyeknek piaci 
forgalmazására. 
1) ezen irányelv hatályba lépése előtt 
került sor, vagy
2) az ezen irányelv hatályba lépését követő 
két éven belül került sor, és legfeljebb két 
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évvel azután, hogy a Hivatalos Lapban 
közzétették a játékok ugyanazon vegyi 
tulajdonságaira vonatkozó harmonizált 
szabvány megfelelő felülvizsgálatáról 
szóló hivatkozást.

Or. es

Indokolás

Egyértelmű, hogy az irányelvnek a vegyi anyagok tekintetében sem lehet visszamenőleges 
hatálya, és hogy legalább 2 éves átmeneti időszakot kell biztosítani az irányelv átültetéséig. 

Módosítás 250
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZON TERMÉKEK LISTÁJA, 
AMELYEK ENNEK AZ 
IRÁNYELVNEK AZ ÉRTELMÉBEN (2. 
CIKK (1) BEKEZDÉSE) NEM 
MINŐSÜLNEK JÁTÉKNAK

AZON TERMÉKEK LISTÁJA, 
AMELYEK ENNEK AZ 
IRÁNYELVNEK AZ ÉRTELMÉBEN 
NEM MINŐSÜLNEK JÁTÉKNAK

Or. el

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

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. Olyan könyvek, amelyek papíron és 
kartonon kívül semmilyen más elemet 
vagy hozzáadott tárgyat nem 
tartalmaznak.
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Or. en

Indokolás

A játékok biztonságáról szóló 1888-as irányelv alkalmazását követően néhány tagállam a 
gyermekkönyveket játéknak tekintette. Ez jelentős nehézségeket okozott a gyermekkönyvek 
kiadóinak több tagállamban. Tekintettel a könyvek kulcsfontosságú szerepére – kiváltképpen a 
legfiatalabb korosztály esetében – az olvasási készség kifejlődésében, nagy jelentőséget kell 
tulajdonítani a könyvolvasás bátorítására irányuló támogatásnak. Ezért az irányelv 
alkalmazásában a könyvet nem kellene játéknak tekintetni, kivéve azt az esetet, ha 
egyértelműen azonosítható játék-elemeket is tartalmaz. 

Módosítás 252
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. Karton könyvek játék rendeltetés 
nélkül

Or. en

Indokolás

A gyermekkönyveket, különösen a karton könyveket nem kellene játéknak tekinteni. Ezeknek a 
termékeknek az esetében jóformán lehetetlen elvégezni a teszteket úgy, hogy eközben ne 
veszítsék el rendeltetésüket, főként azért, mert a karton és a papír elkerülhetetlenül elveszti 
szilárd állagát, ha a gyermekek nyálával érintkezik.

Módosítás 253
Bert Doorn

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. A könyvek, ideértve a 
gyermekkönyveket is, valamint 14 évesnél 
fiatalabb gyermekek használatára 
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szolgáló egyéb nyomtatott anyagok. 

Or. nl

Indokolás

A gyermekkönyvek oktatási rendeltetésű és/vagy a gyermekek általános fejődésére szolgáló 
termékek. Ezeket az irányelv értelmezésében nem lehet játéknak tekinteni. A kiadókat nem 
szabad a játékokról szóló irányelv következtében szükségtelen és nem rájuk tartozó 
követelmények alá vetni. 

Módosítás 254
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 17 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17b. Gyermekek által játékra használható, 
illetve egyértelműen játék célzattal készült 
gyermekkönyvek 

Or. en

Indokolás

A gyermekkönyveket, különösen a karton könyveket nem kellene játéknak tekinteni. Ezeknek a 
termékeknek az esetében jóformán lehetetlen elvégezni a teszteket úgy, hogy eközben ne 
veszítsék el rendeltetésüket, főként azért, mert a karton és a papír elkerülhetetlenül elveszti 
szilárd állagát, ha a gyermekek nyálával érintkezik.

Módosítás 255
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ιa. AZ EK-TÍPUSVIZSGÁLAT ALÁ 
VETETT JÁTÉKOK JEGYZÉKE
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1. 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára 
ajánlott játékok.
2. Azok a játékok, amelyeket nem lehet 
valamennyi kockázatot kizáró módon 
megtervezni.
3. Azok a játékok, amelyek működési 
zavar esetén súlyos hatást gyakorolhatnak 
a gyermek egészségére.
4. Azok a játékok, amelyek a múltban már 
okoztak súlyos baleseteket.
A Bizottság a 46. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően az egyes 
kategóriákba történő besorolással 
összeállítja az ide tartozó játékok 
jegyzékét.

Or. el

Módosítás 256
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A játékok és részeik nem jelenthetnek 
fulladásveszélyt, amelyet fojtogatás vagy 
légcsőelzáródás okoz.

4a. A játékok és részeik nem jelenthetnek 
fulladásveszélyt, amelyet fojtogatás vagy 
légcsőelzáródás okoz.

Or. en

Módosítás 257
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A játékok és részeik nem jelenthetnek 
fulladásveszélyt, amelyet fojtogatás vagy 
légcsőelzáródás okoz.

4. A játékok és tartozékaik nem 
hordozhatják fojtogatás kockázatát.
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Or. en

Indokolás

Egyes játékfajták számos súlyos balesetet okoztak, és ezeket a szabványban tilalom alá kell 
helyezni. Ugyanezeket a szabályokat kellene alkalmazni a csomagolásra is, hiszen a 
gyermekek gyakran a csomagolással is játszanak. A legtöbb automatajáték-gyártó és a 
legfőbb meglepetéstojás-gyártók már hoztak intézkedéseket e tekintetben, és a szóban forgó 
típusú tokokat lényegesen biztonságosabbakra váltották fel, és ezt a változtatást melegen 
üdvözöljük, mivel azonban valamennyi csomagolásnak eleget kellene tennie ugyanezen magas 
biztonsági szabványoknak, ezért szükség van a szabályozásra annak elkerülése érdekében, 
hogy a kevésbé felelősségteljes magatartású gyártók ismét bevezessék a ma már elavult tokok 
használatát. 

Módosítás 258
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csomagolás, amelyben a játékokat a 
kereskedelmi értékesítés során tárolják, 
nem okozhat a száj és az orr kívülről 
történő elzáródásából fakadó 
fulladásveszélyt.

A csomagolás, amelyben a játékokat a 
kereskedelmi értékesítés során tárolják, 
nem okozhat a száj és az orr belülről és
kívülről történő elzáródásából fakadó 
fulladásveszélyt.

Or. el

Módosítás 259
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csomagolás, amelyben a játékokat a 
kereskedelmi értékesítés során tárolják, 
nem okozhat a száj és az orr kívülről 
történő elzáródásából fakadó 
fulladásveszélyt.

A csomagolás, amelyben a játékokat a 
kereskedelmi értékesítés során tárolják, 
nem a légutak okozhat a száj és az orr 
kívülről történő elzáródásából fakadó 
fulladásveszélyt vagy a légutak 
elzáródását. A gömbölyű, tojásdad vagy 
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ellipszoid alakú csomagolás nem lehet 
olyan méretű, amely a belső légutak 
elzáródását okozná szájba vétel vagy 
torokba kerülés esetén.

Or. en

Indokolás

Egyes játékfajták számos súlyos balesetet okoztak, és ezeket a szabványban tilalom alá kell 
helyezni. Ugyanezeket a szabályokat kellene alkalmazni a csomagolásra is, hiszen a 
gyermekek gyakran a csomagolással is játszanak. A legtöbb automatajáték-gyártó és a 
legfőbb meglepetéstojás-gyártók már hoztak intézkedéseket e tekintetben, és a szóban forgó 
típusú tokokat lényegesen biztonságosabbakra váltották fel, és ezt a változtatást melegen 
üdvözöljük, mivel azonban valamennyi csomagolásnak eleget kellene tennie ugyanezen magas 
biztonsági szabványoknak, ezért szükség van a szabályozásra annak elkerülése érdekében, 
hogy a kevésbé felelősségteljes magatartású gyártók ismét bevezessék a ma már elavult tokok 
használatát. 

Módosítás 260
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csomagolás, amelyben a játékokat a 
kereskedelmi értékesítés során tárolják, 
nem okozhat a száj és az orr kívülről 
történő elzáródásából fakadó 
fulladásveszélyt.

Sem a játékok, sem részeik nem járhatnak 
olyan kockázattal, hogy a száj és az orr 
kívülről történő elzáródásából fakadóan a 
légutak elzáródását okozhatnák.

Or. en

Módosítás 261
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csomagolás, amelyben a játékokat a A csomagolás, amelyben a játékokat a 



PE412.121v02-00 112/210 AM\744156HU.doc

HU

kereskedelmi értékesítés során tárolják, 
nem okozhat a száj és az orr kívülről 
történő elzáródásából fakadó 
fulladásveszélyt.

kereskedelmi értékesítés során tárolják, 
nem okozhat a száj és az orr belülről és
kívülről történő elzáródásából fakadó 
fulladásveszélyt.

Or. en

Indokolás

A gyermekek a termékeket minden elképzelhető módon használják, ezenkívül a  játék 
csomagolásával is játszanak, amelyet kíváncsian meg is vizsgálnak. Ismeretes, hogy balesetek 
történtek gömbölyű, ovális és tojás alakú játékokkal, amelyek formájukból fakadóan erősen 
beszorultak a gyermek szájüregének hátsó részébe, elzárva a légutat, és ezáltal fulladást –
vagy fulladáshoz közeli állapotot – okoztak. Nem indokolható annak megengedése, hogy a 
játékok tartóelemei/tokjai ilyen formájúak lehessenek, függetlenül attól, hogy élelmiszerekkel 
együtt árusítják azokat vagy sem, illetve automata játékárusító gépekben vagy üzletben 
árulják-e azokat. Mivel a fent említet balesetek a belső légutak elzáródásának esetei voltak, 
ezért rögzíteni kell, hogy a fulladás veszélye a belső légutak elzáródása által sem állhat fenn. 

Módosítás 262
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sem a játékok, sem részeik nem járhatnak 
olyan kockázattal, hogy a száj és az orr 
kívülről történő elzáródásából fakadóan a 
légutak elzáródását okozhatnák.

Or. en

Indokolás

Egyes játékfajták számos súlyos balesetet okoztak, és ezeket a szabványban tilalom alá kell 
helyezni. Ugyanezeket a szabályokat kellene alkalmazni a csomagolásra is, hiszen a 
gyermekek gyakran a csomagolással is játszanak. A legtöbb automatajáték-gyártó és a 
legfőbb meglepetéstojás-gyártók már hozott intézkedéseket e tekintetben, és a szóban forgó 
típusú tokokat lényegesen biztonságosabbakra váltották fel, és ezt a változtatást melegen 
üdvözöljük, mivel azonban valamennyi csomagolásnak eleget kellene tennie ugyanezen magas 
biztonsági szabványoknak, ezért szükség van a szabályozásra annak elkerülése érdekében, 
hogy a kevésbé felelősségteljes magatartású gyártók ismét bevezessék a ma már elavult tokok 
használatát. 
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Módosítás 263
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A játékoknak és részeiknek olyan 
méretűeknek kell lenniük, amely 
semmilyen kockázatot sem jelent a légutak 
elzáródása tekintetében a szájüregben, a 
garatban vagy az alsó légutak nyílásánál 
megakadt tárgyak következtében.

Or. en

Indokolás

Egyes játékfajták számos súlyos balesetet okoztak, és ezeket a szabványban tilalom alá kell 
helyezni. Ugyanezeket a szabályokat kellene alkalmazni a csomagolásra is, hiszen a 
gyermekek gyakran a csomagolással is játszanak. A legtöbb automatajáték-gyártó és a 
legfőbb meglepetéstojás-gyártók már hoztak intézkedéseket e tekintetben, és a szóban forgó 
típusú tokokat lényegesen biztonságosabbakra váltották fel, és ezt a változtatást melegen 
üdvözöljük, mivel azonban valamennyi csomagolásnak eleget kellene tennie ugyanezen magas 
biztonsági szabványoknak, ezért szükség van a szabályozásra annak elkerülése érdekében, 
hogy a kevésbé felelősségteljes magatartású gyártók ismét bevezessék a ma már elavult tokok 
használatát. 

Módosítás 264
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azoknak a játékoknak, alkotórészeiknek és 
azoknak a leválasztható részeknek, 
amelyek egyértelműen olyan játékok 
részei, amelyeket nyilvánvalóan 3 évnél
fiatalabb gyermekek számára szántak, 
olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a 
gyermek ne nyelhesse le és/vagy szívhassa 

Azoknak a játékoknak, amelyeket
rendeltetésükből, méretükből és 
jellegzetességeikből fakadóan 
egyértelműen 36 hónaposnál fiatalabb 
gyermekek számára szántak, továbbá ezek 
alkotórészeinek és valamennyi 
leválasztható részüknek olyan 
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be. Ez vonatkozik más szájba vehető 
játékokra, valamint azok alkotórészeire és 
leválasztható részeire is.

méretűeknek kell lenniük, hogy a gyermek 
ne nyelhesse le és/vagy szívhassa be
azokat. Ez vonatkozik a rendeltetésükből, 
méretükből és jellegzetességeikből 
fakadóan szájba vehető egyéb játékokra, 
valamint azok alkotórészeire és 
leválasztható részeire is.

Or. en

Indokolás

Egyes játékfajták számos súlyos balesetet okoztak, és ezeket a szabványban tilalom alá kell 
helyezni. Ugyanezeket a szabályokat kellene alkalmazni a csomagolásra is, hiszen a 
gyermekek gyakran a csomagolással is játszanak. A legtöbb automatajáték-gyártó és a 
legfőbb meglepetéstojás-gyártók már hoztak intézkedéseket e tekintetben, és a szóban forgó 
típusú tokokat lényegesen biztonságosabbakra váltották fel, és ezt a változtatást melegen 
üdvözöljük, mivel azonban valamennyi csomagolásnak eleget kellene tennie ugyanezen magas 
biztonsági szabványoknak, ezért szükség van a szabályozásra annak elkerülése érdekében, 
hogy a kevésbé felelősségteljes magatartású gyártók ismét bevezessék a ma már elavult tokok 
használatát. 

Módosítás 265
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azoknak a játékoknak, alkotórészeiknek és 
azoknak a leválasztható részeknek, 
amelyek egyértelműen olyan játékok 
részei, amelyeket nyilvánvalóan 3 évnél 
fiatalabb gyermekek számára szántak, 
olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a 
gyermek ne nyelhesse le és/vagy szívhassa 
be. Ez vonatkozik más szájba vehető 
játékokra, valamint azok alkotórészeire és 
leválasztható részeire is.

Azoknak a játékoknak, alkotórészeiknek és 
azoknak a leválasztható részeknek, 
amelyek egyértelműen olyan játékok 
részei, amelyeket nyilvánvalóan 3 évnél 
fiatalabb gyermekek számára szántak, 
olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a 
gyermek ne nyelhesse le és/vagy szívhassa 
be. Ez vonatkozik a szájba vehető egyéb
játékokra, a nyállal való nedvesítés 
hatására jobban működő játékokra,
valamint azok alkotórészeire és 
leválasztható részeire is.

Or. el
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Módosítás 266
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azoknak a játékoknak, alkotórészeiknek és 
azoknak a leválasztható részeknek, 
amelyek egyértelműen olyan játékok 
részei, amelyeket nyilvánvalóan 3 évnél
fiatalabb gyermekek számára szántak, 
olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a 
gyermek ne nyelhesse le és/vagy szívhassa 
be. Ez vonatkozik más szájba vehető 
játékokra, valamint azok alkotórészeire és 
leválasztható részeire is.

Azoknak a játékoknak, amelyeket
rendeltetésükből, méretükből és 
jellegzetességeikből fakadóan 
egyértelműen 36 hónaposnál fiatalabb 
gyermekek számára szántak, továbbá ezek 
alkotórészeinek és valamennyi 
leválasztható részüknek olyan 
méretűeknek kell lenniük, hogy a gyermek 
ne nyelhesse le és/vagy szívhassa be
azokat. Ez vonatkozik a rendeltetésükből, 
méretükből és jellegzetességeikből 
fakadóan szájba vehető egyéb játékokra, 
valamint azok alkotórészeire és 
leválasztható részeire is.

Or. en

Módosítás 267
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azoknak a játékoknak, alkotórészeiknek és 
azoknak a leválasztható részeknek, 
amelyek egyértelműen olyan játékok 
részei, amelyeket nyilvánvalóan 3 évnél 
fiatalabb gyermekek számára szántak, 
olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a 
gyermek ne nyelhesse le és/vagy szívhassa 
be. Ez vonatkozik más szájba vehető 
játékokra, valamint azok alkotórészeire és 
leválasztható részeire is.

Azoknak a játékoknak, alkotórészeiknek és 
azoknak a leválasztható részeknek, 
amelyek egyértelműen olyan játékok 
részei, amelyeket nyilvánvalóan 3 évnél 
fiatalabb gyermekek számára szántak, 
olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a 
gyermek ne nyelhesse le és/vagy szívhassa 
be. Ez vonatkozik a szájba vehető egyéb
játékokra, az élelmiszerekben vagy az 
élelmiszerek között található játékokra,
valamint azok alkotórészeire és 
leválasztható részeire is.
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Or. en

Indokolás

Azoknak a játékoknak, alkotórészeiknek és azoknak a leválasztható részeknek, amelyek 
egyértelműen olyan játékok részei, amelyeket nyilvánvalóan 3 évnél fiatalabb gyermekek 
számára szántak, olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a gyermek ne nyelhesse le és/vagy 
szívhassa be. Ez vonatkozik a szájba vehető egyéb játékokra, az élelmiszerrel együtt 
csomagolt vagy élelmiszerrel vegyített játékokra, valamint azok alkotórészeire és 
leválasztható részeire is.

Módosítás 268
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A játékoknak és részeiknek olyan 
méretűeknek kell lenniük, amely 
semmilyen kockázatot sem jelent a légutak 
elzáródása tekintetében a szájüregben, a 
garatban vagy az alsó légutak nyílásánál 
megakadt tárgyak következtében.

Or. en

Módosítás 269
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 3 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csomagolás, amelyben a játékokat a 
kereskedelmi értékesítés során tárolják, 
nem okozhat a száj és az orr kívülről 
történő elzáródásából fakadó 
fulladásveszélyt vagy a légutak 
elzáródását. A gömbölyű, tojásdad vagy 
ellipszoid alakú csomagolás nem lehet 
olyan méretű, amely a belső légutak 
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elzáródását okozná szájba vétel vagy 
torokba kerülés esetén. 

Or. en

Módosítás 270
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerekben vagy az élelmiszerek 
között található játékokat külön 
csomagolásban kell elhelyezni. Ennek a 
csomagolásnak a forgalomba kerüléskor 
olyan méretűnek kell lennie, hogy ne 
lehessen lenyelni.

Az élelmiszerekben vagy az élelmiszerek 
között található játékokat külön 
csomagolásban kell elhelyezni. Ennek a 
csomagolásnak a forgalomba kerüléskor 
olyan méretűnek kell lennie, hogy ne 
lehessen lenyelni és/vagy beszívni, és 
eleget kell tennie a 4. cikk e) pontjában 
említett egyéb követelményeknek is. A 
henger alakú, lekerekített végű belső 
csomagolás, amely két önálló részre 
szedhető szét, nem lehet olyan méretű, 
amely a belső légutak elzáródását 
okozhatná.

Or. en

Indokolás

Egyes játékfajták számos súlyos balesetet okoztak, és ezeket a szabványban tilalom alá kell 
helyezni. Ugyanezeket a szabályokat kellene alkalmazni a csomagolásra is, hiszen a 
gyermekek gyakran a csomagolással is játszanak. A legtöbb automatajáték-gyártó és a 
legfőbb meglepetéstojás-gyártók már hoztak intézkedéseket e tekintetben, és a szóban forgó 
típusú tokokat lényegesen biztonságosabbakra váltották fel, és ezt a változtatást melegen 
üdvözöljük, mivel azonban valamennyi csomagolásnak eleget kellene tennie ugyanezen magas 
biztonsági szabványoknak, ezért szükség van a szabályozásra annak elkerülése érdekében, 
hogy a kevésbé felelősségteljes magatartású gyártók ismét bevezessék a ma már elavult tokok 
használatát. 
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Módosítás 271
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerekben vagy az élelmiszerek 
között található játékokat külön 
csomagolásban kell elhelyezni. Ennek a 
csomagolásnak a forgalomba kerüléskor 
olyan méretűnek kell lennie, hogy ne 
lehessen lenyelni.

Az élelmiszerekben vagy az élelmiszerek 
között található játékokat külön 
csomagolásban kell elhelyezni. Ennek a 
csomagolásnak a forgalomba kerüléskor 
olyan méretűnek kell lennie, hogy ne 
lehessen lenyelni és/vagy beszívni, és nem 
okozhat a külső vagy belső légutak 
elzáródásából fakadó fulladásveszélyt.

Or. el

Módosítás 272
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerekben vagy az élelmiszerek 
között található játékokat külön
csomagolásban kell elhelyezni. Ennek a 
csomagolásnak a forgalomba kerüléskor 
olyan méretűnek kell lennie, hogy ne 
lehessen lenyelni.

Az élelmiszerekben vagy az élelmiszerek 
között található játékokat külön kell
csomagolni, elkerülve az alkotóanyagok 
vagy az illatanyagok vándorlását az 
élelmiszer és a játék között. Ennek a 
csomagolásnak a forgalomba kerüléskor 
olyan méretűnek kell lennie, hogy ne 
lehessen lenyelni.

Or. en

Indokolás

A táplálkozásra alkalmas termékekben található, fogyasztásra nem alkalmas termékek 
pszichológiai asszociáció kockázatát hordozzák kisgyermekek számára, az ehető termékek és 
a szájba nem vehető játékok megkülönböztetésének tekintetében. Ha a játékokat 
élelmiszerekben rejtik el, a szülők esetleg nincsenek tudatában a jelenlétüknek. Az 
egyértelműen elkülönített csomagolás biztosítja, hogy a szülők ténylegesen ellenőrizni tudják 
a játékokhoz és az élelmiszerhez történő elkülönült hozzáférést. 
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Módosítás 273
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerekben vagy az élelmiszerek 
között található játékokat külön 
csomagolásban kell elhelyezni. Ennek a 
csomagolásnak a forgalomba kerüléskor 
olyan méretűnek kell lennie, hogy ne 
lehessen lenyelni.

Az élelmiszerekben vagy az élelmiszerek 
között található játékokat külön 
csomagolásban kell elhelyezni. Ennek a 
csomagolásnak a forgalomba kerüléskor 
olyan méretűnek kell lennie, hogy ne 
lehessen lenyelni és/vagy beszívni, és nem 
okozhat semmilyen fulladásveszélyt, sem a 
külső vagy belső légutak elzáródásának 
kockázatát.

Or. en

Módosítás 274
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerekben vagy az élelmiszerek 
között található játékokat külön 
csomagolásban kell elhelyezni. Ennek a 
csomagolásnak a forgalomba kerüléskor 
olyan méretűnek kell lennie, hogy ne 
lehessen lenyelni.

Az élelmiszerekben vagy az élelmiszerek 
között található játékokat külön 
csomagolásban kell elhelyezni. Ennek a 
csomagolásnak a forgalomba kerüléskor 
olyan méretűnek kell lennie, hogy ne 
lehessen lenyelni és/vagy beszívni, és 
eleget kell tennie a 4. cikk e) pontjában a 
játékok csomagolására vonatkozóan 
említett egyéb követelményeknek is. A 
henger alakú, lekerekített végű belső 
csomagolás, amely két önálló részre 
szedhető szét, nem lehet olyan méretű, 
amely a belső légutak elzáródását 
okozhatná.

Or. en
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Módosítás 275
Martí Grau i Segú

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „játék” szó 1. cikkben megfogalmazott 
meghatározása alapján a jelen irányelv 
hatálya nem terjed ki az egyes nemzeti 
élelmiszerekben található, egyetlen 
darabból álló dekorációkra.

Or. es

Indokolás

A népi hagyományokban erősen megszilárdult bizonyos termékek kis méretű dekorációs 
elemeket tartalmazhatnak, amelyeket nem kellene játéknak tekintetni. 

Módosítás 276
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerekben található játékoknak 
színükben, állagukban és méretükben 
egyértelműen különbözniük kell az 
élelmiszertől. A játékokat tartalmazó 
élelmiszereken elhelyezett figyelmeztető 
címkéknek nem szabad eltorzulniuk –
különösen nem lehetnek összehajtva vagy 
meggyűrődve, és a könnyebb 
torzulásokkal szemben ellenállónak kell 
lenniük.

Or. en
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Indokolás

Az élelmiszerekben tárolt játékok esetében az élelmiszer és a játék egy időben kerül a 
gyermekek kezébe. A gyermek játék közben fogyasztja el az élelmiszert, és eközben nem figyel 
oda arra, mi kerül a szájába (például a játék egy kis része). Az erre vonatkozó 
figyelmeztetéseket és címkéket semmilyen formában nem szabad eltorzítani, mert ez a 
figyelmeztetés olvashatóságát károsíthatja.

Módosítás 277
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Be kell tiltani az olyan játékokat, amelyek 
úgy kapcsolódnak az élelmiszerhez, hogy a 
játékhoz való közvetlen hozzáféréshez 
először el kell fogyasztani az élelmiszert.

Be kell tiltani az olyan játékokat, amelyek 
úgy kapcsolódnak az élelmiszerhez, hogy a 
játékhoz való közvetlen hozzáféréshez 
először el kell fogyasztani az élelmiszert.
Azon játékok részeinek, amelyek egyéb 
módon kapcsolódnak élelmiszerhez, 
maradéktalanul eleget kell tenniük a 4. 
cikk c) és d) pontjában előírt 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Egyes játékfajták számos súlyos balesetet okoztak, és ezeket a szabványban tilalom alá kell 
helyezni. Ugyanezeket a szabályokat kellene alkalmazni a csomagolásra is, hiszen a 
gyermekek gyakran a csomagolással is játszanak. A legtöbb automatajáték-gyártó és a 
legfőbb meglepetéstojás-gyártók már hoztak intézkedéseket e tekintetben, és a szóban forgó 
típusú tokokat lényegesen biztonságosabbakra váltották fel, és ezt a változtatást melegen 
üdvözöljük, mivel azonban valamennyi csomagolásnak eleget kellene tennie ugyanezen magas 
biztonsági szabványoknak, ezért szükség van a szabályozásra annak elkerülése érdekében, 
hogy a kevésbé felelősségteljes magatartású gyártók ismét bevezessék a ma már elavult tokok 
használatát. 
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Módosítás 278
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Be kell tiltani az olyan játékokat, amelyek 
úgy kapcsolódnak az élelmiszerhez, hogy a 
játékhoz való közvetlen hozzáféréshez 
először el kell fogyasztani az élelmiszert.

Be kell tiltani a fogyasztás pillanatában az 
élelmiszerben található játékokat, amelyek 
úgy kapcsolódnak az élelmiszerhez, hogy a 
játékhoz való közvetlen hozzáféréshez 
először fel kell vágni vagy el kell 
fogyasztani az élelmiszert.

Or. el

Módosítás 279
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Be kell tiltani az olyan játékokat, amelyek 
úgy kapcsolódnak az élelmiszerhez, hogy a 
játékhoz való közvetlen hozzáféréshez 
először el kell fogyasztani az élelmiszert.

Be kell tiltani az élelmiszerekben vagy az 
élelmiszerek között található játékokat, 
amelyek úgy kapcsolódnak az 
élelmiszerhez, hogy a játékhoz való 
közvetlen hozzáféréshez először el kell 
fogyasztani, vagy fel kell törni az 
élelmiszer-terméket.

Or. en

Indokolás

A Bizottság megfogalmazásának pontosítása, a kétértelműség felszámolása érdekében.
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Módosítás 280
Jan Cremers

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Be kell tiltani az olyan játékokat, amelyek 
úgy kapcsolódnak az élelmiszerhez, hogy a 
játékhoz való közvetlen hozzáféréshez 
először el kell fogyasztani az élelmiszert.

Azoknak a játékoknak, amelyek úgy 
kapcsolódnak az élelmiszerhez, hogy a 
játékhoz való közvetlen hozzáféréshez 
először el kell fogyasztani az élelmiszert, 
olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a 
gyermek ne nyelhesse le és/vagy szívhassa 
be azokat.

Or. en

Módosítás 281
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Be kell tiltani az olyan játékokat, amelyek 
úgy kapcsolódnak az élelmiszerhez, hogy a 
játékhoz való közvetlen hozzáféréshez 
először el kell fogyasztani az élelmiszert.

Be kell tiltani az olyan játékokat, amelyek 
úgy kapcsolódnak az élelmiszerhez, hogy a 
játékhoz való közvetlen hozzáféréshez 
először el kell fogyasztani az élelmiszert.
Azon játékok részeinek, amelyek egyéb 
módon kapcsolódnak élelmiszerhez, 
maradéktalanul eleget kell tenniük a 4. 
cikk c) és d) pontjában előírt 
követelményeknek.

Or. en
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Módosítás 282
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan játékokhoz kapcsolódó 
alkatrészeknek, amelyeket a játékhoz való 
hozzáféréshez nem kell elfogyasztani, 
olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a 
gyermek ne nyelhesse le és/vagy szívhassa 
be azokat.

Or. en

Indokolás

Ilyen például a műanyag zacskókban vagy műanyag sapkában kiszerelt cukormázas 
ajakfesték, vagy kandiscukor cumi műanyag tartóban. Amikor a gyermek a kandiscukrot 
szopja, fennáll a veszélye, hogy a zacskót vagy a tokot beszívja, anélkül, hogy ehhez el kellene 
fogyasztania az egész ajakfestéket. Így történt meg Írországban az tragikus eset, amikor a 
cukormázas cumi karikáját a (három évesnél idősebb) gyermek beszívta. Ezt az alkatrészt 
most már átfúrják azzal a célzattal, hogy a levegő átmehessen rajta, de tudjuk, hogy ezt a 
terméket számos tagállamban, például Svédországban betiltották.

Módosítás 283
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerben található játékoknak az 
élelmiszertől színük, alakjuk és méretük 
alapján megkülönböztethetőnek kell 
lenniük.

Or. el
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Módosítás 284
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 5 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

«A játékokat tartalmazó élelmiszereken 
elhelyezett figyelmeztető címkéknek nem 
szabad eltorzulniuk – különösen nem 
lehetnek összehajtva vagy meggyűrődve ¬, 
és a könnyebb torzulásokkal szemben 
ellenállónak kell lenniük.

Or. el

Módosítás 285
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 5 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan játékokhoz kapcsolódó 
alkatrészeknek, amelyeket a játékhoz való 
hozzáféréshez nem kell elfogyasztani, 
olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a 
gyermek ne nyelhesse le és/vagy szívhassa 
be azokat, és nem akadályozhatják a belső 
légutak működését.

Or. el

Módosítás 286
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 4 pont – 5 d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerekben található játékokkal 
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összefüggő veszélyeket az elővigyázatosság 
elve alapján kell számításba venni.

Or. el

Módosítás 287
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 7 pont – 2 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság küszöbértéket írhat elő az 
elektromos meghajtású, motoros üléses 
játékokra, a 46. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban.

Or. el

Módosítás 288
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 7 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Tervezett sebesség”: a fizikai jellemzők 
kivitelezése és kölcsönhatása által 
meghatározott lehetséges működési 
sebesség.

A Bizottság küszöbértéket írhat elő az 
elektromos meghajtású, motoros üléses 
játékokra, a 46. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban. 

Or. en

Indokolás

A Bizottság küszöbértéket írhat elő az elektromos meghajtású, motoros üléses játékokra, a 46. 
cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban. 
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Módosítás 289
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A hangok kiadására tervezett játékokat 
úgy kell megtervezni és összeszerelni, 
hogy az általuk kibocsátott hang ne 
okozhasson halláskárosodást a 
gyermekeknek.

10. A hangok kiadására tervezett játékokat 
úgy kell megtervezni és összeszerelni, 
hogy az általuk kibocsátott hang ne 
okozhasson halláskárosodást a 
gyermekeknek.

Ez minden játékra alkalmazandó a 
megcélzott korcsoporttól függetlenül. Az 
impulzusos zaj fülben mért csúcsértéke 
(Lpc peak) nem lépheti túl a 135 dB-t. A 
folyamatos zaj határértékeinek 
megállapítására a 36 hónapnál fiatalabb 
gyermekek hallásérzékenysége alapján 
kerül sor.
A Bizottság alacsonyabb zajszint-
határértéket szabhat meg ezekre a 
játékokra, a 46. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban. 

Or. en

Indokolás

A zajhatárétékek jelenlegi szabványai nem kezelik megfelelően a gyermekek lehetséges 
halláskárosodásának problémáját. A zajhatárértékeket ezért a legsérülékenyebb korosztály, 
azaz a három évesnél fiatalabb gyermekek alapján kell megállapítani. A hangokat kibocsátó 
játékok legmagasabb zajszint-határértékének meghatározása politikai kérdés, amit politikai 
szinten, az ellenőrzéssel történő komitológiai eljárással kell eldönteni. Ezt tehát nem szabad a 
szabványügyi testületekre bízni.
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Módosítás 290
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A hangok kiadására tervezett játékokat 
úgy kell megtervezni és összeszerelni, 
hogy az általuk kibocsátott hang ne 
okozhasson halláskárosodást a 
gyermekeknek. 

10. A hangok kiadására tervezett játékokat 
úgy kell megtervezni és összeszerelni, 
hogy az általuk kibocsátott hang:

- Az impulzusos zaj fülben mért 
csúcsértéke (Lpc peak) nem lépheti túl a 
135 dB-t
- a „fül közelében használt játékok” , 
például a fülhallgatós játékok vagy a 
játéktelefonok esetében a folyamatos zaj 
nem lépheti túl a 70 dB-t
- semmilyen esetben sem lépheti túl a 
munkavédelemre vonatkozó jogi 
szabályozásban a felnőttekre 
alkalmazandó megfelelő küszöbértékeket

Or. en

Indokolás

A hang tekintetében pontos határértékeket kell alkalmazni. Az impulzusos zaj esetében a 
javasolt határérték annak a küszöbértéknek felel meg, amelynek esetében az iparban dolgozó 
felnőtteknek már fülvédőt kell viselniük. A „fül közelében használt játékok esetében” a 
folyamatos zaj küszöbértékét korhatár nélkül kellene alkalmazni. Az összes egyéb játék által 
kibocsátott folyamatos zajra az érvényes, hogy a zaj semmiképpen sem lehet hangosabb, mint 
az iparban dolgozó felnőttek esetében megszabott küszöbérték. 
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Módosítás 291
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A hangok kiadására tervezett játékokat 
úgy kell megtervezni és összeszerelni, 
hogy az általuk kibocsátott hang ne 
okozhasson halláskárosodást a 
gyermekeknek.

10. A hangok kiadására tervezett játékokat 
úgy kell megtervezni és összeszerelni, 
hogy az általuk kibocsátott hang ne 
okozhasson halláskárosodást a 
gyermekeknek. Ez minden játékra 
alkalmazandó a megcélzott korcsoporttól 
függetlenül. Az impulzusos zaj fülben 
mért csúcsértéke (Lpc peak) nem lépheti 
túl a 135 dB-t. A folyamatos zaj 
határértékeinek megállapítására a 36 
hónapnál fiatalabb gyermekek 
hallásérzékenysége alapján kerül sor.

Or. sv

Indokolás

A zajhatárértékek jelenlegi szabványai nem kezelik megfelelően a gyermekek lehetséges 
halláskárosodásának problémáját. Egyrészt nem vonatkoznak valamennyi játékra (például „a
fül közelében használt játékok” szabvány csak a 10 hónapnál fiatalabb gyermekekre 
érvényes). Másrészt az impulzusos zajra alacsonyabb határértéket kell megállapítani. A 
családokban a különböző korú gyermekek valós élethelyzeteire való tekintettel a 
zajhatárértékeket a legsebezhetőbb, 36 hónapnál fiatalabb gyermekek érzékenysége alapján 
kell megállapítani.

Módosítás 292
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A hangok kiadására tervezett játékokat 
úgy kell megtervezni és összeszerelni, 
hogy az általuk kibocsátott hang ne 
okozhasson halláskárosodást a 

10. A hangok kiadására tervezett játékokat 
úgy kell megtervezni és összeszerelni, 
hogy az általuk kibocsátott hang ne 
okozhasson halláskárosodást a 
gyermekeknek. Ez minden játékra 
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gyermekeknek. alkalmazandó a megcélzott korcsoporttól 
függetlenül. Az impulzusos zaj fülben 
mért csúcsértéke (Lpc peak) nem lépheti 
túl a 115 dB-t. A folyamatos zaj fülben 
mért csúcsértéke (Lpc peak) nem lépheti 
túl a 80 dB-t. 

Or. sv

Indokolás

A tanulmányok azt mutatják, hogy a zajnak való folyamatos kitettség 80 dB felett 
halláskárosodást okozhat. A gyermekek különösen sérülékenyek, mert füleik érzékenyebbek a 
magas decibeltartományokra, mint a felnőtteké, ezt tükrözi a gyermekek halláskárosodásának 
az utóbbi években megfigyelt növekedése is. A különösen káros játékok, az úgynevezett 
impulzusos zajt keltő játékok decibelszintjét ezért 115 dB értékben kell megállapítani. 

Módosítás 293
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A hangok kiadására tervezett játékokat 
úgy kell megtervezni és összeszerelni, 
hogy az általuk kibocsátott hang ne 
okozhasson halláskárosodást a 
gyermekeknek.

10. A hangok kiadására tervezett játékokat 
úgy kell megtervezni és összeszerelni, 
hogy az általuk kibocsátott hang ne 
okozhasson halláskárosodást a 
gyermekeknek. A Bizottság alacsonyabb 
zajszint-határértéket írhat elő az ilyen 
játékokra, a 46. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban.

Or. el
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Módosítás 294
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. Azok a játékok és részeik, amelyeket 
a gyermekek lenyelhetnek, különösen a 
mágneses és mágnest tartalmazó elemek, 
a leváló részek vagy laposelemek, nem 
jelenthetnek veszélyt a gyomor- és 
bélcsatornákra,

Or. en

Indokolás

A gyermekek által lenyelt játékok vagy azok részei által okozott veszélyek ezen irányelv 
elfogadása óta a figyelem középpontjába kerültek. Ezeket a veszélyeket különleges biztonsági 
követelményekkel kell lefedni, kötelezve a szabványügyi hivatalokat, hogy szabványok 
szülessenek e tekintetben. A mágnest tartalmazó játékokra vonatkozó szabvány létrehozása 
már folyamatban van, de az új megközelítésen alapuló rendszer fenntartását, valamint a 
veszélyek lefedését a II. mellékletben említett különleges biztonsági követelménnyel kell 
biztosítani.

Módosítás 295
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. Az emésztésre alkalmas játékokat 
vagy részeiket úgy kell gyártani, hogy 
lenyelésük során kárt ne okozhassanak. 
Ez különösen vonatkozik az elemekkel és 
mágnessel, valamint a méret- és 
formaváltó játékokkal kapcsolatos 
kockázatokra. 

Or. en
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Módosítás 296
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A játékokat úgy kell megtervezni és 
összeállítani, hogy ha a játékot a 9. cikk (2) 
bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott módon használják, az őket 
alkotó vagy bennük megtalálható vegyi 
anyagoknak vagy készítményeknek való 
kitettségnek ne legyen káros hatása az 
emberi egészségre.

1. A játékokat úgy kell megtervezni és 
összeállítani, hogy ha a játékot a 9. cikk (2) 
bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott módon használják, az őket 
alkotó vagy bennük megtalálható vegyi 
anyagoknak vagy készítményeknek való 
kitettségnek ne legyen káros hatása az 
emberi egészségre vagy az emberi 
hormonrendszerre.

Or. en

Módosítás 297
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag 
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben
találhatók.

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok), a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban endokrin 
felszakító anyagok, valamint az 
1907/2006/EK (REACH) rendelettel 
összhangban az egészségre gyakorolt 
hatásuk miatt összeállított előzetes listán 
szereplő anyagok játékokban történő 
felhasználása tilos, kivéve ha az anyagok a 
játékok gyermekek számára fizikailag 
hozzáférhetetlen elektronikus
összetevőiben találhatók.
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A fenti anyagok nyomokban való jelenléte 
engedélyezett, amennyiben hozzáadása 
nem szándékosan történt, az anyag 
kioldódási szintje elhanyagolható, és a 
jelenléte a helyes gyártási gyakorlat során 
technikailag elkerülhetetlen.
Abban az esetben, ha a természetben 
előforduló, a játékok előállításában 
hagyományosan felhasznált nyersanyagok 
természetszerűen CMR-anyagot 
tartalmaznak, akkor az anyag CMR-
tartalma megengedett azzal a feltétellel, 
hogy az anyagot nem szándékosan adták 
hozzá, az anyagtartalom csekélynek 
tekinthető és az anyag a korábbiakban 
nem okozott a CMR-tartalommal 
összefüggő balesetet.
Polimer műanyagokban jelenlevő 
monomer maradványok engedélyezhetők, 
azzal a feltétellel, hogy az anyag 
kioldódási szintje elhanyagolható, és a 
jelenléte a helyes gyártási gyakorlat során 
technikailag elkerülhetetlen.
Ezenkívül a rozsdamentes acél esetleges 
nikkeltartalma engedélyezhető, azzal a 
feltétellel, hogy kioldódási szintje 
elhanyagolható.
A fent említett kivételek egyike sem 
alkalmazható higany esetében.

Or. en

Indokolás

A CMR-anyagok és az endokrin felszakító anyagok rendkívül aggasztó tulajdonságokkal 
rendelkeznek, ezért a játékokban egyáltalán nem szabad előfordulniuk. Általában lehetséges 
olyan anyagokat előállítani, amelyben ezek az anyagok nem fordulnak elő. A tilalom alóli 
kivételeket azokra az esetekre kellene korlátozni, amelyekben a CMR-anyagok jelenléte 
elkerülhetetlen, és az ezekkel kapcsolatos kockázat alacsonynak tekinthető. A természetben 
előforduló nyersanyagok tekintetében a kivétel biztosítja fa és hasonló anyagok 
felhasználását. Nem ismeretes, hogy az EU-ban működő gyártók higanyt használnának fel, de 
behozott játékok bizonyos esetekben sajnos tartalmazták ezt az anyagot. 
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Módosítás 298
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az 
anyagok a játékok gyermekek számára 
fizikailag hozzáférhetetlen összetevőiben 
vagy mikrostrukturálisan különálló 
részeiben találhatók.

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok), a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban endokrin 
felszakító anyagok, valamint az 
1907/2006/EK (REACH) rendelettel 
összhangban összeállított előzetes listán 
szereplő egyéb anyagok játékokban történő 
felhasználása tilos. A fenti anyagok 
nyomokban való jelenléte engedélyezett, 
amennyiben a helyes gyártási gyakorlat 
során ez technikailag elkerülhetetlen.

Or. en

Módosítás 299
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok), a 67/548/EGK 
irányelvvel összhangban endokrin 
felszakító anyagok, valamint az 
1907/2006/EK (REACH) rendelettel 
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anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag 
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben 
találhatók.

összhangban összeállított előzetes listán 
szereplő egyéb anyagok játékokban történő 
felhasználása egészségügyi okokból tilos. 
Ezeknek az anyagoknak a jelenléte csak 
akkor engedélyezett, ha ez a helyes 
gyártási gyakorlat során technikailag 
elkerülhetetlen, illetve ha az anyagok a 
játékok gyermekek számára semmilyen 
körülmények között sem hozzáférhető
összetevőiben vagy mikrostrukturálisan 
különálló részeiben találhatók.

Or. en

Indokolás

A CMR-anyagok és többek között az endokrin felszakító anyagok valóban erősen aggasztó 
anyagok. A gyermekeket nem szabad kis felnőtteknek tekintetni; fizikai fejlődésük fontos 
szakaszában vannak, ezért nagyon érzékenyek olyan anyagokra, amelyek hatást 
gyakorolhatnak a szervezetük különböző folyamataira. Jelenleg nem léteznek feltételek az 
endokrin felszakító anyagok közé sorolás tekintetében, és ennélfogva ezek az anyagok nem 
szerepelnek a 67/548/EGK irányelv besorolási rendjében. Az előirányzatok szerint azonban a 
REACH rendelet az 57. cikkének f) pontjában szerepelni fognak a már meglévő 
kritériumokból továbbfejlesztett olyan új eszközök, amelyek révén lehetséges eldönteni, hogy 
egy anyag az endokrin felszakító anyagok közé tartozik-e vagy sem. Az egészen közeli jövőben 
tehát megvalósul bizonyos anyagoknak a 67/548/EGK irányelvvel összhangban endokrin 
anyagokként való besorolása. 

Módosítás 300
Eva-Britt Svensson

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok), illetve az endokrin 
zavarokat okozóként osztályozott és a 
perzisztensként, biológiai felhalmozódásra 
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irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az 
anyagok a játékok gyermekek számára 
fizikailag hozzáférhetetlen összetevőiben 
vagy mikrostrukturálisan különálló 
részeiben találhatók.

hajlamosként és toxikusként (PBT) vagy 
nagyon perzisztensként és 
felhalmozódásra nagyon hajlamosként 
(vPvB) osztályozott anyagok játékokban 
történő felhasználása tilos.

A fenti anyagok nyomokban való jelenléte 
engedélyezett, amennyiben a helyes 
gyártási gyakorlat során ez technikailag 
elkerülhetetlen. 

Or. en

Indokolás

Tilos a CMR-anyagok, illetve a többi, különös aggodalomra okot adóként azonosított anyagok 
(például az endokrin zavarokat okozók) használata a játékok esetében. A gyermekek fizikai 
fejlődésük fontos szakaszában vannak, ezért nagyon érzékenyek olyan anyagokra, amelyek 
hatást gyakorolhatnak a szervezetük különböző folyamataira. Ezenfelül a termékek és 
különösen a játékok biztonságosságáról szóló szeptember 26-i állásfoglalásában az Európai 
Parlament az összes (1., 2., és 3. kategóriájú) CMR-anyag és a hasonló aggodalomra okot 
adó anyag, mint például az endokrin zavarokat okozó, a túlérzékenységet kiváltó anyagok és 
az illatanyagok feltétel nélküli betiltását követelte. 

Módosítás 301
Emmanouil Angelakas

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok .
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osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az 
anyagok a játékok gyermekek számára 
fizikailag hozzáférhetetlen összetevőiben 
vagy mikrostrukturálisan különálló 
részeiben találhatók.

A fenti anyagok nyomokban való jelenléte 
(például monomereké műanyagokban), 
amennyiben a helyes gyártási gyakorlat 
során ez technikailag elkerülhetetlen, 
engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy a 
1935/2004/EK rendelet rendelkezéseivel 
összhangban van.

Or. en

Indokolás

A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvekben a CMR-anyagok koncentrációja tekintetében 
megszabott határértékek nem szükségszerűen alkalmazandók a játékokra, mivel 
készítményekre, nem pedig tárgyakra vonatkoznak. Ezenkívül a nevezett határértékeket 
felnőttekre és nem gyermekekre gondolva alakították ki, miközben a vegyi anyagoknak való 
kitettség veszélye gyermekek esetében nagyobb. Végezetül, a CMR-anyagokra az 1999/45/EK 
irányelvben előírt 0,1%-os általános értékhatár eléggé magas, és nincsen bizonyíték arra, 
hogy gyermekek CMR-anyagoknak való kitettsége tekintetében garantálja-e a megfelelő szintű 
biztonságot. 

Módosítás 302
Anja Weisgerber,  Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 
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anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag 
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben 
találhatók. 

anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag 
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben 
találhatók, és használatuk a 9. cikk (2) 
bekezdésének 1. pontja szerint történik.

Or. de

Indokolás

A biztonsági követelmények csak azzal a feltétellel alkalmazhatók, hogy a játékokat a 
rendeltetésüknek megfelelően, illetve a gyermekek viselkedését figyelembe véve előrelátható 
módon használják fel. A használati korlátozások nem alkalmazandók, ha az anyagokkal való 
kapcsolat kizárólag előre semmiképpen sem látható módon történő használat 
következményeképpen keletkezhet.

Módosítás 303
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag 
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben 
találhatók.

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag –
többek között belélegzés által –
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben 
találhatók.
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Or. en

Indokolás

A belélegzés általi fizikai hozzáférhetőséget is egyértelműen ki kell zárni.

Módosítás 304
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben 
találhatók.

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő
jelenléte tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag 
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben 
találhatók, amennyiben a játékot 
rendeltetésszerűen vagy előre látható 
módon használják, tekintetbe véve a 
gyermekekre jellemző viselkedést.

Or. en

Indokolás

A REACH-rendelettel és az EU kockázatkezelési módszereivel való összhang biztosítása 
érdekében a játékok biztonsága tekintetében a CMR-1 és CMR-2 anyagok jelenlétét kell 
alapul venni a játékokban, nem pedig a felhasználásukat. Ezeknek az anyagoknak a jelenléte 
csak akkor engedhető meg, ha a megfelelő értékelést követően megállapítják, hogy gyermekek 
számára nem jelentenek veszélyt.
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Módosítás 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. pont első mondatában
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok 
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag 
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben
találhatók.

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban a 
játékok nem tartalmazhatnak
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott, 1-es vagy 
2-es kategóriájú, anyagokat, ha 
egyenkénti koncentrációjuk legalább az 
1999/45/EK irányelv I. mellékletével
összhangban az ezeket az anyagokat 
tartalmazó termékek osztályozásánál 
megállapított releváns koncentráció szintje, 
kivéve ha az anyagok a játékok gyermekek 
számára fizikailag hozzáférhetetlen 
összetevőiben vagy mikrostrukturálisan 
különálló részeiben, amint azt az EN 71 
szabvány meghatározza.

Or. en

Indokolás

Átmeneti időszak: lásd a (16b) preambulumbekezdéssel és az 52. cikkel kapcsolatos 
indokolást. Ahol nincs kitettség, ott nem létezik kockázat, ezért a játékok nem hozzáférhető 
részeivel kapcsolatos korlátozások nem javítanak a biztonságon. Az alternatív anyagokra való 
utalást töröltük, mivel, amennyiben a kockázatértékelés azt mutatja, hogy az anyag nem jelent 
veszélyt, nincs értelme újabb terhet róni az iparra azáltal, hogy az alternatív anyag 
azonosítására kényszerítjük a gyártókat. Az új bekezdések célja a REACH-rendelettel való 
összhang megteremtése.
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Módosítás 306
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok 
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag 
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben
találhatók.

3. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban a 
játékok nem tartalmazhatnak
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott, 1-es vagy 
2-es kategóriájú, anyagokat, ha 
egyenkénti koncentrációjuk legalább az 
1999/45/EK irányelv I. mellékletével
összhangban az ezeket az anyagokat 
tartalmazó termékek osztályozásánál 
megállapított releváns koncentráció szintje, 
kivéve ha az anyagok a játékok gyermekek 
számára fizikailag hozzáférhetetlen 
összetevőiben vagy mikrostrukturálisan 
különálló részeiben, amint azt az EN 71 
szabvány meghatározza.

Or. en

Indokolás

Transition period (the rational for our proposed amendment to the transition period in recital 
16 b new and Article 52 – see above)
The proposed amendments are needed to prepare to apply the new chemicals provisions. 

Accessibility There is no benefit to the safety by apply the restrictions to the internal 
components of a toy. It is in the standard that all the technical details of toy safety are worked 
out, including the likelihood of breakages. It is for this reason that we recommend that the 
definition of accessibility is that established by the standard. When there is no exposure to 
these components there is no risk for children’s health.
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Módosítás 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek
teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

4. A 67/548/EGK irányelv I. mellékletével
összhangban az 1. vagy 2. kategóriájú 
CMR-anyagként meghatározott anyagokat 
az alábbi két feltétel teljesülése esetén lehet 
a játékokban felhasználni:

4.1 az illetékes tudományos bizottság
megvizsgálta és biztonságosnak találta az 
anyagot, különösen az annak való 
kitettség tekintetében, és meghozták a 45.
cikk (2) bekezdésében említett határozatot,

Az illetékes tudományos bizottság úgy 
értékelte, hogy a hozzáférhető részekben 
vagy a játékalkatrészekben a 3. pontban 
meghatározott határértéket meghaladó 
koncentrációban található, a 67/548/EGK 
irányelv I. mellékletével összhangban az 
1. és 2. kategóriájú CMR-anyagoknak 
minősülő anyagok nem jelentenek 
elfogadhatatlan kockázatot az emberi 
egészség számára, különösen az említett 
anyagoknak való kitettség tekintetében.

Ennek céljából az 52. cikkben 
meghatározott átmeneti időszak lejárta 
előtt a gyártó kérelmekkel fordulhat a 
Bizottsághoz, annak érdekében, hogy az 
illetékes tudományos bizottság értékelje a 
67/548/EGK irányelv I. mellékletével 
összhangban 1. és 2. kategóriájú CMR-
anyagoknak minősülő anyagok által 
képviselt kockázatot. Ehhez a kérelemhez 
csatolni kell a különösen a kitettséggel 
kapcsolatos mérvadó adatokat. A kérelem 
kézhezvételét követően a Bizottság 
késedelem nélkül megbízza az illetékes
tudományos bizottságot, hogy véleményt 
adjon ki az ügyben. 
Amíg nem születik döntés az ügyben, a 
gyártók továbbra is forgalomba hozhatják 
azokat a 67/548/EGK irányelv I. 
mellékletével összhangban 1. és 2. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagokat tartalmazó játékokat, 
amelyekre rendelés érkezett. A 45. cikk (2) 
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bekezdésének megfelelően döntést kell 
hozni az ebben a cikkben tárgyalt 1. és 2. 
kategóriájú CMR-anyagokat felsoroló IIa 
melléklet módosításáról.

4.2 az alternatív anyagokról készült 
elemzés alapján nem állnak rendelkezésre 
más, megfelelő alternatív anyagok,
4.3 fogyasztói cikkekben való 
használatukat az 1907/2006/EK rendelet
(REACH) nem tiltja.

4.2 fogyasztói cikkekben való 
használatukat az 1907/2006/EK rendelet
(REACH) még nem tiltja.

A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra az ezekkel az anyagokkal vagy 
készítményekkel kapcsolatos vizsgálatokat, 
illetve erre legkésőbb a 45. cikk (2) 
bekezdésével összhangban megszületett 
határozat meghozatalának időpontja után 5 
évvel, majd azt követően minden ötödik 
évben kerüljön sor.

A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra a II. mellékletben felsorolt
anyagokkal vagy készítményekkel 
kapcsolatos vizsgálatokat, illetve erre 
legkésőbb a 45. cikk (2) bekezdésével 
összhangban megszületett határozat 
meghozatalának időpontja után 5 évvel, 
majd azt követően minden ötödik évben 
kerüljön sor.

Or. en

Indokolás

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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Módosítás 308
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek
teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

4. A 67/548/EGK irányelv I. mellékletével
összhangban az 1. vagy 2. kategóriájú 
CMR-anyagként meghatározott anyagokat 
az alábbi két feltétel teljesülése esetén lehet 
a játékokban felhasználni:

4.1 az illetékes tudományos bizottság
megvizsgálta és biztonságosnak találta az 
anyagot, különösen az annak való 
kitettség tekintetében, és meghozták a 45.
cikk (2) bekezdésében említett határozatot,

Az illetékes tudományos bizottság úgy 
értékelte, hogy a hozzáférhető részekben 
vagy a játékalkatrészekben a 3. pontban 
meghatározott határértéket meghaladó 
koncentrációban található, a 67/548/EGK 
irányelv I. mellékletével összhangban az 
1. és 2. kategóriájú CMR-anyagoknak 
minősülő anyagok nem jelentenek 
elfogadhatatlan kockázatot az emberi 
egészség számára, különösen az említett 
anyagoknak való kitettség tekintetében.

Ennek céljából az 52. cikkben 
meghatározott átmeneti időszak lejárta 
előtt a gyártó kérelmekkel fordulhat a 
mBizottsághoz, annak érdekében, hogy az 
illetékes tudományos bizottság értékelje a 
67/548/EGK irányelv I. mellékletével 
összhangban 1. és 2. kategóriájú CMR-
anyagoknak minősülő anyagok által 
képviselt kockázatot. Ehhez a kérelemhez 
mérvadó, különösen a kitettséggel 
kapcsolatos adatokat kell csatolni. A 
kérelem kézhezvételét követően a 
Bizottság késedelem nélkül megbízza az 
illetékes tudományos bizottságot, hogy 
véleményt adjon ki az ügyben. 
A gyártók továbbra is forgalomba 
hozhatják azokat a 67/548/EGK irányelv 
I. mellékletével összhangban 1. és 2. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagokat tartalmazó játékokat, 
amelyekre rendelés érkezett, mindaddig, 
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amíg nem születik döntés az ügyben. A 45. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően döntést 
kell hozni az ebben a cikkben tárgyalt 1. 
és 2. kategóriájú CMR-anyagokat 
felsoroló IIa melléklet módosításáról.

4.2 az alternatív anyagokról készült 
elemzés alapján nem állnak rendelkezésre 
más, megfelelő alternatív anyagok,
4.3 fogyasztói cikkekben való 
használatukat az 1907/2006/EK rendelet
(REACH) nem tiltja.

4.2 fogyasztói cikkekben való 
használatukat az 1907/2006/EK rendelet
(REACH) még nem tiltja.

A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra az ezekkel az anyagokkal vagy 
készítményekkel kapcsolatos vizsgálatokat, 
illetve erre legkésőbb a 45. cikk (2) 
bekezdésével összhangban megszületett 
határozat meghozatalának időpontja után 5 
évvel, majd azt követően minden ötödik 
évben kerüljön sor.

A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra a II. mellékletben felsorolt
anyagokkal vagy készítményekkel 
kapcsolatos vizsgálatokat, illetve erre 
legkésőbb a 45. cikk (2) bekezdésével 
összhangban megszületett határozat 
meghozatalának időpontja után 5 évvel, 
majd azt követően minden ötödik évben 
kerüljön sor.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 309
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 4. A 67/548/EGK irányelv I. mellékletével
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az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek
teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

összhangban az 1. vagy 2. kategóriájú 
CMR-anyagként meghatározott anyagokat 
az alábbi két feltétel teljesülése esetén lehet 
a játékokban felhasználni:

4.1 az illetékes tudományos bizottság
megvizsgálta és biztonságosnak találta az 
anyagot, különösen az annak való 
kitettség tekintetében, és meghozták a 45.
cikk (2) bekezdésében említett határozatot,

Az illetékes tudományos bizottság úgy 
értékelte, hogy a hozzáférhető részekben 
vagy a játékalkatrészekben a 3. pontban 
meghatározott határértéket meghaladó 
koncentrációban található, a 67/548/EGK 
irányelv I. mellékletével összhangban az 
1. és 2. kategóriájú CMR-anyagoknak 
minősülő anyagok nem jelentenek 
elfogadhatatlan kockázatot az emberi 
egészség számára, különösen az említett 
anyagoknak való kitettség tekintetében.

Ennek céljából az 52. cikkben 
meghatározott átmeneti időszak lejárta 
előtt a gyártó kérelmekkel fordulhat a 
Bizottsághoz, annak érdekében, hogy az 
illetékes tudományos bizottság értékelje a 
67/548/EGK irányelv I. mellékletével 
összhangban 1. és 2. kategóriájú CMR-
anyagoknak minősülő anyagok által 
képviselt kockázatot. Ehhez a kérelemhez 
csatolni kell a különösen a kitettséggel 
kapcsolatos mérvadó adatokat. A kérelem 
kézhezvételét követően a Bizottság 
késedelem nélkül megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy véleményt 
adjon ki az ügyben. 
A gyártók továbbra is forgalomba 
hozhatják azokat a 67/548/EGK irányelv 
I. mellékletével összhangban 1. és 2. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagokat tartalmazó játékokat, 
amelyekre rendelés érkezett, mindaddig, 
amíg nem születik döntés az ügyben. A 45. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően döntést 
kell hozni az ebben a cikkben tárgyalt 1. 
és 2. kategóriájú CMR-anyagokat 
felsoroló IIa melléklet módosításáról.

4.2 az alternatív anyagokról készült 
elemzés alapján nem állnak rendelkezésre 
más, megfelelő alternatív anyagok,
4.3 fogyasztói cikkekben való 4.2 fogyasztói cikkekben való 
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használatukat az 1907/2006/EK rendelet
(REACH) nem tiltja.

használatukat az 1907/2006/EK rendelet
(REACH) még nem tiltja.

A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra az ezekkel az anyagokkal vagy 
készítményekkel kapcsolatos vizsgálatokat, 
illetve erre legkésőbb a 45. cikk (2) 
bekezdésével összhangban megszületett 
határozat meghozatalának időpontja után 5
évvel, majd azt követően minden ötödik 
évben kerüljön sor.

A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra a IIa mellékletben felsorolt
anyagokkal vagy készítményekkel 
kapcsolatos vizsgálatokat, illetve erre 
legkésőbb a 45. cikk (2) bekezdésével 
összhangban megszületett határozat 
meghozatalának időpontja után 5 évvel, 
majd azt követően minden ötödik évben 
kerüljön sor.

Or. en

Indokolás

Átmeneti időszak: lásd a 16b preambulumbekezdéssel és az 52. cikkel kapcsolatos indokolást. 
Ahol nincs kitettség, ott nem létezik kockázat, ezért a játékok nem hozzáférhető részeivel 
kapcsolatos korlátozások nem javítanak a biztonságon. Az alternatív anyagokra való utalást 
töröltük, hiszen ha a kockázatértékelés azt mutatja, hogy az anyag nem jelent veszélyt, nincs 
értelme újabb terhet róni az iparra azáltal, hogy az alternatív anyag azonosítására 
kényszerítjük a gyártókat. Az új bekezdések a Reach-hez való illeszkedést szolgálják.

Módosítás 310
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban
az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek 
teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

4. A 67/548/EGK irányelv I. mellékletével
összhangban a IIa mellékletben felsorolt
1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket nem szabad használni a 
játékok esetében.

4.1 az illetékes tudományos bizottság 
megvizsgálta és biztonságosnak találta az 
anyagot, különösen az annak való kitettség 
tekintetében, és meghozták a 45. cikk (2) 

4.1 az illetékes tudományos bizottság 
megvizsgálta és az emberi egészség 
számára biztonságosnak találta az anyagot, 
különösen az annak való kitettség 
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bekezdésében említett határozatot, tekintetében, és meghozták a 45. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatot;

4.2 az alternatív anyagokról készült 
elemzés alapján nem állnak rendelkezésre 
más, megfelelő alternatív anyagok,

4.2 az alternatív anyagokról készült 
elemzés alapján nem állnak rendelkezésre
más, megfelelő alternatív anyagok,

4.3 fogyasztói cikkekben való 
használatukat az 1907/2006/EK rendelet
(REACH) nem tiltja.

4.3 fogyasztói cikkekben való 
használatukat az 1907/2006/EK rendelet
(REACH) nem tiltja.

Azok az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-
anyagként meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket tartalmazó játékok, 
amelyek kapcsán kérelmet nyújtottak be 
az illetékes tudományos bizottság általi 
értékelés érdekében, az ezen irányelv 
hatályba lépését követő két éven belül 
forgalomba hozhatók mindaddig, amíg 
nem születik döntés az ügyben. 
A 45. cikk (2) bekezdésének megfelelően a 
Bizottságnak döntést kell hoznia az 1. és 
2. kategóriájú CMR-anyagokat felsoroló 
IIa melléklet módosításáról.

A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra az ezekkel az anyagokkal vagy 
készítményekkel kapcsolatos vizsgálatokat, 
illetve erre legkésőbb a 45. cikk (2) 
bekezdésével összhangban megszületett 
határozat meghozatalának időpontja után 5 
évvel, majd azt követően minden ötödik 
évben kerüljön sor.

A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra az ezekkel az anyagokkal vagy 
készítményekkel kapcsolatos vizsgálatokat, 
illetve erre legkésőbb a 45. cikk (2) 
bekezdésével összhangban megszületett 
határozat meghozatalának időpontja után 5 
évvel, majd azt követően minden ötödik 
évben kerüljön sor.

Or. en

Indokolás

A REACH értelmében alkalmazott engedélyezési eljáráshoz hasonlóan, amely kifejezetten 
figyelembe veszi az 1. és 2. kategóriájú CMR-anyagokat, a módosítás egy türelmi időszakot ír 
elő azokban a kivételes esetekben, amikor mentességi kérelmeket nyújtanak be.
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Módosítás 311
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek 
teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

törölve

4.1. az illetékes tudományos bizottság 
megvizsgálta és biztonságosnak találta az 
anyagot, különösen az annak való 
kitettség tekintetében, és meghozták a 45. 
cikk (2) bekezdésében említett határozatot,
4.2. az alternatív anyagokról készült 
elemzés alapján nem állnak rendelkezésre 
más, megfelelő alternatív anyagok,
4.3. fogyasztói cikkekben való 
használatukat az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) nem tiltja. 
A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra az ezekkel az anyagokkal vagy 
készítményekkel kapcsolatos 
vizsgálatokat, illetve erre legkésőbb a 45. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
megszületett határozat meghozatalának 
időpontja után 5 évvel, majd azt követően 
minden ötödik évben kerüljön sor.

Or. en

Indokolás

A javasolt általános mentességek jelentős módon korlátozzák a tilalom hatályát. Úgy tűnik, a 
jelenlegi javaslat nem tiltja a CMR-anyagok használatát, annak ellenére, hogy használatukat 
feltételekhez kötik. Ezért egy következetesebb tilalmat szeretnénk javasolni. Általában 
lehetséges olyan anyagokat előállítani, amelyek nem tartalmazzák a kérdéses elemeket. A 
tilalom alóli kivételeket azokra az esetekre kellene korlátozni, amelyekben a CMR-anyagok 
jelenléte elkerülhetetlen, és az ezekkel kapcsolatos kockázat alacsonynak tekinthető. Ilyen 
kivételeknek számítanak például a kapszulába zárt elektromos alkatrészek, a műanyagokban 
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jelenlevő monomerek és a rozsdamentes acélban jelenlevő nikkel. 

Módosítás 312
Eva-Britt Svensson

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek 
teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

törölve

4.1. az illetékes tudományos bizottság 
megvizsgálta és biztonságosnak találta az 
anyagot, különösen az annak való 
kitettség tekintetében, és meghozták a 45. 
cikk (2) bekezdésében említett határozatot,
4.2. az alternatív anyagokról készült 
elemzés alapján nem állnak rendelkezésre 
más, megfelelő alternatív anyagok,
4.3. fogyasztói cikkekben való 
használatukat az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) nem tiltja. 
A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra az ezekkel az anyagokkal vagy 
készítményekkel kapcsolatos 
vizsgálatokat, illetve erre legkésőbb a 45. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
megszületett határozat meghozatalának 
időpontja után 5 évvel, majd azt követően 
minden ötödik évben kerüljön sor.

Or. en

Indokolás

A gyermekek egészségének magas szintű védelme érdekében CMR-anyagokat nem lehet 
játékok esetében felhasználni. Ezenfelül a termékek és különösen a játékok biztonságosságáról 
szóló szeptember 26-i állásfoglalásában az Európai Parlament az összes (1., 2., és 3. 
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kategóriájú) CMR-anyag és a hasonló aggodalomra okot adó anyag, mint például az 
endokrin zavarokat okozó, a túlérzékenységet kiváltó anyagok és az illatanyagok feltétel 
nélküli betiltását követelte. 

Módosítás 313
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek 
teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

törölve

4.1. az illetékes tudományos bizottság 
megvizsgálta és biztonságosnak találta az 
anyagot, különösen az annak való 
kitettség tekintetében, és meghozták a 45. 
cikk (2) bekezdésében említett határozatot,
4.2. az alternatív anyagokról készült 
elemzés alapján nem állnak rendelkezésre 
más, megfelelő alternatív anyagok,
4.3. fogyasztói cikkekben való 
használatukat az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) nem tiltja. 
A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra az ezekkel az anyagokkal vagy 
készítményekkel kapcsolatos 
vizsgálatokat, illetve erre legkésőbb a 45. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
megszületett határozat meghozatalának 
időpontja után 5 évvel, majd azt követően 
minden ötödik évben kerüljön sor.

Or. en
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Módosítás 314
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 67/548/EGK irányelvvel összhangban az 
1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy
készítményeket az alábbi feltételek 
teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

A 67/548/EGK irányelvvel összhangban az 
1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy
készítmények játékokhoz való 
felhasználását be kell tiltani.

Or. en

Indokolás

Semmiféle kivételt nem lehet tenni. Nem szabad megengedni a rákkeltő és más veszélyes vegyi 
anyagok játékokban történő használatát, mivel ezek még a legkisebb adagokban is fölöttébb 
veszélyesek a gyermekek egészségére. 

Módosítás 315
Wolfgang Bulfon

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek 
teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket nem szabad használni a 
játékok esetében.

4.1. az illetékes tudományos bizottság 
megvizsgálta és biztonságosnak találta az 
anyagot, különösen az annak való 
kitettség tekintetében, és meghozták a 45. 
cikk (2) bekezdésében említett határozatot,

4.2. az alternatív anyagokról készült 
elemzés alapján nem állnak rendelkezésre 
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más, megfelelő alternatív anyagok,

4.3. fogyasztói cikkekben való 
használatukat az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) nem tiltja.

A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra az ezekkel az anyagokkal vagy 
készítményekkel kapcsolatos 
vizsgálatokat, illetve erre legkésőbb a 45. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
megszületett határozat meghozatalának 
időpontja után 5 évvel, majd azt követően 
minden ötödik évben kerüljön sor.

Or. de

Indokolás

Az 1., 2., és 3. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus anyagok játékokban történő 
használatát kivétel nélkül be kell tiltani.

Módosítás 316
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4 pont– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek
teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
az 1., 2. és 3. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek
betartása esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

Or. en

Indokolás

A játékbiztonságnak a -{}-megelőzés elvének alkalmazásával történő szilárdítása érdekében 
nincs értelme, különböző módon kezelni az 1., 2. és 3. kategóriájú CMR-anyagokat. 
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Módosítás 317
Emmanouil Angelakas

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
az 1. vagy 2. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek
teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

4. A 67/548/EGK irányelvvel összhangban 
az 1., 2. és 3. kategóriájú CMR-anyagként 
meghatározott anyagokat vagy 
készítményeket az alábbi feltételek
betartása esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

4.1. az illetékes tudományos bizottság 
megvizsgálta és biztonságosnak találta az 
anyagot, különösen az annak való 
kitettség tekintetében, és meghozták a 45. 
cikk (2) bekezdésében említett határozatot, 

4.1. a játékgyártó kérelemmel fordul az 
illetékes tudományos bizottsághoz, és
ennek kíséretében egy, azon egyedi CMR-
anyagnak kitett fogyasztókra vonatkozó 
értékelési jelentést is benyújt, amelyet az 
egyedi játék tartalmaz;

4.2. az alternatív anyagokról készült 
elemzés alapján nem állnak rendelkezésre 
más, megfelelő alternatív anyagok,

4,2 az illetékes tudományos bizottság eseti 
alapon megvizsgálta és biztonságosnak 
találta az anyagot, különösen az annak 
való kitettség tekintetében, és a 45. cikk 
(2) bekezdésében említett határozat 
meghozatala megtörtént,

4.3. fogyasztói cikkekben való 
használatukat az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) nem tiltja.

4.3 nem léteznek megfelelő alternatív 
anyagok, mint az alternatívákat vizsgáló 
tanulmányból kiderül, amit az illetékes 
tudományos bizottság fogja értékelni és 
jóváhagyni,
4,4 fogyasztási cikkekben való 
használatukat az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) nem tiltja.
Az irányelv ... mellékletében a Bizottság 
közzéteszi azon anyagokat vagy 
készítményeket és a megfelelő játékokat 
tartalmazó listát, amelyek mentesek a II. 
melléklet III. részének 3. pontjának 
rendelkezései alól. 

A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra az ezekkel az anyagokkal vagy 

A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra az ezekkel az anyagokkal vagy 
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készítményekkel kapcsolatos vizsgálatokat, 
illetve erre legkésőbb a 45. cikk (2) 
bekezdésével összhangban megszületett 
határozat meghozatalának időpontja után 5 
évvel, majd azt követően minden ötödik 
évben kerüljön sor.

készítményekkel kapcsolatos vizsgálatokat, 
illetve erre legkésőbb a 45. cikk (2) 
bekezdésével összhangban megszületett 
határozat meghozatalának időpontja után 5 
évvel, majd azt követően minden ötödik 
évben kerüljön sor.

Or. en

Indokolás

Egy CMR-anyag játékokban való használatára csak olyan kísérleti kioldódási vizsgálatok 
alapján adható engedély, amelyek bizonyítják, hogy a gyermek kitettsége az anyaghoz egy 
adott TDI százalék alatt van. E tanulmányok alapján az illetékes tudományos bizottság 
jóváhagyja az anyag adott koncentrációban és egy adott játékban történő használatát. A 
jóváhagyott anyagok és a megfelelő játékok az irányelv egyik mellékletében szerepelhetnek, 
amelyet állandóan naprakésszé lehet tenni.

Módosítás 318
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4.3 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra az ezekkel az anyagokkal vagy 
készítményekkel kapcsolatos vizsgálatokat, 
illetve erre legkésőbb a 45. cikk (2) 
bekezdésével összhangban megszületett 
határozat meghozatalának időpontja után 5 
évvel, majd azt követően minden ötödik 
évben kerüljön sor.

A Bizottság megbízza az illetékes 
tudományos bizottságot, hogy amint 
biztonsági aggályok merülnek fel, végezze 
el újra a IIa mellékletben felsorolt
anyagokkal vagy készítményekkel 
kapcsolatos vizsgálatokat, illetve erre 
legkésőbb a 45. cikk (2) bekezdésével 
összhangban megszületett határozat 
meghozatalának időpontja után 5 évvel, 
majd azt követően minden ötödik évben 
kerüljön sor.

Or. en
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Módosítás 319
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Christopher Heaton-Harris, Colm Burke

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A gyártók továbbra is forgalomba 
hozhatják azokat a 67/548/EGK irányelv 
I. mellékletével összhangban CMR-
anyagként meghatározott anyagokat 
tartalmazó játékokat, amelyek ügyében a 
4.1 bekezdésnek megfelelően az illetékes 
tudományos bizottsághoz fordultak 
kéréssel, mindaddig, amíg nem születik 
meg a 45. cikk (2) bekezdésében említett 
döntés az ügyben.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az 1907/2006 (REACH) rendelethez való igazítást hivatott szolgálni. 
Amennyiben a gyártók meg tudják indokolni egy vegyi anyag használatát, és kitettséggel 
kapcsolatos adatokat tudnak szolgáltatni ennek alátámasztásáért, a következetesség 
érdekében folytathatják a termelést, megelőlegezve a tudományos bizottság következtetéseit. 
Ez a rendelkezés fölöttébb fontos a kkv-k számára, és ettől függ a tudományos bizottságok 
munkaterhelése.

Módosítás 320
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 
szempontjából biztonságosnak találta, 

törölve
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megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja.

Or. en

Indokolás

A javasolt általános mentességek jelentős módon korlátozzák a tilalom hatályát. Úgy tűnik, a 
jelenlegi javaslat nem tiltja a CMR-anyagok használatát, annak ellenére, hogy használatukat 
feltételekhez kötik. Ezért egy következetesebb tilalmat szeretnénk javasolni. Általában 
lehetséges olyan anyagokat előállítani, amelyek nem tartalmazzák a kérdéses elemeket. A 
tilalom alóli kivételeket azokra az esetekre kellene korlátozni, amelyekben a CMR-anyagok 
jelenléte elkerülhetetlen, és az ezekkel kapcsolatos kockázat alacsonynak tekinthető. Ilyen 
kivételeknek számítanak például a kapszulába zárt elektromos alkatrészek, a műanyagokban 
jelenlevő monomerek és a rozsdamentes acélban jelenlevő nikkel. 

Módosítás 321
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 
szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja.

törölve

Or. en

Indokolás

A 3. kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő anyagok esetében csakis a II. melléklet III. 
részének 4. pontjában olvasható rendelkezéseknek megfelelően lehet mentességeket 
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engedélyezni. 

Módosítás 322
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 
szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja.

törölve

Or. en

Módosítás 323
Eva-Britt Svensson

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 
szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 

törölve
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való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja.

Or. en

Indokolás

A gyermekek egészségének magas szintű védelme érdekében CMR-anyagokat nem lehet 
játékok esetében felhasználni. Ezenfelül a termékek és különösen a játékok biztonságosságáról 
szóló szeptember 26-i állásfoglalásában az Európai Parlament az összes (1., 2., és 3. 
kategóriájú) CMR-anyag és a hasonló aggodalomra okot adó anyag, mint például az 
endokrin zavarokat okozó, a túlérzékenységet kiváltó anyagok és az illatanyagok feltétel 
nélküli betiltását követelte. 

Módosítás 324
Emmanouil Angelakas

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 
szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja.

5. A nagyon mérgező, mérgező, veszélyes, 
deszenzibilizáló, korrozív vagy irritáló 
hatású anyagoknak minősülő anyagok 
akkor használhatók fel a játékokban, ha a 
gyermekeknek az ezen anyagokhoz 
történő kitettsége az illetékes hivatalos 
európai ellenőrzési szabványok szerint 
nem jelent veszélyt a gyermek egészségére.

Or. en

Indokolás

Szükség van azon anyagok használatának szabályozására, amelyeket a játékok gyártásában 
használnak, és a CMR-anyagoknál kevésbé veszélyeek. Az ezen anyagoknak való kitettség 
értékelése realista expozíciós forgatókönyv alapján történhet, valamint végezetül az anyag 
meghatározott százalékos részarányú TDI-kitettségéhez hasonlítása révén.



PE412.121v02-00 160/210 AM\744156HU.doc

HU

Módosítás 325
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség
szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja.

5. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a
67/548/EGK irányelv I. mellékletével 
összhangban a játékok nem 
tartalmazhatnak rákkeltőként, 
mutagénként vagy reprotoxikusként 
meghatározott anyagokat, amennyiben: 

(i) fogyasztási cikkekben való 
használatukat tiltja az 1907/2006/EK 
rendelet (REACH); vagy
(ii) a gyermekek számára hozzáférhető 
alkatrészek vagy játékrészek tartalmazzák 
a 3. kategóriájú CMR anyagot, amint az 
EN71 szabvány meghatározza, és az 
illetékes tudományos bizottság úgy 
értékelte, hogy a játékban található 
hatóanyag-mennyiség az emberi egészség 
számára elfogadhatatlan kockázatot 
jelent, különösen a kitettség 
szempontjából. A 45. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően döntést kell 
hozni a jelen rendelet által betiltott 3. 
kategóriájú CMR-anyagokat felsoroló IIb 
melléklet felülvizsgálásáról.

Or. en

Indokolás

Az 1. és 2. kategóriájú CMR-anyagok és a 3. kategóriájú CMR-anyagok közötti különbség 
világos: a nagyszámú 3. kategóriájú CMR-anyagok nem tartoznak az 1. és 2. kategóriájú 
CMR-anyagokra vonatkozó jogi korlátozások hatálya alá. Több száz vegyi anyag 3. 
kategóriájú CMR-anyagnak minősül, és más fogyasztási termékek, valamint játékok 
gyártásában használt anyagban található. A gyermekek egészségének érdekében és az EU-nak 
egy jobb szabályozás melletti elkötelezettségére való tekintettel szükség van egy közös 
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megközelítésre minden fogyasztási termék esetében. A betiltott 3. kategóriájú CMR-anyagokat 
egy új IIb mellékletben kell felsorolni.

Módosítás 326
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 
szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja.

5. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a
67/548/EGK irányelv I. mellékletével 
összhangban a játékok nem 
tartalmazhatnak rákkeltőként, 
mutagénként vagy reprotoxikusként 
meghatározott anyagokat, amennyiben: 

(i) fogyasztói cikkekben való 
használatukat tiltja az 1907/2006/EK 
rendelet (REACH); vagy
(ii) a gyermekek számára hozzáférhető 
alkatrészek vagy játékrészek tartalmazzák 
a 3. kategóriájú CMR anyagot, amint az 
EN71 szabvány meghatározza, és az 
illetékes tudományos bizottság úgy 
értékelte, hogy a játékban található 
hatóanyag-mennyiség az emberi egészség 
számára elfogadhatatlan kockázatot 
jelent, különösen a kitettség 
szempontjából. A 45. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően döntést kell 
hozni a jelen rendelet által betiltott 3. 
kategóriájú CMR-anyagokat felsoroló IIb 
melléklet felülvizsgálásáról.

Or. en

Or. en
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Módosítás 327
Salvador Domingo Sanz Palacio

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 
szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja.

5. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelv I. mellékletével 
összhangban a játékok nem 
tartalmazhatnak rákkeltőként, 
mutagénként vagy reprotoxikusként 
meghatározott anyagokat, amennyiben: 

(i) fogyasztói cikkekben való használatukat 
tiltja az 1907/2006/EK rendelet (REACH); 
vagy
(ii) a gyermekek számára hozzáférhető 
alkatrészek vagy játékrészek tartalmazzák 
a 3. kategóriájú CMR anyagot, amint az 
EN71 szabvány meghatározza, és az 
illetékes tudományos bizottság úgy 
értékelte, hogy a játékban található 
hatóanyag-mennyiség az emberi egészség 
számára elfogadhatatlan kockázatot 
jelent, különösen a kitettség 
szempontjából.  A 45. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően döntést kell 
hozni a jelen rendelet által betiltott 3. 
kategóriájú CMR-anyagokat felsoroló IIb. 
melléklet felülvizsgálatáról.

Or. en

Indokolás

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 
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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. 

Módosítás 328
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 
szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja.

5. A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelv I. mellékletével 
összhangban a játékok nem 
tartalmazhatnak rákkeltőként, 
mutagénként vagy reprotoxikusként 
meghatározott anyagokat, amennyiben: 

(i) fogyasztói cikkekben való használatukat 
tiltja az 1907/2006/EK rendelet (REACH); 
vagy
(ii) a gyermekek számára hozzáférhető 
alkatrészek vagy játékrészek tartalmazzák 
a 3. kategóriájú CMR anyagot, ha azokat 
a 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott módon 
használják, és az illetékes tudományos 
bizottság úgy értékelte, hogy a játékban 
található hatóanyag-mennyiség az emberi 
egészség számára elfogadhatatlan 
kockázatot jelent, különösen a kitettség 
szempontjából.  A 45. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően döntést kell 
hozni a jelen rendelet által betiltott 3. 
kategóriájú CMR-anyagokat felsoroló IIb. 
melléklet módosításáról.

Or. en
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Módosítás 329
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 
szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK
(REACH) rendelet nem tiltja.

5. A IIb mellékletben felsorolt, a
67/548/EGK irányelv 1. melléklete szerint
3. kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények játékokban 
történő használatát csakis akkor kell 
betiltani a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozatnak megfelelően, ha az 
illetékes tudományos bizottság értékelte a 
játékokban való jelenlétüket, és az emberi 
egészség számára veszélyesnek találta, 
különös tekintettel az annak való kitettség 
szempontjából vagy ha fogyasztói 
cikkekben való használatukat az 
1907/2006/EK rendelet (REACH) tiltja.

Or. en

Indokolás

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.
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Módosítás 330
Gary Titley

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 
szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja.

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha nem 
oldódnak ki, vagy ha a gyermekek 
számára nem elérhető diszkrét 
komponensekben vagy játékrészekben 
találhatók, amennyiben a játékot a 9. cikk 
2. bekezdésének megfelelően használják, 
vagy az alábbi feltételeket betartják:

5.1. Az illetékes tudományos bizottság 
megvizsgálta és biztonságosnak találta az 
anyagot, különösen az annak való 
kitettség tekintetében, és a 45. cikk (2) 
bekezdésében említett határozatot 
követően; valamint 
5,2 fogyasztói cikkekben való 
használatukat az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) nem tiltja.

Or. en

Módosítás 331
Karin Riis-Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 
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szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja.

szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja. A második 
mellékletben a 3. kategóriájú CMR-
anyagok vannak felsorolva.

Or. en

Módosítás 332
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A gyártók továbbra is forgalomba 
hozhatják azokat a 67/548/EGK irányelv 
I. mellékletével összhangban CMR-
anyagoknak minősülő anyagokat 
tartalmazó játékokat, amelyekre rendelés 
érkezett, mindaddig, amíg nem születik 
döntés az ügyben.

Or. en

Módosítás 333
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A játékok nem tartalmazhatják az 
alábbi allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol
(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol

A játékok nem tartalmazhatnak
semmilyen illatanyagot:
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(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények
(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin
(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoxi-4-metilkumarin
(34) hexahidrokumarin
(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) verbana olaj (Lippia citriodora 
Kunth)

A fenti az anyagok nyomokban való 
jelenléte engedélyezett, amennyiben a 
helyes gyártási gyakorlat során 
technikailag elkerülhetetlen.

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a 
játékok az alábbi allergén illatanyagokat a
tömegük 0,01 %-át meghaladó 
koncentrációban tartalmazzák:
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(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol
(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
(6) benzil-cinnamát
(7) benzil-szalicilát
(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
(10) citrál
(11) citronellol
(12) kumarin
(13) eugenol
(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17) hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(19) izoeugenol
 (20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid
(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25) tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

Or. en

Indokolás

Az illatanyagok nagy részéről kimutatták, hogy allergének. Mivel még nem készült teljes lista 
az allergén illatanyagokról, ebben az ügyben elővigyázatos megközelítést kell alkalmazni. A 
közelgő anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó 
rendelet értékelései rövidesen több információval szolgálnak majd arról, hogy milyen 
anyagokat vizsgálnak, illetve, hogy milyen anyagokról derült ki, hogy allergének vagy sem. 
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Módosítás 334
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A játékok nem tartalmazhatják az 
alábbi allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol
(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol
(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények
(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin
(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoxi-4-metilkumarin
(34) hexahidrokumarin

A játékok nem tartalmazhatnak
semmilyen illatanyagot:



PE412.121v02-00 170/210 AM\744156HU.doc

HU

(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) verbana olaj (Lippia citriodora 
Kunth)

A fenti az anyagok nyomokban való 
jelenléte engedélyezett, amennyiben a 
helyes gyártási gyakorlat során 
technikailag elkerülhetetlen.

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a 
játékok az alábbi allergén illatanyagokat a 
tömegük 0,01 %-át meghaladó 
koncentrációban tartalmazzák:

(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol
(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
(6) benzil-cinnamát
(7) benzil-szalicilát
(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
(10) citrál
(11) citronellol
(12) kumarin
(13) eugenol
(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17) hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(19) izoeugenol
 (20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid
(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25) tölgyfamoha kivonatok
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(26) famoha kivonatok

Or. en

Indokolás

Az illatanyagok allergiát okoznak a gyermekeknél, ezért használatukat teljesen be kell tiltani.

Módosítás 335
Eva-Britt Svensson

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A játékok nem tartalmazhatják az 
alábbi allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol
(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol
(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények
(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin

7. A játékok nem tartalmazhatnak 
allergén illatanyagokat.
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(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoxi-4-metilkumarin
(34) hexahidrokumarin
(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) verbana olaj (Lippia citriodora 
Kunth)

A fenti az anyagok nyomokban való 
jelenléte engedélyezett, amennyiben a
helyes gyártási gyakorlat során 
technikailag elkerülhetetlen.

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a 
játékok az alábbi allergén illatanyagokat a 
tömegük 0,01 %-át meghaladó 
koncentrációban tartalmazzák:

(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol
(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
(6) benzil-cinnamát
(7) benzil-szalicilát
(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
(10) citrál
(11) citronellol
(12) kumarin
(13) eugenol
(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17) hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
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(19) izoeugenol
 (20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid
(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25) tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

Or. en

Indokolás

Az illatanyagok nagy részéről kimutatták, hogy allergének. Ugyanakkor a legtöbb 
illatanyagot nem allergén tulajdonságai alapján vizsgálják. Jelenleg nem létezik egy olyan 
tudományos alapon létrehozott teljes lista, amely megmutatná, melyik illatanyag allergén, és 
melyik nem. Az allergén illatanyagok egy részének betiltása olyan helyzetet eredményezhet, 
amelyben sok más illatanyagként használt anyag engedélyezve marad. Az anyagok és 
keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó közelgő rendelet 
értékelései várhatóan több információval szolgálnak majd arról, hogy milyen anyagokat 
vizsgálnak, illetve, hogy milyen anyagokról derült ki, hogy nem allergének.

Módosítás 336
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A játékok nem tartalmazhatják az 
alábbi allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol
(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol
(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid

7. Csak azok az illatanyagok 
használhatóak a játékok gyártásában, 
amelyek az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló rendeletnek 
megfelelően nem minősülnek 
allergéneknek.
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(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények
(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin
(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoxi-4-metilkumarin
(34) hexahidrokumarin
(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) verbana olaj (Lippia citriodora 
Kunth)

A fenti az anyagok nyomokban való 
jelenléte engedélyezett, amennyiben a 
helyes gyártási gyakorlat során 
technikailag elkerülhetetlen.

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a 
játékok az alábbi allergén illatanyagokat a 
tömegük 0,01 %-át meghaladó 
koncentrációban tartalmazzák:

(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol
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(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
(6) benzil-cinnamát
(7) benzil-szalicilát
(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
(10) citrál
(11) citronellol
(12) kumarin
(13) eugenol
(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17) hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(19) izoeugenol
 (20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid
(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25) tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

Or. en

Módosítás 337
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A játékok nem tartalmazhatják az 
alábbi allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol

7. Csak azok az illatanyagok 
használhatóak a játékok gyártásában, 
amelyek az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló rendeletnek 
megfelelően nem minősülnek 
allergéneknek.
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(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol
(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények
(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin
(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoxi-4-metilkumarin
(34) hexahidrokumarin
(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) verbana olaj (Lippia citriodora 
Kunth)

A fenti az anyagok nyomokban való 
jelenléte engedélyezett, amennyiben a 
helyes gyártási gyakorlat során 
technikailag elkerülhetetlen.

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a 
játékok az alábbi allergén illatanyagokat a 
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tömegük 0,01 %-át meghaladó 
koncentrációban tartalmazzák:

(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol
(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
(6) benzil-cinnamát
(7) benzil-szalicilát
(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
(10) citrál
(11) citronellol
(12) kumarin
(13) eugenol
(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17) hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(19) izoeugenol
 (20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid
(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25) tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

Or. en

Indokolás

Az anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó közelgő 
rendelet értékelései több információval szolgálnak majd arról, hogy milyen anyagokat 
vizsgálnak, illetve, hogy milyen anyagokról derült ki, hogy nem allergének. A játékok 
biztonságáról szóló irányelv e rendeletére történő hivatkozás szükségtelenné tenné az 
illatanyagok további tudományos értékelését. A magasszintű biztonság biztosítására irányuló 
célkitűzésekkel összhangban azt javasoljuk, hogy csak a nem allergéneknek minősülő 
illatanyagok használatát engedélyezzék.
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Módosítás 338
Marianne Thyssen, Angelika Niebler, Miroslav Mikolášik, Colm Burke, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi 
allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol
(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol
(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények
(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin
(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoxi-4-metilkumarin

7. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi 
allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol
(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol
(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények
(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin
(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoxi-4-metilkumarin
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(34) hexahidrokumarin
(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) verbana olaj (Lippia citriodora 
Kunth)

(34) hexahidrokumarin
(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) verbana olaj (Lippia citriodora 
Kunth)
(39) Ámbra- mósusz

(40) 4-fenil-3-butén-2-on
(41) amil cinnamal
(42) amilcinnamil-alkohol
(43) benzil-alkohol
(44) benzil-szalicilát
(45) cinnamil-alkohol
(46) cinnamál
(47) citrál
(48) kumarin
(49) eugenol
(50) geraniol
(51) hidroxi-citronellál
(52) Hidroxi-metil-pentil-ciklohexén-
karboxi-aldehid

(53) izoeugenol
A fenti az anyagok nyomokban való 
jelenléte engedélyezett, amennyiben a 
helyes gyártási gyakorlat során 
technikailag elkerülhetetlen.

A fenti anyagok nyomokban való jelenléte 
engedélyezett, amennyiben a helyes 
gyártási gyakorlat során technikailag 
elkerülhetetlen.

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a 
játékok az alábbi allergén illatanyagokat a 
tömegük 0,01 %-át meghaladó 
koncentrációban tartalmazzák:

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a 
játékok az alábbi allergén illatanyagokat a 
tömegük 0,01 %-át meghaladó 
koncentrációban tartalmazzák:

(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol
(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
(6) benzil-cinnamát
(7) benzil-szalicilát

(1) anizil-alkohol
(2) benzil-benzoát
(3) benzil-cinnamát
(4) citronellol
(5) farnezol
(6) hexil-cinnamaldehid
(7) liliom
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(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
(10) citrál
(11) citronellol
(12) kumarin
(13) eugenol
(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17) hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(19) izoeugenol
 (20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid
(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25) tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

(8) d-Limonén
(9) linalool
(10) metil-heptin-karbonát
(11)3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-
1-il)-3-butén-2-on 
(12) tölgyfamoha kivonatok
(13) famoha kivonatok

Or. en

Indokolás

Scientific reports show that there are 40 forbidden fragrances. These are contained in the list 
of banned fragrances in the Proposal on the safety of toys with the exception of 2 substances. 
These 2 substances (= musk ambrette and 4 phenyl-3-buten-2-one) which have been 
considered as allergenic by the SCCNFP in 2003 were not included in the list of the TSD and 
need to be added. It is also appropriate to ban13 fragrances that are subject to labelling in 
the Commission's Proposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance 
chemicals are most frequently reported as contact allergens.

Módosítás 339
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi 
allergén illatanyagokat:

7. A játékok nem tartalmazhatják az alábbi
betiltott allergén illatanyagokat:
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(1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol
(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol
(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények
(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin
(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoxi-4-metilkumarin
(34) hexahidrokumarin
(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) verbana olaj (Lippia citriodora 
Kunth)

A fenti az anyagok nyomokban való 
jelenléte engedélyezett, amennyiben a 

(1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol
(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol
(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-
geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból készült 
készítmények
(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin
(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoxi-4-metilkumarin
(34) hexahidrokumarin
(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) verbana olaj (Lippia citriodora 
Kunth)

A fenti anyagok nyomokban való jelenléte 
engedélyezett, amennyiben a helyes 
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helyes gyártási gyakorlat során 
technikailag elkerülhetetlen.

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a 
játékok az alábbi allergén illatanyagokat a 
tömegük 0,01 %-át meghaladó 
koncentrációban tartalmazzák:

(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol
(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
(6) benzil-cinnamát
(7) benzil-szalicilát
(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
(10) citrál
(11) citronellol
(12) kumarin
(13) eugenol
(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17) hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(19) izoeugenol
 (20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid
(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25) tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

gyártási gyakorlat során technikailag 
elkerülhetetlen.

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni a 
csomagoláson, ha a játékok az alábbi 
allergén illatanyagokat a tömegük 0,01 
%-át meghaladó koncentrációban 
tartalmazzák:

(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol
(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
(6) benzil-cinnamát
(7) benzil-szalicilát
(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
(10) citrál
(11) citronellol
(12) kumarin
(13) eugenol
(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17) hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(19) izoeugenol
 (20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid
(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25) tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

Or. en
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Módosítás 340
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.7. A játékok nem tartalmazhatják az 
alábbi allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol
(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol
(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidro-

geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-

on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-

on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból 

készült készítmények
(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin
(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea lappa 

Clarke)

7.7. A játékok nem tartalmazhatják az 
alábbi betiltott allergén illatanyagokat:  

(1) örvénygyökér (Inula helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol
(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol
(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidro-geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az azokból 
készült készítmények
(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin
(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea lappa 
Clarke)
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(33) 7-etoxi-4-metilkumarin
(34) hexahidrokumarin
(35) perui balzsam (Myroxylonpereirae 

Klotzsch)
(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-

2-on
(38) verbana olaj (Lippia citriodora 

Kunth)

(33) 7-etoxi-4-metilkumarin
(34) hexahidrokumarin
(35) nyers perui balzsam 
(Myroxylonpereirae Klotzsch) 
exszudációja
(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-
2-on
(38) verbana illóolaj (Lippia citriodora 

Kunth)

Or. fr

Indokolás

E módosítás törli az „allergén” leírását. Az ezen a listán található nyersanyagok nem 
feltétlenül allergének.

A módosítás bizonyos típusú kivonásokra vonatkozó hivatkozásokat is tartalmaz, mivel a 
szövegben apró hibák voltak. Általánosságban nézve azok a játékok, amelyek esetében 
lehetséges az illatanyagok és a bőr közötti érintkezés, meg kell felelniük a kozmetikumokról 
szóló irányelvnek vagy a mezőgazdasági alapú élelmiszeripar szabványainak.

Módosítás 341
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 7 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha a
játékok az alábbi allergén illatanyagokat a 
tömegük 0,01 %-át meghaladó 
koncentrációban tartalmazzák:

(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol
(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
(6) benzil-cinnamát
(7) benzil-szalicilát
(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
(10) citrál

Az illatanyagokat fel kell tüntetni a 
csomagoláson vagy a játékokhoz1

mellékelt használati utasításon, ha
koncentrációjuk nagyobb a súly 0,01 %-
nál.

(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol
(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
(6) benzil-cinnamát
(7) benzil-szalicilát
(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
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(11) citronellol
(12) kumarin
(13) eugenol
(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17) hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(19) izoeugenol
(20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid
(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25) tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

(10) citrál
(11) citronellol
(12) kumarin
(13) eugenol
(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17) hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-
metilpentilciklohexenekarboxaldehid
(19) izoeugenol
(20) liliom (a kozmetikumokról szóló 
irányelv 83. bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid
(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on
(25) tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

1 A kérdéses játékok lehetnek többek 
között illatosított babák, modellező 
gyurmák, oktatójátékok, művészeti 
készletek és tudományos készletek.

Or. fr

Indokolás

The molecules in question are present in most natural essential oils. They can cause skin 
allergies in a small number of individuals. It is therefore important to be able to indicate their 
presence, either on a label if the product is not packaged or on the packaging or in the 
instructions for use accompanying certain toys or games.

As these allergenic molecules only affect the skin, it is not necessary to mention them in 
confectionery or kitchen kits or in games where any direct contact with the molecules in 
question is impossible.
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Módosítás 342
Wolfgang Bulfon

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 8 pont– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott használat 
során az anyagok játékokból, valamint a 
játékok gyermekek számára hozzáférhető 
részeiből történő kioldódáskor nem 
haladhatják meg az alábbi kioldódási 
értékeket:

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott használat 
során az anyagok játékokból, valamint a 
játékok gyermekek számára hozzáférhető 
részeiből történő kioldódáskor nem 
haladhatják meg az alábbi összetevői 
arányt:

Or. de

Indokolás

A kitettség korlátozásának és az ellenőrzés megkönnyítésének érdekében a táblázatban 
feltüntetett mennyiségeknek a játékokban található kérdéses anyagok mg/kg-ban kifejezett 
összetevői arányát kell képviselnie.

Módosítás 343
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott használat 
során az anyagok játékokból, valamint a 
játékok gyermekek számára hozzáférhető 
részeiből történő kioldódáskor nem 
haladhatják meg az alábbi kioldódási 
értékeket:

8. A gyermekek egészségének védelme 
érdekében a megengedhető napi adag 
(TDD) nem haladhatja meg a következő 
napi értékeket:

Elem mg/kg 
száraz, 

törékeny, 
porszerű 

vagy 
hajlékon

y 

mg/kg 
folyékon
y vagy 

ragadós 
játékany

Elem TDD (mg/kg a gyermek 
súlya / nap)
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játékany
agokban

agokban

Alumínium 5625 1406
Antimon 45 11,3 Antimon 6
Arzén 7,5 1,9 Arzén 1
Bárium 4500 1125 Bárium 600
Bór 1200 300 Bór 160
Kadmium 3,8 0,9 Kadmium 0,5
Króm (III) 37,5 9,4 Króm 5
Króm (VI) 0,04 0,01
Kobalt 10,5 2,6

Réz 622,5 156
Ólom 27 6,8 Ólom 3,6
Mangán 1200 300 Mangán 160
Higany 15 3,8 Higany 2
Nikkel 75 18,8 Nikkel 10
Szelén 37,5 9,4 Szelén 5
Stroncium 4500 1125
Tin 15000 3750 Tin 2000
Szerves ón 1,9 0,5
Cink 3750 938 Cink 500

„A megengedhető napi adag” a kémiai 
elem azon maximális mennyiségét jelenti, 
amelyet a gyermek fogyaszthat, saját 
súlyától függően, anélkül, hogy az káros 
hatással lenne a gyermek egészségére.

Ezek a határértékek nem vonatkoznak 
azokra a játékokra, amelyek 
hozzáférhetőségük, funkciójuk, térfogatuk 
vagy tömegük miatt egyértelműen kizárnak 
minden olyan veszélyt, amely a játék 
beszippantásához, nyalásához, lenyeléshez 
vagy a bőrrel való hosszabb érintkezésből 
fakad, hogy ha a 9. cikk (2) bekezdésének 
első albekezdésében meghatározottak 
szerint használják.

Ezek a határértékek nem vonatkoznak 
azokra a játékokra, amelyek 
hozzáférhetőségük, funkciójuk, térfogatuk 
vagy tömegük miatt egyértelműen kizárnak 
minden olyan veszélyt, amely a játék 
beszippantásához, nyalásához, lenyeléshez 
vagy a bőrrel való hosszabb érintkezésből 
fakad, hogy ha a 9. cikk (2) bekezdésének 
első albekezdésében meghatározottak 
szerint használják.
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Or. fr

Indokolás

Only bioavailability values or the tolerable daily dose (mg / kg of the child's weight / day) 
enable standardisation authorities to determine the most suitable measuring techniques in the 
light of scientific and technical knowledge. 

The migration values stated do not accord with the guidelines given in the RIVM report. 

The Commission has listed 19 elements. We consider six of them to be inappropriate: there is 
no point, during extraction, in separating chromium III from chromium VI and organic tin 
from tin.

It would be inappropriate to expect a toy to contain copper, aluminium, strontium and cobalt.

Módosítás 344
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 8 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosítása

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott használat 
során az anyagok játékokból, valamint a 
játékok gyermekek számára hozzáférhető 
részeiből történő kioldódáskor nem 
haladhatják meg az alábbi kioldódási 
értékeket:

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott 
használat során az anyagok játékokból, 
valamint a játékok gyermekek számára 
hozzáférhető részeiből történő 
kioldódáskor nem haladhatják meg az 
alábbi kioldódási értékeket:

Elem mg/kg 
száraz, 

törékeny, 
porszerű 

vagy 
hajlékony 

játékanyago
kban

mg/kg
folyékony 

vagy ragadós 
játékanyagokb

an

Elem mg/kg 
száraz, 

törékeny, 
porszerű 

vagy 
hajlékony 

játékanyago
kban

mg/kg
folyékony 

vagy 
ragadós 

játékanyago
kban

Alumínium 5625 1406 Alumíniu
m

5625 1406

Antimon 45 11,3 Antimon 45 11,3
Arzén 7,5 1,9
Bárium 4500 1125 Bárium 4500 1125
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Bór 1200 300 Bór 1200 300
Kadmium  3,8 0,9
Króm (III) 37,5 9,4 Króm (III) 37,5 9,4

Króm (VI) 0,04 0,01

Kobalt 10,5 2,6 Kobalt 10,5 2,6
Réz 622,5 156 Réz 622,5 156
Ólom 27 6,8
Mangán 1200 300 Mangán 1200 300
Higany 15 3,8
Nikkel 75 18,8 Nikkel 75 18,8
Szelén 37,5 9,4 Szelén 37,5 9,4
Stroncium 4500 1125 Stroncium 4500 1125
Ón 15000 3750 Ón 15000 3750
Szerves ón 1,9 0,5
Cink 3750 938 Cink 3750 938

Or. en

Indokolás

Az arzén, a kadmium, az ólom, a króm (VI), a higany és a szerves ón nagyon mérgezőek, ezért 
a játékokban történő használatukat teljesen be kell tiltani. A kadmiumnak, az ólomnak, a 
krómnak (VI) és a higanynak az autókban, valamint az elektromos és elektronikus 
eszközökben történő felhasználása már most tilos. A cementben található krómot (VI) vas-
szulfát hozzáadásával ártalmatlanná kell tenni. Az arzén használata tilos a festékek és a 
faanyagok kezelésének esetében (néhány kivételtől eltekintve). A szerves ón biocidként van 
betiltva. Ezek az anyagok nyilvánvalóan nem használhatóak fel a játékok esetében.

Módosítás 345
Eva-Britt Svensson

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosítása

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott használat 
során az anyagok játékokból, valamint a 

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott használat 
során az anyagok játékokból, valamint a 
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játékok gyermekek számára hozzáférhető 
részeiből történő kioldódáskor nem 
haladhatják meg az alábbi kioldódási 
értékeket:

játékok gyermekek számára hozzáférhető 
részeiből történő kioldódáskor nem 
haladhatják meg az alábbi kioldódási 
értékeket:

Elem mg/kg 
száraz, 

törékeny, 
porszerű 

vagy 
hajlékony 

játékanyago
kban

mg/kg
folyékony 

vagy 
ragadós 

játékanyago
kban

Elem mg/kg 
száraz, 

törékeny, 
porszerű 

vagy 
hajlékony 

játékanyago
kban

mg/kg
folyékony 

vagy 
ragadós 

játékanyago
kban

Alumínium 5625 1406 Alumínium 5625 1406
Antimon 45 11,3 Antimon 45 11,3
Arzén 7,5 1,9
Bárium 4500 1125 Bárium 4500 1125
Bór 1200 300 Bór 1200 300
Kadmium  3,8 0,9
Króm (III) 37,5 9,4 Króm (III) 37,5 9,4

Króm (VI) 0,04 0,01

Kobalt 10,5 2,6 Kobalt 10,5 2,6
Réz 622,5 156 Réz 622,5 156
Ólom 27 6,8
Mangán 1200 300 Mangán 1200 300
Higany 15 3,8
Nikkel 75 18,8 Nikkel 75 18,8
Szelén 37,5 9,4 Szelén 37,5 9,4
Stroncium 4500 1125 Stroncium 4500 1125
Ón 15000 3750 Ón 15000 3750
Szerves ón 1,9 0,5 Szerves ón 1,9 0,5
Cink 3750 938 Cink 3750 938
Ezek a határértékek nem vonatkoznak 
azokra a játékokra, amelyek 
hozzáférhetőségük, funkciójuk, 
térfogatuk vagy tömegük miatt 
egyértelműen kizárnak minden olyan 
veszélyt, amely a játék beszippantásához, 
nyalásához, lenyeléshez vagy a bőrrel 
való hosszabb érintkezésből fakad, hogy 
ha a 9. cikk (2) bekezdésének első 

törölve
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albekezdésében meghatározottak szerint 
használják.

Or. en

Indokolás

Ezen anyagok közül néhány CMR-anyagnak számít, és ezért, a II. melléklet III. rész 3–5. 
pontjának ugyanezen képviselő által javasolt módosításának megfelelően, a játékokban 
történő felhasználásukat be kell tiltani. A kadmium, a króm (VI) és az ólom elismerten súlyos 
egészségkárosító hatással bírnak, és a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó (VAAK), 
valamint az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv tiltja használatukat. Az 
utolsó bekezdés törlendő, ugyanis túlságosan megkönnyíti a CMR-tilalom alóli mentességet.

Módosítás 346
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosítása

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott használat 
során az anyagok játékokból, valamint a 
játékok gyermekek számára hozzáférhető 
részeiből történő kioldódáskor nem 
haladhatják meg az alábbi kioldódási 
értékeket:

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott használat 
során az anyagok játékokból, valamint a 
játékok gyermekek számára hozzáférhető 
részeiből történő kioldódáskor nem 
haladhatják meg az alábbi kioldódási 
értékeket:

Elem mg/kg 
száraz, 

törékeny, 
porszerű 

vagy 
hajlékony 

játékanyago
kban

mg/kg
folyékony 

vagy 
ragadós 

játékanyago
kban

Elem mg/kg 
száraz, 

törékeny, 
porszerű 

vagy 
hajlékony 

játékanyago
kban

mg/kg
folyékony 

vagy 
ragadós 

játékanyago
kban

Alumínium 5625 1406 Alumínium 5625 1406
Antimon 45 11,3 Antimon 45 11,3
Arzén 7,5 1,9
Bárium 4500 1125 Bárium 4500 1125
Bór 1200 300 Bór 1200 300
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Kadmium  3,8 0,9
Króm (III) 37,5 9,4 Króm (III) 37,5 9,4

Króm (VI) 0,04 0,01

Kobalt 10,5 2,6 Kobalt 10,5 2,6
Réz 622,5 156 Réz 622,5 156
Ólom 27 6,8
Mangán 1200 300 Mangán 1200 300
Higany 15 3,8
Nikkel 75 18,8 Nikkel 75 18,8
Szelén 37,5 9,4 Szelén 37,5 9,4
Stroncium 4500 1125 Stroncium 4500 1125
Ón 15000 3750 Ón 15000 3750
Szerves ón 1,9 0,5 Szerves ón 1,9 0,5
Cink 3750 938 Cink 3750 938
Ezek a határértékek nem vonatkoznak 
azokra a játékokra, amelyek 
hozzáférhetőségük, funkciójuk, 
térfogatuk vagy tömegük miatt 
egyértelműen kizárnak minden olyan 
veszélyt, amely a játék beszippantásához, 
nyalásához, lenyeléshez vagy a bőrrel 
való hosszabb érintkezésből fakad, hogy 
ha a 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározottak szerint 
használják.

törölve

Or. en

Indokolás

Some of these metals are CMR substances. The migration limits  should not be used to exempt 
metals with CMR-properties from the ban, but they should be used to further limit the risks. 
This needs to be clarified. The most dangerous metals should be banned for use in toys. EU-
manufacturers to not use mercury in toys, but imported toys have contained the substance in 
some unfortunate cases. A ban on mercury in toys would lead to more equal terms for 
imported toys and toys manufactured in the EU. Also the other heavy metals deleted in the 
amendment are recognised as having serious health effects and are prohibited in the RoHS-
directive 2002/95/EC and the ELV-Directive 2000/53/EC. The last paragraph enables too 
wide exemptions from the CMR ban. 
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Módosítás 347
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosítása

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott használat 
során az anyagok játékokból, valamint a 
játékok gyermekek számára hozzáférhető 
részeiből történő kioldódáskor nem 
haladhatják meg az alábbi kioldódási 
értékeket:

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott használat 
során az anyagok játékokból, valamint a 
játékok gyermekek számára hozzáférhető 
részeiből történő kioldódáskor nem 
haladhatják meg az alábbi kioldódási 
értékeket:

Elem mg/kg 
száraz, 

törékeny, 
porszerű 

vagy 
hajlékony 

játékanyago
kban

mg/kg
folyékony 

vagy 
ragadós 

játékanyago
kban

Elem mg/kg 
száraz, 

törékeny, 
porszerű 

vagy 
hajlékony 

játékanyago
kban

mg/kg
folyékony 

vagy 
ragadós 

játékanyago
kban

Alumínium 5625 1406 Alumínium 5625 1406
Antimon 45 11,3 Antimon 45 11,3
Arzén 7,5  1,9 Arzén 7,5 1,9
Bárium 4500 1125 Bárium 4500 1125
Bór 1200 300 Bór 1200 300
Kadmium  3,8 0,9
Króm (III) 37,5 9,4 Króm (III) 37,5 9,4

Króm (VI) 0,04 0,01

Kobalt 10,5 2,6 Kobalt 10,5 2,6
Réz 622,5 156 Réz 622,5 156
Ólom 27 6,8
Mangán 1200 300 Mangán 1200 300
Higany 15 3,8
Nikkel 75 18,8 Nikkel 75 18,8
Szelén 37,5 9,4 Szelén 37,5 9,4
Stroncium 4500 1125 Stroncium 4500 1125
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Ón 15000 3750 Ón 15000 3750
Szerves ón 1,9 0,5 Szerves ón 1,9 0,5
Cink 3750 938 Cink 3750 938
Ezek a határértékek nem vonatkoznak 
azokra a játékokra, amelyek 
hozzáférhetőségük, funkciójuk, 
térfogatuk vagy tömegük miatt 
egyértelműen kizárnak minden olyan 
veszélyt, amely a játék beszippantásához, 
nyalásához, lenyeléshez vagy a bőrrel 
való hosszabb érintkezésből fakad, hogy 
ha a 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározottak szerint 
használják.

törölve

Or. en

Módosítás 348
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosítása

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott használat 
során az anyagok játékokból, valamint a 
játékok gyermekek számára hozzáférhető 
részeiből történő kioldódáskor nem 
haladhatják meg az alábbi kioldódási 
értékeket:

8. A 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott használat 
során az anyagok játékokból, valamint a 
játékok gyermekek számára hozzáférhető 
részeiből történő kioldódáskor nem 
haladhatják meg az alábbi kioldódási 
értékeket:

Elem mg/kg 
száraz, 

törékeny, 
porszerű 

vagy 
hajlékony 

játékanyago
kban

mg/kg
folyékony 

vagy 
ragadós 

játékanyago
kban

Elem mg/kg 
száraz, 

törékeny, 
porszerű 

vagy 
hajlékony 

játékanyago
kban

mg/kg
folyékony 

vagy 
ragadós 

játékanyago
kban

Alumínium 5625 1406 Alumínium 5625 1406
Antimon 45 11,3 Antimon 45 11,3
Arzén 7,5  1,9
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Bárium 4500 1125 Bárium 4500 1125
Bór 1200 300 Bór 1200 300
Kadmium  3,8 0,9
Króm (III) 37,5 9,4

Króm (VI) 0,04 0,01

Kobalt 10,5 2,6
Réz 622,5 156 Réz 622,5 156
Ólom 27 6,8
Mangán 1200 300 Mangán 1200 300
Higany 15 3,8
Nikkel 75 18,8
Szelén 37,5 9,4 Szelén 37,5 9,4
Stroncium 4500 1125 Stroncium 4500 1125
Ón 15000 3750 Ón 15000 3750
Szerves ón 1,9 0,5
Cink 3750 938 Cink 3750 938
Ezek a határértékek nem vonatkoznak 
azokra a játékokra, amelyek 
hozzáférhetőségük, funkciójuk, 
térfogatuk vagy tömegük miatt 
egyértelműen kizárnak minden olyan 
veszélyt, amely a játék beszippantásához, 
nyalásához, lenyeléshez vagy a bőrrel 
való hosszabb érintkezésből fakad, hogy 
ha a 9. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározottak szerint 
használják.

törölve

Or. en

Indokolás

E fémek közül néhány CMR-anyagnak minősül. A kioldódási határértékeket nem lehet a CMR 
tulajdonságokkal rendelkező fémek tiltás alóli mentesítésére használni, hanem a kockázatok 
további csökkentését kell szolgálniuk. Ezt tisztázni kell.  Indokoltnak tartjuk a legveszélyesebb 
fémek, különösen a higany használatának tiltását a játékok esetében. Nem ismeretes, hogy az 
EU-ban működő gyártók higanyt használnának fel, de behozott játékok bizonyos esetekben 
tartalmazták ezt az anyagot. Javasoljuk az utolsó bekezdés törlését, ugyanis túlságosan 
megkönnyíti a CMR-tilalom alóli mentességet.
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Módosítás 349
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 8 pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alábbi kémiai elemeket tilos játékok és 
részeik gyártásához felhasználni:
(1) Arzén
(2) Kadmium
(3) Króm (IV)
(4) Ólom
(5) Higany
(6) Szerves ón

Or. en

Indokolás

Az arzén, a kadmium, az ólom, a króm (VI), a higany és a szerves ón nagyon mérgezőek, ezért 
a játékokban történő használatukat teljesen be kell tiltani. A kadmiumnak, az ólomnak, a 
krómnak (VI) és a higanynak az autókban, valamint az elektromos és elektronikus 
eszközökben történő felhasználása már most tilos. A cementben található krómot (VI) vas-
szulfát hozzáadásával ártalmatlanná kell tenni. Az arzén használata tilos a festékek és a 
faanyagok kezelésének esetében (néhány kivételtől eltekintve). A szerves ón biocidként van 
betiltva. Ezek az anyagok nyilvánvalóan nem használhatóak fel a játékok esetében.

Módosítás 350
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – III rész – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a) Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokról és 
tárgyakról szóló, 2004. október 27-i 
1935/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben foglalt, az élelmiszer-
csomagolóanyagokra vonatkozó 
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követelményeknek megfelelően külön 
előírásokat kell megállapítani a szájba 
vehető játékokat vagy részeiket illetően, 
függetlenül attól, hogy a játékot mely 
korcsoportnak szánják. Ezeket a 
követelményeket az illetékes tudományos 
bizottság véleménye alapján és a 45. cikk 
2. bekezdésének megfelelő határozat révén 
kell elfogadni, figyelembe véve a játékok 
és az élelmiszerrel érintkező anyagok 
közötti különbségeket.

Or. el

Módosítás 351
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET:
A 67/548/EGK irányelv I. mellékletével 
összhangban 1. és 2. kategóriájú CMR-
anyagoknak minősülő anyagok és 
készítmények listája, amelyeket a II. 
melléklet III. része 4. pontjának megfelelő 
értékelés után az illetékes tudományos 
bizottság a CMR-tilalom alól menteseknek 
nyilvánított.

Or. en

Indokolás

A REACH értelmében alkalmazott engedélyezési eljáráshoz hasonlóan, amely kifejezetten 
figyelembe veszi az 1. és 2. kategóriájú CMR-anyagokat, a módosítás egy megszüntetendő 
tiltásról rendelkezik azokban a kivételes esetekben, amikor mentességi kérelmeket nyújtanak 
be.
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Módosítás 352
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET
A II. melléklet III. pontjának (3) 

bekezdésében megfogalmazott tiltások alól 
mentesített 1. és 2. kategóriájú CMR-

anyagok listája

Or. en

Indokolás

A II. melléklet III. részének 6. módosításában olvasható követelményeknek megfelelően. 
KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: 1. és 2. kategóriájú CMR-anyagok, 4.2

Módosítás 353
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET
A II. melléklet III. pontjának (3) 

bekezdésében megfogalmazott tiltások alól 
mentesített 1. és 2. kategóriájú CMR-

anyagok és készítmények listája

Or. en
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Módosítás 354
Salvador Domingo Sanz Palacio

Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET
A II. melléklet III. pontjának (3) 

bekezdésében megfogalmazott tiltások alól 
mentesített 1. és 2. kategóriájú CMR-

anyagok listája

Or. en

Módosítás 355
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET
A II. melléklet III. pontjának (3) 

bekezdésében megfogalmazott tiltások alól 
mentesített 1. és 2. kategóriájú CMR-

anyagok listája

Or. en

Indokolás

A II. melléklet III. részének XY módosításában olvasható követelményeknek megfelelően. 
KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: 1. és 2. kategóriájú CMR-anyagok, 4.2
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Módosítás 356
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
II b melléklet – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIb. melléklet
A 67/548/EGK irányelv I. mellékletével 
összhangban 3. kategóriájú CMR-
anyagoknak minősülő anyagok és 
készítmények listája, amelyeket a II. 
melléklet III. rész 5. pontjának 
megfelelően tilos használni.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 357
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Irányelvre irányuló javaslat
II b melléklet – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIb. melléklet
Betiltott 3. kategóriájú CMR-anyagok és 

készítmények listája

Or. en
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Módosítás 358
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Irányelvre irányuló javaslat
II b melléklet – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIb. melléklet
Betiltott 3. kategóriájú CMR-anyagok 

listája

Or. en

Indokolás

A II. melléklet III. részének 7. módosításában olvasható követelményeknek megfelelően. 
KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: 3. kategóriájú CMR-anyagok, 5ii

Módosítás 359
Salvador Domingo Sanz Palacio

Irányelvre irányuló javaslat
II b melléklet – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIb. melléklet
Betiltott 3. kategóriájú CMR-anyagok 

listája

Or. en
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Módosítás 360
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Irányelvre irányuló javaslat
II b melléklet – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

. IIb. melléklet
Betiltott 3. kategóriájú CMR-anyagok 

listája

Or. en

Indokolás

A II. melléklet III. részének XY módosításában olvasható követelményeknek megfelelően. 
KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: 3. kategóriájú CMR-anyagok, 5ii

Módosítás 361
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 20. cikkben említett műszaki 
dokumentációnak, amennyiben az értékelés 
szempontjából releváns, különösen az 
alábbiakat kell tartalmaznia:

A 20. cikkben említett műszaki 
dokumentációnak, amennyiben az értékelés 
szempontjából releváns, különösen az 
alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a tervezés és gyártás részletes leírása, 
beleértve a játékokban használt 
alkatrészeket és anyagokat, valamint a 
vegyi anyagok szállítóitól kapott, vegyi 
anyagokról szóló biztonsági adatlapot,

a) a tervezés és gyártás részletes leírása, 
beleértve a játékokban használt 
alkatrészeket és anyagokat, valamint
részletes információ a játék vagy az annak 
gyártásában használt anyagok vegyi
összetételéről, illetve a játékban vagy a 
játékrészekben használt minden anyag 
mennyiségéről. 

Or. el
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Módosítás 362
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tervezés és gyártás részletes leírása, 
beleértve a játékokban használt 
alkatrészeket és anyagokat, valamint a 
vegyi anyagok szállítóitól kapott, vegyi 
anyagokról szóló biztonsági adatlapot,

a) a tervezés és gyártás részletes leírása, 
beleértve a játékokban használt 
alkatrészeket és anyagokat, valamint 
részletes információ a játék vagy az annak 
gyártásában használt anyagok vegyi 
összetételéről, illetve a játékban vagy 
annak részeiben használt egyes anyagok 
mennyiségéről.

Or. en

Indokolás

Az anyagbiztonsági adatlapok korlátozott információt nyújtanak a játékok vegyi 
összetételéről. A technikai dokumentációnak részletesebb információkat kellene tartalmaznia, 
például a játék esetében használt vegyi anyagokkal kapcsolatos kvantitatív adatokat.  

Módosítás 363
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden figyelmeztetés elején, legyen az 
írott vagy piktogram, a „Figyelem” 
szónak kell szerepelnie.

Or. en

Indokolás

Minden figyelmeztetésnek a „Figyelem” szóval kell kezdődnie, világossá téve a fogyasztó 
számára, hogy a szöveg a biztonságra vonatkozik, illetve kellő figyelmet ébresztve az üzenet 
iránt. Ez különösen érvényes a piktogramokra.
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Módosítás 364
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden figyelmeztetés elején, legyen az 
írott vagy piktogram, a „Figyelem” 
szónak kell szerepelnie.

Or. en

Módosítás 365
Charlotte Cederschiöld

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden figyelmeztetés elején, legyen az 
írott vagy piktogram, a „Figyelem” 
szónak kell szerepelnie. 

Or. en

Indokolás

Minden figyelmeztetésnek a „Figyelem” szóval kell kezdődnie, világossá téve a fogyasztó 
számára, hogy a szöveg a biztonságra vonatkozik, illetve kellő figyelmet ébresztve az üzenet 
iránt. Ez különösen érvényes a piktogramokra.   
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Módosítás 366
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – B rész  – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az olyan játékokat, amelyek 3 évesnél 
fiatalabb gyermekek számára veszélyt 
jelenthetnek, például a következő 
figyelmeztetéssel kell ellátni: „Figyelem! 
Csak 36 hónapnál idősebb gyermekek 
számára.” vagy „Figyelem: Csak három 
évnél idősebb gyermekek számára.” vagy a 
„Figyelem!” szó a következő 
piktogrammal együtt:

1. Az olyan játékokat, amelyek 3 évesnél 
fiatalabb gyermekek számára veszélyt 
jelenthetnek, például a következő 
figyelmeztetéssel kell ellátni: „Figyelem! 
Csak 36 hónapnál idősebb gyermekek 
számára.” vagy „Figyelem: Csak három 
évnél idősebb gyermekek számára.” vagy a 
„Figyelem!” szó a következő 
piktogrammal együtt:

Piktogram Piktogram
Ezeket a figyelmeztetéseket a korlátozást 
szükségessé tevő speciális veszélyről szóló 
rövid magyarázattal kell ellátni, amelyet a 
használati útmutatóban lehet elhelyezni.

Ezeket a figyelmeztetéseket a korlátozást 
szükségessé tevő speciális veszélyről szóló 
rövid magyarázattal kell ellátni, amelyet a 
használati útmutatóban lehet elhelyezni.
Ilyen figyelmeztetést nem lehet olyan 
játékok esetében használni, amelyeket 3 
évesnél fiatalabb gyermekek számára 
terveztek, vagy amelyeket funkciójuk, 
méreteik és tulajdonságaik alapján az 
említett kategóriának szántak. Különösen 
a puha töltött játékok számítanak 3 
évesnél fiatalabb gyermekeknek szánt 
játékoknak.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a 
játékokra, amelyek funkciójukból, 
méretükből, jellemzőikből, 
tulajdonságaikból vagy egyéb okból 
kifolyólag nyilvánvalóan nem alkalmasak a 
3 évesnél fiatalabb gyermek számára.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a 
játékokra, amelyek funkciójukból, 
méretükből, jellemzőikből, 
tulajdonságaikból vagy egyéb okból 
kifolyólag nyilvánvalóan nem alkalmasak a 
3 évesnél fiatalabb gyermek számára.

Or. en

Indokolás

A “figyelem, kis játékrész” figyelmeztetést jelenleg helytelenül használják, és a kisgyerekek 
számára szánt játékokon valójában azért található ez a figyelmeztetés, hogy törvényesnek 
lehessen tekinteni olyan kis játékrészek jelenlétét, amelyek kisgyerekek esetében fulladást 
okozhatnak. Különösen olyan puha töltött játékok, mint a játékmackók és a puha babák nem 
rendelkezhetnek kis, eltávolítható részekkel, mivel a gyermekek minden bizonnyal játszani 
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fognak azokkal, a gyártó szándékától függetlenül.

Módosítás 367
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – B rész  – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az olyan játékokat, amelyek 3 évesnél 
fiatalabb gyermekek számára veszélyt 
jelenthetnek, például a következő 
figyelmeztetéssel kell ellátni: „Figyelem! 
Csak 36 hónapnál idősebb gyermekek 
számára.” vagy „Figyelem: Csak három 
évnél idősebb gyermekek számára.” vagy a 
„Figyelem!” szó a következő 
piktogrammal együtt:

1. Az olyan játékokat, amelyek 3 évesnél 
fiatalabb gyermekek számára veszélyt 
jelenthetnek, például a következő 
figyelmeztetéssel kell ellátni: „Figyelem! 
Csak 36 hónapnál idősebb gyermekek 
számára.” vagy „Figyelem: Csak három 
évnél idősebb gyermekek számára.” vagy a 
„Figyelem!” szó a következő 
piktogrammal együtt:

Piktogram Piktogram
Ezeket a figyelmeztetéseket a korlátozást 
szükségessé tevő speciális veszélyről szóló 
rövid magyarázattal kell ellátni, amelyet a 
használati útmutatóban lehet elhelyezni.

Ezeket a figyelmeztetéseket a korlátozást 
szükségessé tevő speciális veszélyről szóló 
rövid magyarázattal kell ellátni, amelyet a 
használati útmutatóban lehet elhelyezni.
Ilyen figyelmeztetést nem lehet olyan 
játékok esetében használni, amelyeket 3 
évesnél fiatalabb gyermekek számára 
terveztek, vagy amelyeket funkciójuk, 
méreteik és tulajdonságaik alapján az 
említett kategóriának szántak. Különösen 
a puha töltött játékok számítanak 3 
évesnél fiatalabb gyermekeknek szánt 
játékoknak.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a 
játékokra, amelyek funkciójukból, 
méretükből, jellemzőikből, 
tulajdonságaikból vagy egyéb okból 
kifolyólag nyilvánvalóan nem alkalmasak a 
3 évesnél fiatalabb gyermek számára.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a 
játékokra, amelyek funkciójukból, 
méretükből, jellemzőikből, 
tulajdonságaikból vagy egyéb okból 
kifolyólag nyilvánvalóan nem alkalmasak a 
3 évesnél fiatalabb gyermek számára.

Or. en
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Módosítás 368
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – B rész  – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Korcsolyák, görkörcsolyák, egysoros 
görkorcsolyák, gördeszkák, robogók és 
gyermekek számára készült játékbiciklik

5. Korcsolyák, görkörcsolyák, egysoros 
görkorcsolyák, gördeszkák, robogók és 
gyermekek számára készült játékbiciklik

Ha ezek a játékok játékként kerülnek 
kereskedelmi forgalomba, a következő 
jelzéssel kell ellátni őket:

Ha ezek a játékok játékként kerülnek 
kereskedelmi forgalomba, a következő 
jelzéssel kell ellátni őket:

„Figyelem! Védőfelszereléssel 
használandó! Forgalomban nem 
használandó.”

„Figyelem! Védőfelszereléssel 
használandó! Közúton vagy járdán nem 
használandó. 20 kilogrammnál súlyosabb 
gyermek által nem használandó.”

Továbbá a használati utasításnak 
emlékeztetnie kell arra, hogy a játékot 
óvatosan kell használni, mivel nagy 
ügyességet igényel, hogy így elkerülhetők 
legyenek az esések, ütközések, amelyek a 
felhasználónak vagy harmadik 
személyeknek sérülést okozhatnak. Az 
ajánlott védőfelszerelésre (sisak, kesztyű, 
térd- és könyökvédő stb.) vonatkozóan is 
útmutatást kell adni.

Továbbá a használati utasításnak 
emlékeztetnie kell arra, hogy a játékot 
óvatosan kell használni, mivel nagy 
ügyességet igényel, hogy így elkerülhetők
legyenek az esések, ütközések, amelyek a 
felhasználónak vagy harmadik 
személyeknek sérülést okozhatnak. Az 
ajánlott védőfelszerelésre (sisak, kesztyű, 
térd- és könyökvédő stb.) vonatkozóan is 
útmutatást kell adni.

Or. en

Indokolás

A figyelmeztetéseknek magától értetődőknek kell lenniük annak érdekében, hogy a fogyasztók 
megértsék azokat és megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyenek.

Módosítás 369
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – B rész  – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerekben található vagy az 
élelmiszerrel összekevert játékokat a 
következő figyelmeztetéssel kell ellátni:

Az élelmiszerekben található vagy az 
élelmiszerrel összekevert játékokat a 
következő figyelmeztetéssel kell ellátni:
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„Felnőtt felügyelete mellett ajánlott”. „Kizárólag felnőtt felügyelete mellett 
ajánlott”.

Or. en

Módosítás 370
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – B rész  – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerekben található vagy az 
élelmiszerrel összekevert játékokat a 
következő figyelmeztetéssel kell ellátni:

Az élelmiszerekben található vagy az 
élelmiszerrel összekevert játékokat a 
következő figyelmeztetéssel kell ellátni:

„Felnőtt felügyelete mellett ajánlott”. „Felnőtt felügyelete mellett ajánlott”.
A játékokat tartalmazó élelmiszeripari 
termékeket a következő figyelmeztetéssel 
kell ellátni, a gyermek korától 
függetlenül: „Figyelem! Játékot 
tartalmaz”, vagy, ha a játék veszélyes 
csomagolásban található: Figyelem! 
Olyan csomagolásban található játékot 
tartalmaz, amely fulladást okozhat.  
Ezeket a termékeket el kell távolítani 
mielőtt a játék a gyermekhez kerül”.

Or. en

Indokolás

Néhány terméken fel van tüntetve, hogy belsejükben „meglepetés található”, azt azonban nem 
említik, hogy a meglepetés ehető vagy sem. Ezekben az esetekben például a gyermek labda 
alakú rágóguminak (vagyis ehetőnek) nézhet egy kis labdát (amely nem ehető, hanem játék). 
Ezért a javasolt szövegezés jobban biztosítja a gyermek biztonságát.
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Módosítás 371
Maria Matsouka

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – B rész  – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az élelmiszerekben található vagy az 
élelmiszerrel összekevert játékokat a 
következő figyelmeztetéssel kell ellátni:

7. Az élelmiszerekben található vagy az 
élelmiszerrel összekevert játékokat a 
következő figyelmeztetéssel kell ellátni:

„Felnőtt felügyelete mellett ajánlott”. „Felnőtt felügyelete mellett ajánlott”.
A játékokat tartalmazó élelmiszereket a 
következő figyelmeztetéssel kell ellátni, a 
gyermek korától függetlenül: „Figyelem:
játékot tartalmaz”, vagy, ha a játék 
veszélyes csomagolásban található: 
„Figyelem: olyan csomagolásban 
található játékot tartalmaz, amely 
fulladást okozhat. A csomagolást el kell 
távolítani mielőtt a játék a gyermekhez 
kerül”.

Or. el

Módosítás 372
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a) Védőmaszkok és -sisakok 
játékutánzatai
A védőmaszkok és -sisakok 

játékutánzatain a következő 
figyelmeztetésnek kell lennie:

„Figyelmeztetés: ez a játék nem nyújt 
védelmet.”

Or. en
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Indokolás

A figyelmeztetéseknek magától értetődőknek kell lenniük annak érdekében, hogy a fogyasztók 
megértsék azokat és megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyenek.
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