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LYHYET PERUSTELUT

Lelujen turvallisuutta koskeva direktiivi on hyväksytty vuonna 1988, ja sitä on muutettu 
vuonna 1993. Direktiivi on mahdollistanut jäsenvaltioiden säännösten yhdenmukaistamisen ja 
lasten suojelun parantamisen. 

Direktiivi on kuitenkin mukautettava nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen ja 
käytettävissämme oleviin uusiin tieteellisiin tietoihin. Mukaan on otettava myös riskeihin 
liittyvä tilastotieto ja uudet yhteiskunnalliset vaatimukset.

Huomioon otettavat uudet tekijät

Taloudellinen tausta

Kauppavaihdon lisääntyminen on aiheuttanut huomattavaa muutosta lelualalla.

Noin 80 prosenttia EU:ssa markkinoitavista leluista on tuontitavaraa, ja on muistettava, että 
vuonna 2007 miljoonia Kiinassa valmistettuja leluja vedettiin pois markkinoilta, koska ne 
eivät olleet EU:n standardien mukaisia. Kauppavirrat edellyttävät markkinoille saattamista ja 
standardien noudattamisen valvontaa koskevien sääntöjen tarkistamista.

Uudet tieteelliset tiedot

Lelut sisältävät yhä enemmän kemikaaleja, minkä vuoksi lainsäädäntöä on mukautettava 
näiden tuotteiden esiintymiseen leluissa liittyviin riskeihin ja siihen, miten lapset kohtelevat 
leluja (imeminen, heittely jne.).

Tilastotiedot ja riskinhallinta

Vain vakavista leluihin liittyvistä onnettomuuksista ilmoitetaan. On kuitenkin otettava 
huomioon kaikki onnettomuudet, jotta voidaan paremmin ymmärtää lelujen käyttöön liittyvät 
vaarat ja riskit.

Jotta lelujen käyttöön liittyviä onnettomuuksia voidaan paremmin ehkäistä, meidän on 
tukeuduttava saatavilla oleviin tieteellisiin arviointeihin ja riskinarviointeihin.

Ennalta varautumisen periaatteeseen ei pitäisi viitata vain yhdessä erityisessä tuoteluokassa, 
vaan sitä olisi sovellettava yleisesti.

Uudet yhteiskunnalliset vaatimukset

Yhteiskuntaamme kuvastaa lelujen yhä suurempi määrä ja valikoima. Ne ovat mukana lapsen 
emotionaalisessa ja älyllisessä kehityksessä ja ovat osa hänen elämäänsä niin kotona kuin 
koulussakin.

Loppukäyttäjillä on oikeus odottaa ja vaatia korkeatasoisia tuotteita, jotka eivät merkitse 
terveysriskiä lapsille tai heistä huolehtiville.

Ympäristötietoiset kuluttajat vaativat myös ympäristöystävällisiä tuotteita. Tämä koskee lelun 
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elämänkaarta, pakkausta ja kestävyyttä. Tutkimukset osoittavat, että monet markkinoille 
saatetut lelut eivät ole riittävän kestäviä ja muuttuvat pikaisesti jätteeksi.

Komission ehdotus sisältää edistysaskeleita, mutta se kaipaa täsmennyksiä. Sitä varten 
on laadittu tarkistusehdotuksia erityisesti seuraavista aiheista:

Varoitusten tärkeys ja tuotteen mukana olevat pakolliset asiakirjat

Käytetyt termit on määriteltävä yhteisön terminologian mukaisesti, esimerkiksi tukehtumisen 
osalta.

Asiakirjat pitää pystyä lukemaan helpommin. On olennaisen tärkeää, että ne laaditaan sen 
jäsenvaltion virallisella kielellä tai niiden jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, joissa tuotteita 
markkinoidaan. 

Säännökset, jotka koskevat vaatimuksiin vastaamisen määräaikaa ja varoituksia, on 
määriteltävä tarkasti. Samoin on tehtävä vaatimustenvastaisia leluja koskevien korjaavien 
sekä poistamis- ja palautustoimenpiteiden kanssa.

Tuotteiden laatu ja riskit, jotka liittyvät kemiallisten aineiden esiintymiseen.

Lelut on erityisesti suunnattu lapsille, joten on otettava huomioon, että lapset ovat paljon 
herkempiä ympäristölle aikuisiin verrattuna.

Heidän elimensä eivät ole täysin kehittyneitä ennen kuin tietyssä iässä, ja altistuminen CMR-
aineille on riski lasten kehittymiselle ja terveydelle pitkällä aikavälillä. Näin ollen on 
viitattava muihin säännöksiin (elintarvikkeiden pakkaukset, kosmetiikka jne.), joissa on 
asetettu rajat kemiallisten aineiden esiintymiselle tai siirtymiselle, ja on arvioitava, miten lapsi 
voi käyttää tuotetta (imeminen, kontakti ihon kanssa jne.).

Tämän asiakirjan valmistelija katsoo, että kemiallisia aineita koskevat säännökset on 
laajennettava kattamaan hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet jne.

Ehdotuksessa asetetaan vapaa liikkuminen lelujen turvallisuuden edelle. Tässä yhteydessä on 
huomioitava REACHin mukaisesti siirrettävä todistustaakka. Myös talouden toimijoiden on 
osoitettava, että heidän lelunsa ovat turvallisia eivätkä uhkaa lasten terveyttä.

Monien yritysten tuotannon siirtämisen vuoksi 80 prosenttia unionissa markkinoitavista 
leluista tuodaan ja pääasiassa Kiinasta, missä työolosuhteet ja ympäristönormit ovat alhaisia.

Velvollisuuksia lelujen turvallisuuden alalla on siis lukuisia. Suuret läntiset merkit ja 
toimeksiantajat dominoivat kuitenkin vielä lelumarkkinoita, joten niiden – kuten myös tuojien 
ja jakelijoiden – on varmistettava, että sopimusehdot vastaavat yhteisön lainsäädäntöä ja että 
lastemme terveyden suojelu on korkealla tasolla.

TARKISTUKSET
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Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ennalta varautumisen periaate on 
nimenomaisesti sisältynyt 
perustamissopimukseen vuodesta 1992; 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on 
useaan otteeseen täsmentänyt kyseisen 
periaatteen sisältöä ja sen merkitystä 
yhteisön oikeudessa yhtenä yhteisön 
ympäristön ja terveyden alalla 
harjoittaman suojelupolitiikan 
kulmakivistä.1
1Asiassa C-192/01, komissio v. Tanska, 23. 
syyskuuta 2003 annettu tuomio, Kok. 2003, s. I-
9693; tuomio asiassa C-127/02, Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee ja 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Vogels, 7.9.2004, kok. 2004, s. I-7405.

Or. fr

Perustelu

A cause du manque de données sur les dangers et les risques que peuvent représenter les 
jouets pour la sécurité et la santé des enfants et étant donné que les enfants appartiennent aux 
catégories de population très vulnérables ou vulnérables en fonction de l’âge, le principe de 
précaution doit être intégré dans la législation relative à la sécurité des jouets afin de 
permettre tant aux autorités compétentes des Etats membres qu’aux opérateurs économiques 
de prendre des mesures visant à empêcher la mise sur le marché de certains jouets. Sa portée 
doit être générale.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Il n’est pas suffisant de rappeler aux opérateurs économiques de prendre les mesures 
appropriées, il est utile aussi de rappeler que leur responsabilité est engagée. Leur vigilance 
est donc nécessaire pour garantir la sécurité et la santé des enfants différents usages des 
jouets doivent être pris en compte.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. fr

Perustelu

Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l’objectif d’un 
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niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l’environnement, il doit 
en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets. Ce considérant 
traitant des substances chimiques, il est donc impératif de faire référence aux substances 
dangereuses et très dangereuses.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Talouden toimijoiden, jotka 
pyytävät poikkeusta käyttää erittäin 
vaarallista ainetta leluissa, on osoitettava, 
ettei ole olemassa mitään turvallisempaa 
vaihtoehtoa.

Or. fr

Perustelu

L’utilisation des substances très dangereuses doit être évitée de manière générale, en raison 
des effets potentiels à plus ou moins long terme sur la santé des enfants. Toutefois, leur 
utilisation peut être envisagée mais à la condition que les fabricants justifient de l’inexistence 
de substances de substitution, donc plus sûres. Cet amendement renvoie aussi au « principe » 
de renversement de la charge de la preuve introduit dans la législation REACH, où il revient 
au producteur de démontrer qu’il n’a pas d’autres alternatives à l’utilisation d’une substance 
très dangereuse.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Vastuu lelujen aiheuttamien 
riskien, etenkin kemiallisten aineiden 
käyttöön leluissa liittyvien riskien, 
hallinnasta pitäisi kuulua luonnollisille 
henkilöille tai oikeushenkilöille, jotka 
valmistavat, tuovat ja saattavat lelut 
markkinoille.
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Or. fr

Perustelu

Les opérateurs économiques du secteur des jouets doivent également être pleinement 
conscients des effets potentiellement dangereux pour la santé des enfants de l’utilisation de 
certaines substances ou préparations chimiques. Par conséquent ils doivent intégrer dans la 
gestion des risques liés à l’utilisation des jouets la problématique des substances chimiques.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Le  principe de précaution doit être appliqué de manière générale dans le cadre de cette 
directive révisée. Cet amendement est aussi en lien avec l’amendement 1  au considérant 
3.bis.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Koska saattaa olla olemassa tai 
saatetaan kehittää leluja, jotka aiheuttavat 
vaaroja, joita ei kateta tässä direktiivissä 

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

säädetyillä erityisillä 
turvallisuusvaatimuksilla, on tarpeen 
asettaa yleinen turvallisuusvaatimus 
oikeusperustaksi, jonka perusteella voidaan 
ryhtyä toimenpiteisiin tällaisia leluja 
vastaan. Lelujen turvallisuus olisikin 
määritettävä viittaamalla tuotteen käyttöön 
tarkoitetulla tavalla, mutta samalla olisi 
myös otettava huomioon kohtuullisesti
ennakoitavissa oleva käyttö ja muistettava, 
että lapset eivät yleensä ole yhtä huolellisia 
kuin aikuinen keskivertokäyttäjä.

Or. fr

Perustelu

Il faut préciser les différents caractères prévisibles des usages à évaluer. Il est nécessaire d’y 
réfléchir pour procéder à l’évaluation du jouet afin de prendre en compte des usages que 
l’enfant peut faire d’un jouet, tout en excluant des événements qu’un enfant d’un certain âge 
ne pourrait pas réaliser en raison de son stade de développement, physique, intellectuel, etc.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) CE-merkintä on lelun 
vaatimustenmukaisuuden ilmentymä ja 
näkyvä seuraus vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin koko prosessista laajassa 
merkityksessä. CE-merkinnän käyttöä 
koskevat yleiset periaatteet ja sen 
kiinnittämistä koskevat säännöt olisi näin 
ollen vahvistettava tässä direktiivissä.

(21) CE-merkintä osoittaa lelun 
vaatimustenmukaisuuden, ja se on näkyvä 
seuraus vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin koko prosessista laajassa 
merkityksessä. CE-merkinnän käyttöä 
koskevat yleiset periaatteet ja sen 
kiinnittämistä koskevat säännöt olisi näin 
ollen vahvistettava tässä direktiivissä.

Or. fr

Perustelu

Le nombre considérable de rappels de jouets intervenus en 2007 portant le marquage « CE » 
a rappelé aux consommateurs européens que le respect de la conformité n’était pas synonyme 
d’un niveau élevé de sécurité de jouets. Aussi il est inapproprié de mentionner que le 
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marquage « CE » rend effectif la conformité, laissant sous-entendre la sécurité..

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Seul le fabricant peut apposer le marquage « CE ». Il doit être conscient que l’utilisation du 
marquage « CE » impliquant respect de conditions strictes, il engage sa responsabilité et que 
tout abus peut être sanctionné. En lien avec l’amendement 8.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Amendement en lien avec les amendements au considérant 16, à l’article 47 et à l’annexe II, 
partie III.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Suunnitellun toiminnan tavoitetta, 
joka on lelujen turvallisuuden korkean 
tason turvaaminen takaamalla samalla 
sisämarkkinoiden toiminta asettamalla 
yhdenmukaistettuja 
turvallisuusvaatimuksia leluille ja 
vähimmäisvaatimuksia 
markkinavalvonnalle, ei voida riittävällä 
tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, 
vaan se voidaan toiminnan laajuus ja 
vaikutukset huomioon ottaen saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö 
voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

(34) Suunnitellun toiminnan tavoitetta, 
joka on lelujen turvallisuuden korkean 
tason turvaaminen lasten turvallisuuden ja 
terveyden varmistamiseksi takaamalla 
samalla sisämarkkinoiden toiminta 
asettamalla yhdenmukaistettuja 
turvallisuusvaatimuksia leluille ja 
vähimmäisvaatimuksia 
markkinavalvonnalle, ei voida riittävällä 
tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, 
vaan se voidaan toiminnan laajuus ja 
vaikutukset huomioon ottaen saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö 
voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

Or. fr

Perustelu

L’objectif premier de cette directive doit être rappelé.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämä direktiivi perustuu 
periaatteelle, että valmistajat, tuojat ja 
muut talouden toimijat takaavat, että 
lelujen valmistamisella tai saattamisella 
markkinoille, erityisesti niiden 
sisältämillä kemiallisilla aineilla, ei ole 
haitallisia tai myrkyllisiä vaikutuksia 
lasten terveydelle ja ympäristölle. Nämä 
toimenpiteet perustuvat ennalta 
varautumisen periaatteeseen.

Or. fr

Perustelu

Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l’objectif d’un 
niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l’environnement, il doit 
en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets, y compris les 
substances chimiques utilisées pour leur fabrication. Il est nécessaire ce faisant de rappeler 
ici que le principe de précaution doit être intégré à la législation relative à la sécurité des 
jouets.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
tai oikeushenkilöä, joka suunnittelee tai 
valmistaa taikka suunnitteluttaa tai 
valmistuttaa lelua omalla nimellään tai 
tavaramerkillä

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Perustelu

Amendement linguistique.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) 'varoituksella' tarkoitetaan 
erityistä/erityisiä mainintaa/mainintoja, 
joilla kiinnitetään loppukäyttäjän tai 
valvojan huomiota lelun käyttö- tai 
kokoamisedellytyksiin

Or. fr

Perustelu

Il est nécessaire de définir le terme « avertissement » pour éviter toute confusion avec 
l’étiquetage.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) ’markkinoilta poistamisella’ 
tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on estää toimitusketjussa 
olevan lelun asettaminen saataville
markkinoilla.

(9) 'markkinoilta poistamisella' tarkoitetaan 
kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on estää toimitusketjussa olevan lelun 
jakelu, tarjonta tai esillepano
markkinoilla.

Or. fr

Perustelu

Il est impératif de préciser quelles opérations le retrait couvre exactement.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) 'tukehtumisella' tarkoitetaan 
olennaisten tai elintärkeiden elinten 
toiminnan keskeytymistä hapen puutteen 
vuoksi, mikä on seurausta viidestä eri 
syystä, jotka ovat esineen väärä reitti, 
hukkuminen, tukahtuminen, 
kuristuminen tai musertuminen

Or. fr

Perustelu

Le terme asphyxie doit être défini car il englobe différents phénomènes de manque d’oxygène.
L’asphyxie est la conséquence d’un des cinq événements provoquant le manque d’oxygène et 
présentant un risque grave ou vital pour la santé des enfants.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) 'muodoltaan ja kooltaan sellainen, 
että sen voi niellä' tarkoitetaan esinettä, 
jonka koko tai muoto mahdollistaa sen 
mahtumisen kokonaisuudessaan 
standardissa EN 71–1:2005 määriteltyyn 
pienten osien lieriöön käyttämättä muuta 
voimaa kuin esineen omaa painoa

Or. fr

Perustelu

Ce phénomène doit être défini car l’ingestion de certains jouets peut entraîner l’asphyxie ou 
engendrer des problèmes gastriques ou intestinaux. L’ingestion de certains jouets n’est 
possible que parce qu’ils sont de taille inférieure au cylindre de test mentionné ci-dessus.
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 12 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) 'voi aiheuttaa tukehtumisen' 
tarkoitetaan esinettä, jonka koko, muoto 
tai paino mahdollistaa, että se peittää 
kokonaan suun tai nenän tai 
alahengitystiet käyttämällä ainoastaan 
esineen omaa voimaa

Or. fr

Perustelu

Idem que l’amendement au point 12 bis.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(13) 'vahingolla' tarkoitetaan ruumiillista 
vammaa tai mitä tahansa muuta haittaa 
terveydelle myös pitkällä aikavälillä

Or. fr

Perustelu

Il convient de préciser cette définition, en y incluant des effets autres que physiques qu’un 
jouet non conforme peut engendrer, ainsi que les effets à long terme liés à l’utilisation de 
certaines substances.
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

(14) ’vaaralla’ tarkoitetaan mahdollista 
vahingon aiheuttajaa

(14) 'vaaralla' tarkoitetaan mahdollista 
vahingon aiheuttajaa ihmisen terveydelle 
tai fyysiselle koskemattomuudelle

Or. fr

Perustelu

Il est nécessaire de préciser ce qui peut être endommagé.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Valmistajien on varmistettava, että 
käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan 
sarjatuotannon vaatimustenmukaisuuden 
jatkuvuus lelun mallin tai prototyypin ja 
sen osien, joita on käytetty kyseisen lelun 
eri arviointi- ja 
vaatimustenmukaisuusprosesseissa, osalta 
sekä 9 artiklassa ja liitteessä II 
vahvistettujen perusvaatimusten 
noudattaminen. Valmistajien on otettava 
asianmukaisesti huomioon muutokset
tuotteen suunnittelussa tai ominaisuuksissa
ja muutokset yhdenmukaistetuissa 
standardeissa, joihin nähden lelun 
vaatimustenmukaisuus todetaan.

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

Valmistajien on suoritettava näytteisiin 
perustuvia testejä valmistetuille leluille, 
myös niiden osille, ja kaupan pidetyille 
leluille. Näitä testejä on tehtävä ainakin 
kerran vuodessa sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 38 artiklan soveltamista.
Valmistajien on tutkittava talouden 
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toimijoiden ja loppukäyttäjien valitukset ja 
vastattava niihin viimeistään kahden 
viikon kuluessa ja pidettävä niistä kirjaa 
tämän direktiivin 7 a artiklan mukaisesti 
sekä tiedotettava heihin yhteyden 
ottaneille talouden toimijoille ja 
loppukäyttäjille tällaisesta valvonnasta.

Or. fr

Perustelu

L’objectif de cette directive est de renforcer les dispositions en matière de sécurité des jouets 
et de santé des enfants. Aussi les fabricants doivent pourvoir garantir qu’ils ont mis en place 
différentes procédures. Les tests par sondage doivent donc être réguliers et doivent porter 
aussi sur les objets sortant de la chaîne de fabrication, ainsi que sur les parties les 
composant. Enfin, les réclamations et plaintes doivent être traitées dans un délai raisonnable, 
qu’elles proviennent des autres opérateurs économiques ou des utilisateurs finals.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että lelu, jonka he ovat 
saattaneet markkinoille, ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 10 a 
artiklan mukaisesti kyseisen lelun 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai 
sen poistamiseksi markkinoilta 10 b 
artiklan mukaisesti ja palauttamiseksi 
loppukäyttäjiltä 10 c artiklan mukaisesti, 
jos se on tarpeen. Heidän on viipymättä 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
kansallisille viranomaisille, joissa he 
asettivat lelun saataville, ja kuvailemalla 
yksityiskohtaisesti erityisesti 
vaatimustenvastaisuutta koskevan 
ongelman ja toteutetut korjaavat sekä 
poistamis- tai palautustoimenpiteet.
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Or. fr

Perustelu

Il est nécessaire de préciser les différentes mesures à prendre en cas de non-conformité, en 
fonction du problème de conformité et de sécurité constaté, tel que précisé dans  les 
amendements aux articles 10 bis à quater. Idem pour l’information des autorités compétentes.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Les délais de communication de tout document ou informations doivent être précisés. Une 
telle précision est un élément visant à renforcer l’application des mesures de sécurité 
permettant de garantir la santé des enfants.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Cette information des autorités nationales compétentes est nécessaire. Elle doit se faire dans 
un délai imparti.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Ilmoitukseen valtuutetusta 
edustajasta on sisällytettävä ainakin 
valtuutetun edustajan yhteystiedot (nimi, 
postiosoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, Internet-sivusto), lelut, 
joiden osalta valtuutettu edustaja hoitaa 3 
kohdassa tarkoitetut velvollisuudet, ja 
kyseisten lelujen yksilölliset 
tunnistenumerot.

Or. fr

Perustelu

Les informations minimales que le fabricant doit communiquer aux autorités nationales 
compétentes à l’issue de la désignation d’un mandataire, doivent être précisées, pour 
permettre de réaliser les objectifs de la révision de cette directive.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Les délais de communication de tout document ou informations doivent être précisés. Une 
telle précision est un élément visant à renforcer l’application des mesures de sécurité 
permettant de garantir la santé des enfants. La 2° partie de l’amendement est linguistique.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kun tuojat saattavat lelun markkinoille, 
heidän on varmistettava, että heidän 
unionin markkinoille saattamansa lelut 
täyttävät tämän direktiivin säännökset ja 
että ne ovat turvallisia.

Or. fr

Perustelu

Il est impératif de préciser que les importateurs ont également une part de responsabilité 
dans l’application et le respect des objectifs de la révision de cette directive. Le dernier 
amendement est un amendement linguistique.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen lelun saattamista markkinoille 
tuojien on tarkastettava, että valmistaja on 
suorittanut asianmukaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn.

2. Ennen lelun saattamista markkinoille 
tuojien on tarkastettava, että valmistaja on 
suorittanut asianmukaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn tämän direktiivin 18 ja 
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19 artiklan mukaisesti.
Heidän on tarkastettava, että valmistaja on 
laatinut tekniset asiakirjat, että leluun on 
kiinnitetty vaaditut 
vaatimustenmukaisuusmerkinnät, että sen 
mukana on vaaditut asiakirjat ja että 
valmistaja on noudattanut 3 artiklan 5 ja 6 
kohdassa esitettyjä vaatimuksia.

Heidän on tarkastettava, että valmistaja on 
laatinut tekniset asiakirjat tämän 
direktiivin 20 artiklan mukaisesti, että 
leluun on kiinnitetty vaaditut 
vaatimustenmukaisuusmerkinnät, että sen 
mukana on vaaditut asiakirjat ja että 
valmistaja on noudattanut 3 artiklan 5 ja 6 
kohdassa, 9 artiklassa ja liitteessä II
esitettyjä vaatimuksia.

Jos tuoja havaitsee, että lelu ei ole 9 
artiklassa ja liitteessä II esitettyjen 
olennaisten turvallisuusvaatimusten 
mukainen, hän voi asettaa lelun saataville 
markkinoilla vasta sen jälkeen, kun se on 
saatettu kyseisten vaatimusten mukaiseksi.

Jos tuoja havaitsee, että lelu ei ole 9 
artiklassa ja liitteessä II esitettyjen 
olennaisten turvallisuusvaatimusten 
mukainen, hän voi asettaa lelun saataville 
markkinoilla vasta sen jälkeen, kun se on 
saatettu kyseisten vaatimusten mukaiseksi.

Or. fr

Perustelu

Il est nécessaire de rappeler les dispositions pertinentes de la présente directive auxquelles 
ces différents points se rapportent. L’amendement à l’alinéa 3 est linguistique.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Les informations initialement proposées doivent être complétées et elles doivent être 
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accessibles facilement et rapidement.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuojien on varmistettava, että sinä 
aikana, jona lelu on heidän vastuullaan, 
varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät 
vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta 9 
artiklassa ja liitteessä II esitettyjen 
vaatimusten suhteen.

4. Tuojien on varmistettava, että sinä 
aikana, jona lelu on heidän vastuullaan, 
varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät 
vaaranna sen eheyttä ja
vaatimustenmukaisuutta 9 artiklassa ja 
liitteessä II esitettyjen vaatimusten suhteen.

Or. fr

Perustelu

Le respect des exigences de sécurité ne concerne pas seulement le respect de la conformité, 
mais doit garantir aussi l’intégrité du jouet.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että lelu, jonka he ovat 
saattaneet markkinoille, ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 10 a 
artiklan mukaisesti kyseisen lelun 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai 
sen poistamiseksi markkinoilta 10 b 
artiklan mukaisesti ja palauttamiseksi 
loppukäyttäjiltä 10 c artiklan mukaisesti, 
jos se on tarpeen. Heidän on viipymättä 
tiedotettava asiasta muille asianomaisille 
talouden toimijoille ja niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat lelun saataville, ja 
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korjaavista toimenpiteistä. kuvailemalla yksityiskohtaisesti erityisesti 
vaatimustenvastaisuutta koskevan 
ongelman ja toteutetut korjaavat, 
poistamis- ja palautustoimenpiteet.

Or. fr

Perustelu

Idem amendement 22.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Idem amendement 26.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun jakelijat asettavat lelun saataville 
markkinoilla, heidän on toimittava 
asiaankuuluvaa huolellisuutta 

1. Kun tuojat saattavat lelun markkinoille, 
heidän on varmistettava, että heidän 
unionin markkinoille saattamansa lelut 
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noudattaen suhteessa sovellettaviin 
vaatimuksiin.

täyttävät tämän direktiivin säännökset 
siten, että heidän markkinoille 
saattamansa lelut ovat turvallisia.

Or. fr

Perustelu

Idem amendement 27.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jakelijoiden on varmistettava, että sinä 
aikana, jona lelu on heidän vastuullaan, 
varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät 
vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta 9 
artiklassa ja liitteessä II esitettyjen 
vaatimusten suhteen.

3. Jakelijoiden on varmistettava, että sinä 
aikana, jona lelu on heidän vastuullaan, 
varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät 
vaaranna sen eheyttä ja
vaatimustenmukaisuutta 9 artiklassa ja 
liitteessä II esitettyjen vaatimusten suhteen.

Or. fr

Perustelu

Idem amendement 30.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että lelu, jonka he ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
kyseisen lelun saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi tai sen poistamiseksi 

4. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että lelu, jonka he ovat 
saattaneet markkinoille, ei ole 
sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
vaatimusten mukainen, on ryhdyttävä 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 10 a 
artiklan mukaisesti kyseisen lelun 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai 
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markkinoilta ja palauttamiseksi 
loppukäyttäjiltä, jos se on tarpeen. Heidän 
on viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille, 
joissa he asettivat lelun saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

sen poistamiseksi markkinoilta 10 b 
artiklan mukaisesti ja palauttamiseksi 
loppukäyttäjiltä 10 c artiklan mukaisesti. 
Heidän on viipymättä tiedotettava asiasta 
muille asianomaisille talouden toimijoille 
ja niiden jäsenvaltioiden kansallisille 
viranomaisille, joissa he asettivat lelun 
saataville, ja kuvailemalla 
yksityiskohtaisesti erityisesti 
vaatimustenvastaisuutta koskevan 
ongelman ja toteutetut korjaavat, 
poistamis- tai palautustoimenpiteet.

Or. fr

Perustelu

Idem amendement 22.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Idem amendement 26.
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Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Rekisteri

Edellä esitetyn 1 artiklan määritelmän 
mukaisten lelualan talouden toimijoiden 
on pidettävä rekisteriä korjaavista sekä 
poistamis- ja palautustoimenpiteistä, 
muilta talouden toimijoilta ja 
loppukäyttäjiltä vastaanotetuista 
valituksista sekä kaikkien edellä 
mainittujen toimenpiteiden seurannasta.
Rekisteristä on käytävä selvästi ilmi 
kaikista edellä mainituista toimenpiteistä 
niiden syyt, kyseisen lelun yksilöllinen 
tunnistenumero ja jäljitettävyyden 
mahdollistava lelun tunniste sekä 
valituksen vastaanottopäivä ja valituksen 
seurantaa koskevan ilmoituksen 
lähettämispäivä.
Rekisteriä on säilytettävä 10 vuoden ajan. 
Toimijoiden on annettava rekisterit 
pyynnöstä toimivaltaisten viranomaisten 
käyttöön.

Or. fr

Perustelu

L’article 3, paragraphe 4 fait référence à la tenue d’un registre par les fabricants. Il est donc 
nécessaire de préciser les modalités applicables à la tenue dudit registre dans la présente 
directive.
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Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Idem amendement 23.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- 1. Lapset kuuluvat herkkien henkilöiden 
luokkaan, koska heidän terveytensä on 
hauraampi ja reagoi biologisesti 
enemmän tiettyjen aineiden esiintymiseen. 
Heidän altistumiseensa kemiallisille 
aineille liittyvät riskit ovat suurempia kuin 
aikuisilla, koska heidän kehityksensä ei 
ole vielä päättynyt.

Or. fr

Perustelu

Dans cet article disposant des exigences essentielles de sécurité, il est impératif de rappeler 
que les enfants appartiennent à la population des personnes très vulnérables ou vulnérables, 
en fonction de leur âge. Et qu’il est nécessaire qu’il en soit tenu compte en matière 
d’exigences de sécurité et de garantie de la santé des enfants utilisant des jouets, notamment 
pour ce qui est des substances chimiques.
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Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toiminta perustuu ennalta 
varautumisen periaatteeseen.

Or. fr

Perustelu

Idem amendement 1.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

Or. fr
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Perustelu

Idem amendement 7 pour la 1° partie de l’amendement. Pour l’évaluation des exigences 
essentielles de sécurité, la présence d’un surveillant ne peut pas être prise en compte, car il 
convient d’évaluer la sécurité intrinsèque des jouets. La surveillance doit avoir lieu, mais elle 
ne peut pas être continue, car l’enfant doit pouvoir et a besoin de jouer seul pour se 
développer et acquérir son autonomie.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinoille saatettujen lelujen on 
täytettävä olennaiset 
turvallisuusvaatimukset niiden 
ennakoitavissa olevana ja tavanomaisena 
käyttöaikana.

3. Markkinoille saatettujen lelujen on 
täytettävä olennaiset 
turvallisuusvaatimukset niiden 
tavanomaisena ja kohtuullisesti
ennakoitavissa olevana käyttöaikana.

Or. fr

Perustelu

Idem amendement 2.

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä V olevan B osan 1 kohdassa 
tarkoitettuja varoituksia ei voida käyttää 
leluille, jotka toimintojensa, kokonsa ja 
muiden ominaisuuksiensa, painoa lukuun 
ottamatta, vuoksi on tarkoitettu alle 36 
kuukauden ikäisten lasten käyttöön.

Or. fr
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Perustelu

Des jouets destinés à des enfants de moins de trois ans portent souvent l'indication "non 
destiné à des enfants de moins de trois ans", alors qu’ils sont destinés à cette catégorie d’âge.
Certains fabricants essaient ainsi de se soustraire à leurs responsabilités ou de se couvrir.
L'annexe V n'interdisant pas explicitement que cette formule soit apposée, il est beaucoup 
plus simple en matière de surveillance du marché de faire respecter la législation en faisant 
figurer cette disposition dans la directive.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Liitteessä V olevassa B osan 2–5 kohdassa
lueteltujen lelujen luokkien osalta on 
käytettävä niissä esitettyjen varoitusten 
sanamuotoa.

Or. fr

Perustelu

Amendement de cohérence avec l’amendement 102. Il convient aussi de préciser la portée de 
cette disposition.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Varoitukset on laadittava täsmällisellä, 
näkyvällä, helposti luettavalla ja käyttäjille 
tai heidän valvojilleen ymmärrettävällä
tavalla ja kiinnitettävä leluun tai, jos se on 
teknisesti mahdotonta, leluun 
kiinnitettävään lappuun tai pakkaukseen.
Ne toistetaan lelun mukana olevissa 
käyttöohjeissa. Pienissä leluissa, joita 
myydään ilman pakkausta, on oltava 
kiinnitettynä asianmukaiset varoitukset.
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Varoitusten, joissa täsmennetään käyttäjien 
vähimmäis- tai enimmäisikä, on oltava 
näkyviä, helposti luettavia ja selkeästi 
esillä myyntipaikassa.

Varoitusten, joissa täsmennetään käyttäjien 
vähimmäis- tai enimmäisikä, on oltava 
näkyviä, selvästi ja helposti luettavia sekä 
täsmällisiä ja selkeästi esillä 
myyntipaikassa. Valtuutetuille edustajille, 
tuojille ja jakelijoille on tiedotettava 
näistä varoituksista, jotta käyttäjien 
vähimmäis- tai enimmäisikä voidaan 
kiinnittää asianmukaisesti myyntipisteen 
yhteyteen.
Näitä yleisiä varoituksia on vuoroteltava 
tavalla, joka takaa niiden säännöllisen 
esiintymisen. Varoitus on painettava 
vähittäismyyntipakkauksen näkyvimmälle 
pinnalle sekä, läpinäkyviä päällyskääreitä 
lukuun ottamatta, tuotteen 
vähittäismyynnissä käytettävien muiden 
myyntipakkausten ulkopinnalle. 
Jäsenvaltiot voivat määrittää näille 
pinnoille sijoitettavien varoitusten 
sijainnin kielivaatimusten 
noudattamiseksi. Tässä artiklassa 
edellytettyjen varoitusten ja määriä 
koskevien merkintöjen tekstit on
a) painettava mustalla lihavoidulla 
Helvetica-kirjasimella valkoiselle 
taustalle. Jäsenvaltiot voivat 
kielivaatimusten täyttämiseksi määrittää 
kirjasimen pistekoon edellyttäen, että 
kansallisessa lainsäädännössä 
täsmennetty kirjasinkoko on sellainen, 
että varoitus on selvä- ja helppolukuinen;
b) painettava sen jäsenvaltion virallisella 
kielellä tai virallisilla kielillä, jossa tuote 
saatetaan markkinoille.

Or. fr

Perustelu

Les dispositions en matière d’avertissement doivent être précisées sur de nombreux points, 
d’où cet amendement qui pour les modalités citées aux alinéas 3 et 4 de cet amendement 
s’inspirent de certaines dispositions arrêtées dans le cadre de la législation sur les produits 
du tabac. Concernant les dispositions d’avertissement au point de vente, il est régulièrement 
constaté que les vendeurs ne sont pas informés que certains jouets ne sont pas destinés aux 
enfants de moins de 3 ans, ce qui minore l’objectif de renforcer la sécurité des enfants.
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Tässä artiklassa ja V liitteessä 
tarkoitetut varoitukset ja turvallisuusohjeet 
esitetään jäsenvaltion virallisella kielellä 
tai kielillä, kun lelut saatetaan markkinoille 
sen alueella.

Or. fr

Perustelu

La rédaction des avertissements et des instructions de sécurité dans la ou les langues 
officielles de l’Etat membre où les jouets sont mis sur le marché est un élément essentiel de la 
sécurité et de la santé des enfants.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Talouden toimijoiden yhteiset säännökset 
toteutettavista korjaavista toimenpiteistä 

tilanteissa, joissa lelut ovat 
vaatimustenvastaisia tai niiden 

vaatimustenmukaisuutta epäillään
1. Edellä olevien 3,5 ja 6 artiklan 
mukaisesti talouden toimijoiden, joilla on 
ongelma tai epäilys, joka liittyy 9 artiklan 
mukaisten merkintöjä koskeviin 
säännöksien tai 10 artiklan mukaisten 
varoituksia koskevien säännöksien 
vaatimustenmukaisuuteen, on ryhdyttävä 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
asianomaisten lelujen saattamiseksi 
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vaatimustenmukaisiksi.
2. Korjaavat toimenpiteet eivät koske kuin 
merkintöjen tai varoitusten saattamista 
vaatimustenmukaisiksi 9 a ja 10 artiklan 
mukaisesti.
3. Talouden toimijoiden, joilla on 
ongelma tai epäilys, joka liittyy 9 artiklan 
mukaisten merkintöjä koskeviin 
säännöksien tai 10 artiklan mukaisten 
varoituksia koskevien säännöksien 
vaatimustenmukaisuuteen, on tiedotettava 
välittömästi muille asianomaisille 
talouden toimijoille, kuluttajajärjestöille 
ja niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa tuote on saatettu 
saataville, kuvaillen yksityiskohtaisesti 
erityisesti vaatimustenmukaisuutta 
koskevan ongelman ja toteutetut 
korjaavat toimenpiteet.
4. Korjaavat toimenpiteet on otettava 
käyttöön viipymättä ja toteutettava 
mahdollisimman nopeasti viimeistään 
kahden viikon kuluessa siitä, kun 
vaatimustenvastaisuus on todettu.
Jos edellä mainittua määräaikaa on 
mahdotonta noudattaa, asianomaisten 
talouden toimijoiden, joita 
vaatimustenmukaisuusongelma koskee, 
on tiedotettava siitä välittömästi muille 
asianomaisille talouden toimijoille ja 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
ja perusteltava tarve lisäaikaan 
vaatimustenmukaisuuden 
palauttamiseksi. Toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten on tehtävä 
mahdollisimman nopeasti päätös 
määräaikaa koskevasta pyynnöstä ja 
tiedotettava välittömästi asianomaisille 
talouden toimijoille päätöksestä, erityisesti 
määräajasta, asianomaisten lelujen 
saattamiseksi vaatimustenvastaisiksi.
5. Lelujen asettaminen loppukäyttäjien 
saataville keskeytetään siksi ajaksi, kun 
tämän direktiivin mukaista 
vaatimustenmukaiseksi saattamista ei ole 
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toteutettu.

Or. fr

Perustelu

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures correctives, mentionnées 
aux articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
10 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b artikla
Talouden toimijoiden yhteiset säännökset 
vaatimustenvastaisten lelujen tai lelujen, 

joiden vaatimustenmukaisuutta epäillään, 
markkinoilta poistamista koskevista 

toimenpiteistä
1. Edellä esitettyjen 3, 5 ja 6 artiklan 
mukaisesti talouden toimijoiden, joilla on 
ongelma tai epäilys, joka liittyy lelujen 
turvallisuutta koskevien säännösten 
vaatimustenmukaisuuteen, on ryhdyttävä 
välittömästi toimenpiteisiin lelujen 
poistamiseksi markkinoilta.
2. Talouden toimijoiden, joilla on 
ongelma tai epäilys, joka liittyy lelujen 
turvallisuutta koskevien säännöksien 
vaatimustenmukaisuuteen, on tiedotettava 
siitä välittömästi muille asianomaisille 
talouden toimijoille, kuluttajajärjestöille 
ja niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa tuote on saatettu 
saataville, kuvaillen yksityiskohtaisesti 
erityisesti vaatimustenmukaisuutta 
koskevan ongelman ja toteutetut 
poistamistoimenpiteet.
3. Poistamistoimenpiteet on otettava 
käyttöön viipymättä ja toteutettava 
mahdollisimman nopeasti viimeistään 
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kahden viikon kuluessa siitä, kun 
vaatimustenvastaisuus on todettu.
Jos edellä mainittua määräaikaa on 
mahdotonta noudattaa, asianomaisten 
talouden toimijoiden, joita 
vaatimustenmukaisuusongelma koskee, 
on tiedotettava siitä välittömästi muille 
asianomaisille talouden toimijoille ja 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
ja perusteltava tarve lisäaikaan 
vaatimustenmukaisuuden 
palauttamiseksi. Toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten on tehtävä 
mahdollisimman nopeasti päätös 
määräaikaa koskevasta pyynnöstä ja 
tiedotettava välittömästi asianomaisille 
talouden toimijoille päätöksestä, erityisesti 
mahdollisesta tarvittavasta määräajasta 
asianomaisten lelujen saattamiseksi 
vaatimustenvastaisiksi.
4. Lelujen saattaminen loppukäyttäjien 
saataville keskeytetään toistaiseksi.
Kun lelut, jotka ovat olleet 
poistamismenettelyn kohteena, on saatettu 
vaatimustenmukaisiksi, niitä pidetään 
uusina leluina ja niiden osalta on 
noudatettava kaikkia tämän direktiivin 
säännöksiä asetettaessa niitä uudelleen 
loppukäyttäjien saataville.

Or. fr

Perustelu

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures de retrait, mentionnées aux 
articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants. Les modalités 
en matière de retrait doivent être plus fortes que les mesures correctives car la sécurité des 
jouets et la santé des enfants peuvent être plus sérieusement affectées
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Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
10 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 c artikla
Talouden toimijoiden yhteiset säännökset 
vaatimustenvastaisten lelujen tai lelujen, 

joiden vaatimustenmukaisuutta epäillään, 
palautusta koskevista toimenpiteistä

1. Edellä esitettyjen 3, 5 ja 6 artiklan 
mukaisesti talouden toimijoiden, joilla on 
ongelma tai epäilys, joka liittyy lelujen 
turvallisuutta koskevien säännösten 
vaatimustenmukaisuuteen, on ryhdyttävä 
välittömästi toimenpiteisiin lelujen 
poistamiseksi markkinoilta.
2. Loppukäyttäjille, jotka ovat hankkineet 
vaatimustenvastaisia leluja, tiedotetaan 
viipymättä kaikista tiedotuskanavista 
niiden jäsenvaltioiden alueilla, joilla 
asianomaiset talouden toimijat ovat 
saattaneet lelun saataville. Annetuissa 
tiedoissa täsmennetään erityisesti syy 
lelun vaatimustenvastaisuuteen, lelun 
aiheuttamat vaarat ja mahdolliset riskit 
sekä kaikki ennaltavarautumis- ja rajoitus 
toimenpiteet vaatimustenvastaisen lelun 
osalta ja paikka, jonne 
vaatimustenvastaiset lelut on palautettava.
3. Talouden toimijoiden, joilla on 
ongelma tai epäilys, joka liittyy lelujen 
turvallisuutta koskevien säännöksien 
vaatimustenmukaisuuteen, on tiedotettava 
siitä välittömästi muille asianomaisille 
talouden toimijoille, kuluttajajärjestöille 
ja niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa tuote on saatettu 
saataville, kuvaillen yksityiskohtaisesti 
erityisesti vaatimustenmukaisuutta 
koskevan ongelman ja toteutetut 
palautustoimenpiteet.
Palautustoimenpiteeseen liittyvien 
talouden toimijoiden on annettava 
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vaatimustenvastaisia leluja hankkineiden 
loppukäyttäjien saataville ilmainen 
puhelinlinja, joka on käytössä 
vuorokauden ympäri koko 
palautuskampanjan ajan.
Asianomaisten talouden toimijoiden on 
toimittava yhdessä kuluttajajärjestöjen ja 
niiden jäsenvaltioiden kansallisten 
viranomaisten kanssa, joissa ne ovat 
asettaneet lelun saataville. Edellä 
mainittujen eri tahojen on koordinoitava 
toimenpiteitään ja toimintaansa keinoin, 
jotka niistä tuntuvat asianmukaisimmilta.
Loppukäyttäjille tiedottamiseen liittyvät 
mahdolliset maksut kuuluvat 
asianomaisille talouden toimijoille.
4. Poistamistoimenpiteet on otettava 
käyttöön viipymättä ja toteutettava 
mahdollisimman nopeasti viimeistään 
kahden viikon kuluessa siitä, kun 
vaatimustenvastaisuus on todettu.
Jos edellä mainittua määräaikaa on 
mahdotonta noudattaa, asianomaisten 
talouden toimijoiden, joita 
vaatimustenmukaisuusongelma koskee, 
on tiedotettava siitä välittömästi muille 
asianomaisille talouden toimijoille ja 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
ja perusteltava tarve lisäaikaan 
vaatimustenmukaisuuden 
palauttamiseksi. Toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten on tehtävä 
mahdollisimman nopeasti päätös 
määräaikaa koskevasta pyynnöstä ja 
viimeistään seitsemän päivän kuluessa 
sekä tiedotettava välittömästi ja 
viimeistään seitsemän päivän kuluessa 
asianomaisille talouden toimijoille 
päätöksestä, erityisesti määräajasta 
asianomaisten lelujen saattamiseksi 
vaatimustenvastaisiksi.
5. Markkinoilla vielä saatavilla olevien 
lelujen asettaminen loppukäyttäjien 
saataville keskeytetään toistaiseksi.
6. Kun lelut, jotka ovat olleet 
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poistamismenettelyn kohteena, on saatettu 
vaatimustenmukaisiksi, niitä pidetään 
uusina leluina ja niiden osalta on 
noudatettava kaikkia tämän direktiivin 
säännöksiä asetettaessa niitä uudelleen 
loppukäyttäjien saataville.

Or. fr

Perustelu

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures de retrait, mentionnées aux 
articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants. Les modalités 
en matière de rappel doivent être plus fortes que les mesures de retrait car elles concernent 
des jouets détenus par des consommateurs,  la sécurité des jouets et la santé des enfants 
peuvent donc être plus gravement affectées, faute de mesures de rappel adéquates.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Turvallisuuden arviointi (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

Amendement linguistique

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lelujen turvallisuuden arvioinnissa on 
otettava huomioon kaikki olennaiset 
näkökohdat, etenkin lasten eri kategoriat 
ja herkimmät lapset, esimerkiksi erityisiä 
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tarpeita omaavat lapset.

Or. fr

Perustelu

Outre qu’il s’agit de rappeler l’objet essentiel de l’évaluation, il est nécessaire aussi de 
préciser des aspects complémentaires de celle-ci, notamment de prendre aussi en 
considération les  groupes d’enfants handicapés.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vakavien onnettomuuksien puutetta tai 
hyvin vähäistä määrää ei pidetä 
järjestelmällisesti heikkona 
olettamuksena riskistä.

Or. fr

Perustelu

Cet amendement vise à ce que les accidents moyennement graves, mais surtout bénins, soient 
mieux pris en compte, pour avoir une représentation plus juste de l’accidentologie liée aux 
jouets.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun 21 artiklan mukaisesti ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
jäljempänä ’ilmoitettu laitos’, tekee EY-
tyyppitarkastuksen, sen on arvioitava 
tarvittaessa yhdessä valmistajan kanssa 
valmistajan 17 artiklan mukaisesti 
suorittama analyysi vaaroista, joita lelu voi 

3. Kun 21 artiklan mukaisesti ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
jäljempänä ’ilmoitettu laitos’, tekee EY-
tyyppitarkastuksen, sen on arvioitava 
yhdessä valmistajan kanssa valmistajan 17 
artiklan mukaisesti suorittama analyysi 
vaaroista, joita lelu voi aiheuttaa.
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aiheuttaa.

Or. fr

Perustelu

Cette évaluation ne peut pas être facultative, eu égard à l’objet de renforcer la sécurité des 
jouets.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Todistusta on tarkistettava aina tarvittaessa 
ja etenkin silloin, jos lelun 
valmistusprosessia, raaka-aineita tai 
rakenneosia muutetaan, ja joka tapauksessa 
joka viides vuosi.

Todistusta on tarkistettava aina tarvittaessa 
ja etenkin silloin, jos lelun 
valmistusprosessia, raaka-aineita tai 
rakenneosia muutetaan, ja joka tapauksessa 
joka kolmas vuosi.

Or. fr

Perustelu

Le délai doit être raccourcie, eu égard à l’objet de renforcer la sécurité des jouets.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- 1. Valmistajan on annettava pyynnöstä 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 3 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tekniset 
asiakirjat alueellaan toteutettavaa 
tarkastusta tai valvontaa varten 38 
artiklan 3 a kohdan mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

Il convient de préciser dans cet article  que la documentation technique doit être disponible 
pour toute inspection ou contrôle chez le fabricant de jouets.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos markkinavalvontaviranomainen 
pyytää teknisten asiakirjojen tai niiden 
osien käännöstä valmistajalta, se voi 
asettaa tälle määräajan, joka on 30 
päivää, ellei lyhempi määräaika ole 
perusteltu vakavan tai välittömän riskin 
vuoksi.

Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä valmistajan tai valtuutetun 
edustajan on toimitettava teknisten 
asiakirjojen tai niiden osien käännös 
viimeistään 14 päivän kuluessa, ellei 
lyhempi määräaika ole perusteltu vakavan 
tai välittömän riskin vuoksi.

Or. fr

Perustelu

Il est nécessaire d’être plus précis et de fixer d’emblée le délai de transmission de la 
documentation. Cela renforce la sécurité des jouets et permet de mieux garantir la sécurité et 
la santé des enfants qui font l’objet de cette révision.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos valmistaja ei noudata -1, 1, 2 tai 3 
kohdassa esitettyä velvoitetta, 
markkinavalvontaviranomaisen on 
vaadittava, että valmistaja teettää omalla 
kustannuksellaan sertifioidulla 
kolmannella taholla viimeistään 14 
päivän kuluessa testin, jotta voidaan 
varmentaa yhdenmukaistettujen 
standardien ja olennaisten 
turvallisuusvaatimusten noudattaminen.
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Or. fr

Perustelu

Idem amendement 57.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos valmistaja ei noudata edellä 4 
kohdassa tarkoitettuja velvollisuuksia, 
markkinavalvontaviranomaisen on 
toteutettava tarpeellisina pitämänsä 
toimenpiteet taatakseen, että kyseisiä 
leluja ei aseteta saataville markkinoilla ja 
jakeluketjuissa alueella, joilla se vastaa 
valvonnasta.

Or. fr

Perustelu

Le présent article est incomplet. Si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui 
incombent, les autorités nationales compétentes doivent pouvoir prendre les mesures 
permettant de garantir la sécurité et la santé des enfants.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vankka tekninen ja ammatillinen 
koulutus, joka kattaa kaikki 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet 
sillä soveltamisalalla, jota varten 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on 
ilmoitettu

(a) tutkinnoilla tai ammatillisella 
pätevyydellä ja todistuksilla osoitettu
vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, 
joka kattaa kaikki 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet 
sillä soveltamisalalla, jota varten 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on 
ilmoitettu
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Or. fr

Perustelu

Il est nécessaire d’attester de la formation technique et professionnelle des personnels des 
organismes notifiés.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos pyrkii saamaan ISO 9001 -
sertifikaatin, versio 2000.

Or. fr

Perustelu

Cette certification est une garantie supplémentaire de la qualité de l’évaluation et du respect 
des normes dans la conduite de celle-ci.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tytäryhtiöillä ja alihankkijoilla on 
ISO 9001 -sertifikaatti, versio 2000.

Or. fr

Perustelu

Cette certification est une garantie supplémentaire de la qualité des processus de production
et de l’évaluation régulière et des contrôles de ceux-ci.
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Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 37 artiklan mukaisesti 
markkinoille saatettujen lelujen 
valvomiseksi 
markkinavalvontaviranomaiset tai niiden 
tähän tehtävään valtuuttama sertifioitu 
elin huolehtii ennalta ilmoittamattomista 
valvontakäynneistä talouden toimijoiden 
tiloihin kerran vuodessa jos mahdollista 
ja vähintään kahden vuoden välein.

Or. fr

Perustelu

Les contrôles dans les locaux des opérateurs économiques ne peuvent pas avoir lieu 
uniquement quand cela s’avère nécessaire, mais ils doivent pouvoir avoir lieu de manière 
inopinée, bien entendu sans notification préalable, et le plus régulièrement possible, 2 ans 
étant un délai raisonnable.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun jonkin jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaiset ovat 
ryhtyneet direktiivin 2001/95/EY 12 
artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin tai 
kun heillä on riittävä syy uskoa, että tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluva lelu 
aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai 
turvallisuudelle, heidän on yhdessä 
asianomaisten talouden toimijoiden 
kanssa suoritettava kyseistä lelua koskeva 
arviointi, joka kattaa kaikki tässä 
direktiivissä säädetyt vaatimukset.

1. Kun jonkin jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaiset ovat 
ryhtyneet direktiivin 2001/95/EY 12 
artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin tai 
kun heillä on epäilyksiä, että tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluva lelu 
aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai 
turvallisuudelle, heidän on toteutettava 
viipymättä kyseistä lelua koskevat 
tarpeelliset arvioinnit, jotka kattavat
kaikki tässä direktiivissä säädetyt 
vaatimukset. Talouden toimijoiden on 
toimitettava seitsemän päivän kuluessa 
viranomaisille kaikki näiden pyytämät 
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tiedot tai elementit.
Kun markkinavalvontaviranomaiset 
havaitsevat arvioinnin yhteydessä, että lelu 
ei täytä tässä direktiivissä säädettyjä 
vaatimuksia, heidän on vaadittava 
asianomaista talouden toimijaa ryhtymään 
kaikkiin tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin lelun saattamiseksi 
vastaamaan kyseisiä vaatimuksia tai sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sen 
palauttamisen järjestämiseksi sellaisen 
kohtuullisen ajan kuluessa, joka on 
oikeassa suhteessa riskin laatuun ja jonka 
ne asettavat.

Kun markkinavalvontaviranomaiset 
havaitsevat arvioinnin yhteydessä, että lelu 
ei täytä tässä direktiivissä säädettyjä 
vaatimuksia, heidän on vaadittava 
asianomaista talouden toimijaa ryhtymään 
kaikkiin tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin lelun saattamiseksi 
vastaamaan kyseisiä vaatimuksia tai sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sen 
palauttamisen järjestämiseksi 10 a–10 c 
artiklassa vahvistettujen määräaikojen 
kuluessa.

Or. fr

Perustelu

Tout problème de conformité doit être évalué immédiatement. La participation des opérateurs 
économiques concernés doit se limiter à la fourniture des informations pour l’évaluation de 
du jouet en cause. Si la conformité n’est pas respectée, les mesures correctives appropriées 
au problème constaté doivent être mises en œuvre dans les délais impartis.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Talouden toimijan on varmistettava, että 
korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien 
asianomaisten lelujen osalta, jotka talouden 
toimija on asettanut saataville markkinoilla 
eri puolilla yhteisöä.

3. Talouden toimijan tai asianomaisten 
talouden toimijoiden on varmistettava, että 
korjaavat toimenpiteet sekä poistamis- ja 
palautustoimenpiteet toteutetaan kaikkien 
asianomaisten lelujen osalta, jotka talouden 
toimija on asettanut saataville markkinoilla 
eri puolilla yhteisöä.

Or. fr

Perustelu

Il convient d’être précis et donc d’inclure tous les opérateurs économiques et toutes les 
opérations concernés par les mesures à prendre en cas de non-conformité.
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Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos asianomainen talouden toimija ei 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa 
ajassa suorita riittäviä korjaavia 
toimenpiteitä, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, joilla kielletään lelun 
asettaminen saataville kansallisilla 
markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai 
poistetaan lelu markkinoilta tai järjestetään 
sen palautus.

4. Jos asianomainen talouden toimija ei 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa 
ajassa suorita riittäviä korjaavia, poistamis-
tai palautustoimenpiteitä, 
markkinavalvontaviranomaisten on 
ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin 
toimenpiteisiin, joilla kielletään lelun 
asettaminen saataville kansallisilla 
markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai 
poistetaan lelu markkinoilta tai järjestetään 
sen palautus.

Or. fr

Perustelu

Idem amendement 64.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos kolmen kuukauden kuluessa 4 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta mikään jäsenvaltio tai 
komissio ei ole esittänyt vastalausetta 
jonkin jäsenvaltion asianomaisen lelun 
osalta toteuttamasta väliaikaisesta 
toimenpiteestä, toimenpiteen katsovaan 
olevan oikeutettu.

7. Jos neljän viikon kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta 
mikään jäsenvaltio tai komissio ei ole 
esittänyt vastalausetta jonkin jäsenvaltion 
asianomaisen lelun osalta toteuttamasta 
väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen 
katsovaan olevan oikeutettu.

Or. fr
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Perustelu

Les mesures proposées par les autorités nationales compétentes doivent être examinées par 
les pairs dans un délai raisonnable, afin de statuer sur les mesures relatives à la non-
conformité demandées par une autorité nationale compétente aux opérateurs économiques 
concernés par le jouet en cause.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kansallinen toimenpide katsotaan 
oikeutetuksi, kaikkien jäsenvaltioiden on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen 
lelu poistetaan niiden markkinoilta. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle.

2. Jos kansallinen toimenpide katsotaan 
oikeutetuksi, kaikkien jäsenvaltioiden on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen 
lelu poistetaan tai palautetaan niiden 
markkinoilta. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

Or. fr

Perustelu

Idem amendement 64

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kansallinen toimenpide katsotaan 
oikeutetuksi ja lelun 
vaatimustenvastaisuuden katsotaan 
johtuvan 41 artiklan 5 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetuista puutteista 
yhdenmukaistetuissa standardeissa, 
komission tai jäsenvaltion on saatettava 
asia direktiivin 98/34/EY 5 artiklan 
mukaisesti perustetun pysyvän komitean 
käsiteltäväksi.

3. Jos kansallinen toimenpide katsotaan 
oikeutetuksi ja lelun 
vaatimustenvastaisuuden katsotaan 
johtuvan 41 artiklan 5 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetuista puutteista 
yhdenmukaistetuissa standardeissa, 
komission tai jäsenvaltion on saatettava 
asia seitsemän päivän kuluessa direktiivin 
98/34/EY 5 artiklan mukaisesti perustetun 
pysyvän komitean käsiteltäväksi.
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Or. fr

Perustelu

Toute la célérité doit être apportée pour corriger dans les meilleurs délais des lacunes en 
matière de norme harmonisée relative à la conformité et à la sécurité des jouets.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on jonkin seuraavista 
havainnoista tehdessään vaadittava 
asianomaista talouden toimijaa korjaamaan 
kyseinen vaatimustenvastaisuus, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 41 artiklan 
soveltamista:

(Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. fr

Perustelu

Il convient d’être plus précis. Toute la célérité doit être apportée pour garantir la sécurité des 
jouets et la santé des enfants.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
vaatimustenvastaisuus jatkuu, jäsenvaltion 
on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin lelun markkinoilla 
saataville asettamisen rajoittamiseksi tai 
kieltämiseksi tai sen varmistamiseksi, että 
sen palautus järjestetään tai se poistetaan 
markkinoilta.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
vaatimustenvastaisuus jatkuu, jäsenvaltion 
on ryhdyttävä välittömästi kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin lelun 
markkinoilla saataville asettamisen 
rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen 
varmistamiseksi, että sen palautus 
järjestetään tai se poistetaan markkinoilta.



PA\736395FI.doc 50/71 PE409.407v02-00

FI

Or. fr

Perustelu

Il convient d’être plus précis. Toute la célérité doit être apportée pour garantir la sécurité des 
jouets et la santé des enfants.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

ottamatta 1 ja 2 kohtaa
(b) liite V. (b) liite V.

Or. fr

Perustelu

La procédure de comitologie retenue ne peut pas s’appliquer qu’à ces quelques points. Elle 
doit être étendue à d’autres questions, la procédure de normalisation ou d’harmonisation 
étant trop longue pour répondre à des modifications urgentes, comme le montrent les dangers 
et les risques que représentent pour la santé des enfants les aimants.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
raportti tämän direktiivin soveltamisesta 
kolmen vuoden kuluessa 53 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta direktiivin 
soveltamispäivästä ja joka viides vuosi sen 

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
raportti tämän direktiivin soveltamisesta 
kolmen vuoden kuluessa 53 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta direktiivin 
soveltamispäivästä ja joka kolmas vuosi 
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jälkeen. sen jälkeen. 
Komissio laatii ja julkaisee tiivistelmän 
jäsenvaltioiden raporteista.

Komissio laatii ja julkaisee viipymättä 
raportin, johon sisältyy tarvittaessa 
ehdotuksia tämän direktiivin
muuttamiseksi tai tarkistamiseksi. Se 
välittää raportin Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle. Se julkaisee välittömästi 
sivustollaan ainakin raportin tiivistelmän 
ja johtopäätökset unionin kaikilla 
virallisilla kielillä.

Or. fr

Perustelu

La Commission doit rédiger un rapport sur les rapports d’évaluation de la l’application de la 
présente directive dans les Etats membres. Elle doit le communiquer aux co-législateurs et le 
publier intégralement, sinon au moins le résumé et les conclusions, sur son site internet, sans 
délai. Cet amendement demande donc les mesures de transparence minimale soient 
appliquées.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista, myös 
vakavia rikkomistapauksia koskevista 
rikosoikeudellisista seuraamuksista, ja 
niiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne 
pannaan täytäntöön.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista, myös 
vakavia rikkomistapauksia koskevista 
rikosoikeudellisista seuraamuksista, ja 
sovellettava niitä, ja niiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. 

Or. fr

Perustelu

Il est nécessaire mais insuffisant que les Etats membres déterminent des sanctions en réponse 
aux violations des dispositions de la présente directive. En effet, ils doivent aussi pouvoir les 
appliquer pour matérialiser ces sanctions.
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Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lelujen kosketettavissa olevat reunat, 
ulkonemat, johdot, kaapelit ja kiinnikkeet 
on suunniteltava ja rakennettava siten, että 
ruumiillisen vamman vaara, joka voi 
aiheutua leluja tai niiden osia 
kosketettaessa, on mahdollisimman 
vähäinen.

2. Lelujen kosketettavissa olevat reunat, 
ulkonemat, johdot, kaapelit ja kiinnikkeet 
on suunniteltava ja rakennettava siten, että 
ruumiillisen vamman vaara, joka voi 
aiheutua leluja tai niiden osia 
kosketettaessa, on minimaalinen.

Or. fr

Perustelu

Il est impératif de réduire les risques concernés ici au niveau le plus bas possible pour 
améliorer la sécurité des jouets et garantir l’intégrité et la santé des enfants.

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lelut on suunniteltava ja rakennettava 
siten, että niiden osien liikkumisesta 
mahdollisesti aiheutuva ruumiillisen 
vamman vaara on mahdollisimman 
vähäinen.

3. Lelut on suunniteltava ja rakennettava 
siten, että niiden osien liikkumisesta 
mahdollisesti aiheutuva ruumiillisen 
vamman vaara on minimaalinen.

Or. fr

Perustelu

Idem amendement 74
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Tarkistus 76

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

Komission teksti Tarkistus

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

Pakkaukset, joiden sisällä lelut ovat 
vähittäismyynnissä, eivät saa aiheuttaa 
kuristumis- tai tukehtumisriskiä, joka 
johtuu suun ja nenän sisäpuolisesta 
alahengitysteiden ja ulkopuolisesta 
hengitysteiden tukkeutumisesta. Ne on 
varustettava aukolla, jotta ilma ja 
hengitys voivat kulkea 
tukkeutumistapauksissa.

Or. fr

Perustelu

L’obstruction interne doit également être prise en compte. Et afin d’améliorer la sécurité de 
l’objet concerné ici, un orifice permettant l’oxygénation de l’enfant par l’objet en cause doit 
avoir été effectué sur l’objet, comme cela existe pour d’autres objets ayant causé par le 
passé des obstructions et des asphyxies.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Matalassa vedessä käytettäviksi 
tarkoitetut lelut, jotka pitävät lapsen 
pinnalla tai auttavat häntä pysymään 
pinnalla, on suunniteltava ja rakennettava 
siten, että lelun suositeltu käyttötarkoitus 
huomioon ottaen vaara, että lelu menettää 
kelluvuutensa ja lapselle antamansa tuen, 
on mahdollisimman vähäinen.

5. Matalassa vedessä käytettäviksi 
tarkoitetut lelut, jotka pitävät lapsen 
pinnalla tai auttavat häntä pysymään 
pinnalla, on suunniteltava ja rakennettava 
siten, että lelun suositeltu ja kohtuullisesti 
ennakoitavissa oleva käyttötarkoitus 
huomioon ottaen vaara, että lelu menettää 
kelluvuutensa ja lapselle antamansa tuen, 
on minimaalinen.

Or. fr
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Perustelu

Idem respectivement amendement 74 et 2.

Tarkistus 78

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

Komission teksti Tarkistus

7. Leluissa, joilla niiden käyttäjä voi 
liikkua, on, jos mahdollista, oltava 
kyseiseen lelutyyppiin soveltuva ja lelun 
kehittämään liike-energiaan nähden riittävä 
jarrujärjestelmä. Edellä tarkoitetun 
jarrujärjestelmän on oltava 
helppokäyttöinen, eikä se saa aiheuttaa 
lelun käyttäjälle tai ulkopuolisille 
sinkoutumisvaaraa eikä ruumiillisen 
vamman vaaraa.

7. Leluissa, joilla niiden käyttäjä voi 
liikkua, on oltava kyseiseen lelutyyppiin 
soveltuva ja lelun kehittämään liike-
energiaan nähden riittävä jarrujärjestelmä. 
Edellä tarkoitetun jarrujärjestelmän on 
oltava helppokäyttöinen, eikä se saa 
aiheuttaa lelun käyttäjälle tai ulkopuolisille 
sinkoutumisvaaraa eikä ruumiillisen 
vamman vaaraa.

Or. fr

Perustelu

L’absence de système de freinage ou l’existence  d’un système de freinage inadapté 
concernent une part importante des jouets roulants. Aussi il convient d’être plus strict pour 
améliorer la sécurité de ce type de jouets et celle des enfants.

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Aktiviteettilelut on rakennettava niin, 
että vähennetään ruumiinosien puristumis-
tai tarttumisriskiä tai vaatteiden 
tarttumisriskiä sekä putoamis-, törmäys- ja 
hukkumisriskiä mahdollisuuksien 
mukaan.

11. Aktiviteettilelut on rakennettava niin, 
että vähennetään ruumiinosien puristumis-
tai tarttumisriskiä tai vaatteiden 
tarttumisriskiä sekä putoamis-, törmäys- ja 
hukkumisriskiä mahdollisimman paljon.

Or. fr
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Perustelu

Idem amendement 74.

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Idem amendement 3.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Direktiivissä 67/548/ETY 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai 
lisääntymistoksisiksi aineiksi (nk. CMR-
aineiksi) luokiteltujen aineiden käyttö 
leluissa siten, että yksittäisten aineiden 
pitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 
0,01 prosenttia, on kielletty. Kun on 
mahdollista, CMR-aineita varten 
hyväksytään alhaisempi kynnys 
toimivaltaisen tieteellisen komitean 
lausunnon ja 45 artiklan 2 kohdassa 
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erillisiin osiin, joihin lapset eivät pääse 
käsiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä 
esitettyjen rajoitusten soveltamista.

tarkoitetun päätöksen perusteella.

Or. fr

Perustelu

Les substances classées comme CMR doivent être interdites, au-delà du seuil indiqué, afin de 
réaliser l’objectif d’un niveau élevé de la protection de la santé des enfants. Ce seuil doit 
pouvoir être abaissé dans le cadre de la procédure de comitologie, dès que possible sur la 
base de nouvelles données.

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Les substances classées comme CMR doivent toutes être considérées de la même manière, car 
il s’agit de protéger à long terme la santé des enfants, plus vulnérable que celle des adultes.
Leur utilisation ne peut être justifiée que si les conditions énumérées aux alinéas du 
paragraphe 4 sont remplies.

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 4.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

4.1. aineen käyttö on arvioitu 
asianomaisessa tiedekomiteassa ja se on 

(Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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todettu turvalliseksi, erityisesti altistumisen 
osalta, ja 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
päätös on tehty

Or. fr

Perustelu

Amendement linguistique.

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 4.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Il est nécessaire de préciser ce que la substitution recouvre.

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 4.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4.3. a. Lelut tai lelujen osat ovat 
elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien 
säännösten ja vaatimusten mukaisia siten 
kuin elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 
päivänä tammikuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
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asetuksessa (EY) N:o 178/2002 on 
määritelty.1

________
1 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. fr

Perustelu

Les limites de migration s’appliquant aux  produits alimentaires doivent également être prises 
en compte pour les jouets ou parties de jouets destinés ou susceptibles d’être mis en bouche.

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 4.3. kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

La réévaluation de ces substances ou préparations doit avoir lieu à un rythme plus régulier.

Tarkistus 87

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Unionin prioriteettiaineiden 
luetteloon kirjattujen ja hormonitoimintaa 
häiritseviksi luokiteltujen aineiden käyttö 
on kielletty leluissa ja niiden osissa paitsi, 
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jos valmistaja osoittaa, että ei ole 
olemassa turvallisempia ja terveydelle 
vähemmän haitallisia korvaavia aineita.

Or. fr

Perustelu

Les perturbateurs endocriniens représentent un risque sérieux pour le développement des 
enfants et leur santé à l’âge adulte. Aussi il convient de poser le principe de leur interdiction, 
tout en permettant leur utilisation faute de substances de substitution plus sûres et moins 
nocives disponibles, ce qui doit être prouvé par le fabricant.

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Hitaasti hajoavien, biokertyvien ja 
myrkyllisten aineiden (PBT) tai erittäin 
hitaasti hajoavien ja erittäin voimakkaasti 
biokertyvien aineiden (vPvB) käyttö on 
kielletty leluissa ja niiden osissa paitsi, jos 
valmistaja osoittaa, että ei ole olemassa 
turvallisempia ja terveydelle vähemmän 
haitallisia korvaavia aineita.

Or. fr

Perustelu

Idem à l’amendement 87 en ce qui concerne ici les substances classées comme PBT et vPvB.

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
luokkaan 3 kuuluviksi CMR-aineiksi 
luokiteltuja aineita tai valmisteita voidaan 

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

Or. fr

Perustelu

Amendement en lien avec l’amendement 82 ; idem amendement 82.

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kosmeettisten lelujen, kuten nukeille 
tarkoitetun leikkikosmetiikan, on 
täytettävä direktiivissä 76/768/ETY 
säädetyt koostumusta ja 
pakkausmerkintöjä koskevat vaatimukset.

6. Lelujen, jotka sisältävät luvallisia 
kosmeettisia tuotteita tai edellyttävät 
tarvittaessa kosmeettisen tuotteen käyttöä, 
kuten nuket, leikkikäyttöön tai -
toimintaan tarkoitetun kosmetiikan on 
oltava direktiivin 76/768/ETY mukaisten 
koostumusta koskevien vaatimusten 
mukaisia, lukuun ottamatta tässä 
direktiivissä kiellettyjä allergisoivia 
hajusteita. Direktiivin 76/768/ETY 
säännöksiä merkintöjen alalla 
sovelletaan, allergisoivia hajusteita 
lukuun ottamatta, leluihin, jotka 
sisältävät luvallisia kosmeettisia tuotteita 
tai edellyttävät tarvittaessa kosmeettisen 
tuotteen käyttöä, kuten nuket.

Or. fr

Perustelu

La notion de « jouets cosmétiques » est trop vague. Il convient d’être plus précis en ce qui 
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concerne ici les substances classées comme PBT et vPvB. La législation relative aux 
cosmétiques s’applique ici.

Tarkistus 91

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

Komission teksti Tarkistus

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
allergisoivia hajusteita:

7. Lelut eivät saa sisältää seuraavia 
allergisoivia hajusteita:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(15) Difenyyliamiini (15) Difenyyliamiini

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

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

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

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



PA\736395FI.doc 62/71 PE409.407v02-00

FI

(23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli (23) 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli
(24) 7-Metoksikumariini (24) 7-Metoksikumariini

(25) 4-Metoksifenoli (25) 4-Metoksifenoli
(26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni (26) 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni

(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni (27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni
(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti (28) Metyyli-trans-2-butenoaatti

(29) 6-Metyylikumariini (29) 6-Metyylikumariini
(30) 7-Metyylikumariini (30) 7-Metyylikumariini

(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni (31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni
(32) Kostuksen juurista saatava öljy 
(Saussurea lappa Clarke)

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

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

(34) Heksahydrokumariini (34) Heksahydrokumariini
(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(35) Perunbalsami (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2- Pentylideenisykloheksanoni (36) 2- Pentylideenisykloheksanoni

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

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

(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) Rautayrttiöljy (Lippia citriodora 
Kunth).

(39) Amyylisinnamaali
(40) Amyylisinnamyylialkoholi
(41) Anisyylialkoholi
(42) Bentsyylialkoholi
(43) Bentsyylibentsoaatti
(44) Bentsyylisinnamaatti
(45) Bentsyylisalisylaatti
(46) Sinnamaali
(47) Sinnamyylialkoholi
(48) Sitraali
(49) Sitronelloli
(50) Kumariini
(51) Eugenoli
(52) Farnesoli
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(53) Geranioli
(54) Heksyylikanelialdehydi
(55) Hydroksisitronellaali
(56)
Hydroksimetyylipentyylisyklohekseenikar
boksialdehydi
(57) Isoeugenoli
(58) Lilial (direktiivissä 76/768/ETY 
käytetään kohdassa 83 nimitystä 2-(4-tert-
Butyylibentsyyli)propionaldehydi)
(59) d-Limoneeni
(60) Linalo-oli
(61) Metyyliheptiinikarbonaatti
(62) 3-Metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-
sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni
(63) Valkohankajäkälän uutteet
(64) Evernia furfuracea -uutteet

Or. fr

Perustelu

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.

Tarkistus 92

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. fr

Perustelu

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.

Tarkistus 93

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. fr

Perustelu

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Lelujen, jotka on suunniteltu 
joutuvaksi usein kosketukseen ihon 
kanssa, kuten sormivärien tai 
muovailuvahojen, on oltava direktiivin 
76/768/ETY koostumusta ja merkintää 
koskevien vaatimusten mukaisia.

Or. fr
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Perustelu

Les jouets entrant fréquemment en contact avec la peau doivent se voir appliquer les mêmes 
dispositions rigoureuses que celles prévues par la directive relative aux produits cosmétiques.

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Lelujen, jotka on suunniteltu 
joutuvaksi usein kosketukseen ihon 
kanssa ja jotka sisältävät muita 
hajusteista poikkeavia allergisoivia 
hajusteita, joiden tiedetään aiheuttavan 
lasten terveydelle vakavia vaikutuksia, 
jopa kuolettavin seurauksin, kuten 
anafylaktisen šokin, on oltava 5 päivänä 
2006 annetun komission direktiivin 
2006/125/EY imeväisille ja pikkulapsille 
tarkoitetuista viljapohjaisista 
valmisruoista ja muista lastenruoista 
säännösten mukainen.1

__________
1 EUVL L 339, 6.12.2006, s. 16.

Or. fr

Perustelu

Idem amendement 94, mais ici pour les substances allergisantes, autres que parfumantes, 
telles que le gluten, etc. Les enfants utilisant des jouets contenant ces substances allergisantes 
peuvent les mettre en bouche ou mettre leurs doigts en bouche ; la présence de ces substances 
peut provoquer des réactions aux conséquences plus ou moins graves pour la santé des 
enfants. La présence de telles substances allergisantes, autres que parfumantes, doit donc 
être étiquetée.
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Tarkistus 96

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

Komission teksti Tarkistus

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

8. Seuraavia siirtymisen raja-arvoja 
kaikista lelujen osista tai rakenneosista ei 
saa ylittää:

Or. fr

Perustelu

Les dispositions en matière de limites de migration doivent être plus strictes, afin de réaliser 
l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de protection de la santé des 
enfants.

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 8 kohta – taulukon otsikko – 2 sarake

Komission teksti Tarkistus

mg/kg kuivassa, hauraassa, jauhemaisessa 
tai notkeassa leluraaka-aineessa

mg/kg kiinteässä, kuivassa, hauraassa, 
jauhemaisessa tai notkeassa leluraaka-

aineessa

Or. fr

Perustelu

Il convient d’être précis et de couvrir tous les types de matière utilisables dans la fabrication 
des jouets, afin de réaliser l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de 
protection de la santé des enfants.
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Tarkistus 98

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

Komission teksti Tarkistus

8 a. Suuhun pantavaksi tarkoitettujen 
lelujen tai niiden osien, niiden kohteena 
olevien lasten iästä riippumatta, on oltava 
24 päivänä lokakuuta 2004 elintarvikkeen 
kanssa kosketukseen joutuvista 
materiaaleista ja tarvikkeista annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EY) N:o 1935/2004¹ 
sisältyvien, elintarvikkeiden pakkausten 
siirtymärajoja koskevien vaatimusten 
mukaisia.1

_________
1 EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

Or. fr

Perustelu

Les dispositions existantes relatives aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires doivent également s'appliquer aux jouets ou aux parties de 
jouets destinés à être mis en bouche.

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – V osa

Komission teksti Tarkistus

1. Lelut on suunniteltava ja rakennettava 
siten, että ne täyttävät niille asetetut 
hygienia- ja puhtausvaatimukset niin, että 
vältetään infektio-, sairastumis- ja 
kontaminaatioriskit.

1. Lelut on suunniteltava ja rakennettava 
siten, että ne täyttävät niille asetetut 
hygienia- ja puhtausvaatimukset niin, että 
vältetään infektio-, sairastumis- ja 
kontaminaatioriskit. Lelut on voitava 
pestä, puhdistaa tai desinfioida ilman, että 
lelujen toiminta tai turvallisuus muuttuu.

2. Alle 36 kuukauden ikäisille lapsille 
tarkoitettujen tekstiililelujen on oltava 

2. Alle 36 kuukauden ikäisille lapsille 
tarkoitettujen tekstiililelujen on oltava 
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pestäviä ja niiden on täytettävä 
turvallisuusvaatimukset myös pesun 
jälkeen.

pestäviä ja niiden on täytettävä 
toimintonsa ja turvallisuusvaatimukset 
myös pesun jälkeen.

Or. fr

Perustelu

Un niveau élevé d’hygiène doit être compatible avec la garantie du fonctionnement du jouet 
et de la sécurité des jouets.

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – a kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Les fiches de données de sécurité des substances chimiques ne livrent qu’une partie des 
informations sur les substances chimiques. Il est nécessaire que la documentation technique 
contienne des informations plus précises, notamment les quantités de substances chimiques 
utilisées dans la fabrication des jouets.

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – B osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden varoitusten ohessa olisi oltava lyhyt
selostus, joka voi olla käyttöohjeissa ja 
jossa esitetään rajoituksen syynä oleva 

Näiden varoitusten ohessa olisi oltava 
vaaroja koskeva selostus, jossa 
perustellaan tämä rajoitus. Selostus 
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erityinen vaara. esitetään lelussa selvästi näkyvällä ja 
luettavalla tavalla tai, jos se on teknisesti 
mahdotonta lelun päällä, leluun 
kiinnitettävässä lapussa tai pakkauksessa.
Pienissä leluissa, joita myydään ilman 
pakkausta, on oltava kiinnitettynä nämä 
selostukset.

Or. fr

Perustelu

Les dispositions prévues dans la proposition ne sont pas assez précises et contraignantes.
L’amendement vise à rendre plus claires et plus facilement compréhensibles les dispositions 
amendées ici.

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – B osa – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisissa leluissa on oltava merkintä 
”Varoitus: ainoastaan kotikäyttöön”.

Tällaisissa leluissa on oltava esimerkiksi
merkintä ”Varoitus: ainoastaan 
kotikäyttöön aikuisen läsnä ollessa ja 
avustaessa" tai "Huomio: ainoastaan 
kotikäyttöön eikä sovi alle 6-vuotiaille 
lapsille ilman yli 12-vuotiaan tai aikuisen 
valvontaa".

Or. fr

Perustelu

Les dispositions prévues dans la proposition ne sont pas assez précises. La mention proposée 
est cohérente avec le champ d’application de la présente proposition, mais elle ne met pas 
clairement en garde contre un danger ou un risque.
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Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – B osa – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pakkauksessa tai, jos se ei ole 
mahdollista, lelun merkinnässä on oltava 
selkeä, näkyvä, helposti luettava ja 
ymmärrettävä sekä muista maininnoista 
poikkeava varoitus, jossa pyydetään 
lukemaan seuraavassa alakohdassa olevat 
ohjeet ennen kokoamista.

Or. fr

Perustelu

Il doit être clairement averti de la nécessité de lire les instructions de montage ou 
d’assemblage avant de procéder à ces opérations, afin que la personne les effectuant sache 
comment elle doit procéder pour éviter tout dommage.

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – B osa – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Aikuisen valvonta suositeltava”. "Syötävä elintarvike ja lelu. Käytettävä 
aikuisen valvonnassa”.

Or. fr

Perustelu

La mention proposée ne met pas clairement en garde contre un danger ou un risque. Il doit 
être clairement averti des dispositions à prendre.
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