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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mänguasjade 
ohutuse kohta
(KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0009);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0039/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjoni ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) CE-märgis, mänguasja vastavuse 
materiaalne näitaja, on nähtav tulem kogu 
vastavushindamist selle laiemas tähenduses 
hõlmavast menetlusest. CE-märgise 
kasutamist ja kinnitamist käsitlevad sätted 
tuleks seetõttu esitada käesolevas 
direktiivis.

(21) CE-märgis, mänguasja vastavuse 
näitaja, on nähtav tulem kogu 
vastavushindamist selle laiemas tähenduses 
hõlmavast menetlusest. Mänguasjadele 
märgise kinnitamist käsitlevad sätted 
tuleks seetõttu esitada käesolevas 
direktiivis.

Or. en
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Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes kujundab või toodab mänguasju või 
kes on mänguasju kujundanud või tootnud
oma nime või kaubamärgi all;

(3) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes kujundab või toodab mänguasju või 
kes tellib mänguasjade kujundamist või 
tootmist ning turustab neid mänguasju
oma nime või kaubamärgi all;

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „volitatud esindaja“ – ühenduses 
asutatud füüsiline või juriidiline isik, keda 
tootja on volitanud kirjalikult teatavate 
ülesannete täitmiseks enda nimel 
tegutsema;

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „turustaja” – tarneahelas osalev 
füüsiline või juriidiline isik, kes teeb 
mänguasja turul kättesaadavaks;

(4) „turustaja” – tarneahelas osalev 
füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud 
tootja või importija, kes teeb mänguasja 
turul kättesaadavaks;

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „ühtlustatud standard” – standard, mille 
on vastu võtnud üks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 98/34/EÜ I lisas 
nimetatud Euroopa standardiasutustest ja 
mis on kooskõlas direktiivi 98/34/EÜ
artikliga 6;

(7) „ühtlustatud standard” – standard, mille 
on vastu võtnud üks direktiivi 98/34/EÜ I 
lisas nimetatud Euroopa standardiasutustest 
komisjoni taotluse alusel ja mis on 
kooskõlas nimetatud direktiivi artikliga 6;

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „ühenduse ühtlustamisaktid” –
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ühenduse õigusaktid, millega 
ühtlustatakse toodete turuleviimise 
tingimusi;

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „vastavushindamisasutus” –
asutus, mis teostab vastavushindamist, 
sealhulgas kalibreerimist, katsetamist, 
sertifitseerimist ja kontrolli;

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) „riigi akrediteerimisasutus“ – selle 
termini tähendus vastab määruses (EÜ) 
nr […] sätestatud tähendusele;

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad tagavad, et nende mänguasjad
on kujundatud ja toodetud vastavalt artiklis 
9 ja II lisas sätestatud olulistele 
ohutusnõuetele.

1. Mänguasju turule viies tagavad tootjad, 
et neid mänguasju on kujundatud ja 
toodetud vastavalt artiklis 9 ja II lisas 
sätestatud olulistele ohutusnõuetele.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nimetatud menetlusega on tõendatud 
mänguasja vastavus asjakohastele nõuetele, 
koostab tootja EÜ vastavusdeklaratsiooni, 
nagu osutatud artiklis 14 ning kinnitab 
tootele vastavusmärgise, nagu ette nähtud
artikli 16 lõikega 1.

Kui nimetatud menetlusega on tõendatud 
mänguasja vastavus asjakohastele nõuetele, 
koostab tootja EÜ vastavusdeklaratsiooni, 
nagu osutatud artiklis 14 ning kinnitab 
tootele vastavusmärgise vastavalt 
artiklitele 15 ja 16.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Juhul kui seda peetakse asjakohaseks 
seoses mänguasjast tulenevate ohtudega, 
teevad tootjad tarbijate tervise ja 
turvalisuse kaitsmise eesmärgil turustatud 
mänguasjade pistelist kontrolli, uurivad 
ning vajadusel peavad kaebuste ja 
nõuetele mittevastavate mänguasjade ja
mänguasjade tagasivõtmise kohta registrit
ning teavitavad turustajaid igast 
järelevalvemeetmest.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi ja
kontaktaadressi mänguasjale või, kui see ei 
ole võimalik, siis pakendile või 
mänguasjaga kaasasolevasse dokumenti.
Aadress peab osutama ühele kohale, kus 
tootjaga ühendust saab võtta.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Tootjad tagavad, et mänguasjale on 
lisatud juhendid ja ohutusteave keeles, 
millest tarbijad ja muud lõpptarbijad 
saavad hästi aru, mille on kindlaks 
määranud asjaomane liikmesriik; 

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et mänguasi, mille nad on 
turule viinud, ei vasta asjakohastele 
ühenduse ühtlustamisaktidele, võtavad 
viivitamatult vajalikke parandusmeetmeid, 
et viia mänguasi nõuetega vastavusse, 
vajadusel kõrvaldada see turult või võtta 
see tagasi. Lisaks sellele teavitavad 
tootjad, kui mänguasi kujutab endast 
ohtu, viivitamatult pädevaid riiklikke 
ametiasutusi nendes liikmesriikides, kus 
nad mänguasja turule viisid, esitades 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja 
võetud parandusmeetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

8. Tootjad esitavad pädeva riikliku 
ametiasutuse põhjendatud nõudmisel talle
kogu vajaliku teabe ja dokumentatsiooni, 
mis kinnitab mänguasja vastavust keeles, 
millest ametiasutus hästi aru saab. Nad 
teevad nimetatud ametiasutusega selle
nõudmisel kõigis tegevustes koostööd, et 
kõrvaldada nende poolt turuleviidud 
mänguasjade põhjustatud ohte. 

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad võivad kirjaliku volituse alusel 
määrata ühenduses asuva füüsilise või 
juriidilise isiku (edaspidi „volitatud 
esindaja”) enda nimel täitma teatud 
ülesandeid, mis tulenevad käesolevas 
direktiivis tootjatele sätestatud 
kohustustest.

1. Tootja võib kirjaliku volituse alusel 
nimetada volitatud esindaja.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 1 kirjeldatud kohustused 
ja tehnilise dokumentatsiooni koostamine 
ei tohi kuuluda volitatud esindaja 
ülesannete hulka.

2. Artikli 3 lõikega 1 kehtestatud
kohustused ja tehnilise dokumentatsiooni 
koostamine ei kuulu volitatud esindaja 
ülesannete hulka.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tootja on endale volitatud esindaja 
määranud, siis peaks viimane tegema
vähemalt järgmist:

3. Volitatud esindaja täidab ülesandeid 
tootjalt saadud volituste piires. Volitus 
peab võimaldama volitatud esindajal teha
vähemalt järgmist:

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

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

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

(b) esitama pädeva riikliku ametiasutuse 
nõudmisel talle mänguasja vastavust 
tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni;

(c) tegema pädevate asutustega viimaste 
nõudmisel koostööd kõigis tegevustes, et 
ära hoida nende volitusaluste mänguasjade 
põhjustatud ohte.

(c) tegema pädevate riiklike
ametiasutustega nende nõudmisel 
koostööd kõigis tegevustes, et kõrvaldada
nende volitusaluste mänguasjade 
põhjustatud ohte.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mänguasja turuleviimisel peavad 
importijad arvestama kohaldatavate 
nõuetega.

1. Importijad viivad ühenduse turule vaid 
nõuetele vastavaid mänguasju.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne mänguasja turuleviimist 
kontrollivad importijad, et tootja oleks 
teostanud asjakohase 
vastavushindamismenetluse. 

2. Enne mänguasja turuleviimist tagavad 
importijad, et tootja oleks teostanud 
asjakohase vastavushindamismenetluse.

Nad kontrollivad, et tootja on koostanud 
tehnilise dokumentatsiooni, et mänguasjal 
on nõutud vastavusmärgis (-märgised), et 
sellel on kaasas nõutud dokumendid ning 
tootja on täitnud artikli 3 lõigetes 5 ja 6 
sätestatud nõuded.

Nad tagavad, et tootja on koostanud 
tehnilise dokumentatsiooni, et mänguasjal 
on nõutud vastavusmärgis või -märgised 
ning sellega on kaasas nõutud dokumendid 
ning tootja on järginud artikli 3 lõigetes 5 
ja 6 sätestatud nõudeid.

Kui importija teeb kindlaks, et mänguasi ei 
vasta olulistele ohutusnõuetele, mis on 
sätestatud artiklis 9 ja II lisas, võib ta 
mänguasja viia turule alles siis, kui 
mänguasi on viidud kooskõlla nimetatud 
nõuetega.

Kui importija arvab või tal on põhjust 
uskuda, et mänguasi ei vasta olulistele 
ohutusnõuetele, mis on sätestatud artiklis 9 
ja II lisas, ei vii ta mänguasja enne turule, 
kui mänguasi on viidud kooskõlla 
nimetatud nõuetega. Lisaks sellele teavitab
importija, kui mänguasi kujutab endast 
ohtu, sellest tootjat ja 
turujärelevalveasutusi. 

Or. en
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Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi ja
kontaktaadressi mänguasjale või, kui see ei 
ole võimalik, siis pakendile või 
mänguasjaga kaasasolevasse dokumenti.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Importijad tagavad, et mänguasjale 
on lisatud juhendid ja ohutusteave keeles, 
millest tarbijad ja muud lõpptarbijad 
saavad hästi aru, mille on kindlaks 
määranud asjaomane liikmesriik; 

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Juhul kui seda peetakse asjakohaseks 
seoses mänguasjast tulenevate ohtudega, 
teevad importijad tarbijate tervise ja 
turvalisuse kaitsmise eesmärgil turustatud 
mänguasjade pistelist kontrolli, uurivad 
ning vajadusel peavad kaebuste ja 
nõuetele mittevastavate mänguasjade ja 
mänguasjade tagasivõtmise kohta registrit 
ning teavitavad turustajaid igast 
järelevalvemeetmest.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et mänguasi, mille nad on 
turule viinud, ei vasta asjakohastele 
ühenduse ühtlustamisaktidele, võtavad 
viivitamatult vajalikke parandusmeetmeid, 
et viia mänguasi nõuetega vastavusse, 
vajadusel eemaldada see turult või võtta 
tagasi. Lisaks sellele teavitavad
importijad, kui mänguasi kujutab endast 
ohtu, viivitamatult pädevaid riiklikke 
ametiasutusi nendes liikmesriikides, kus 
nad mänguasja turule viisid, esitades 
kindlasti üksikasjad mittevastavuse ja 
võetud parandusmeetmete kohta.

Or. en
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Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Importijad esitavad vastavalt pädeva 
riikliku ametiasutuse põhjendatud 
nõudmisel talle kogu vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni, mis kinnitab mänguasja 
vastavust keeles, millest ametiasutus hästi 
aru saab. Nad teevad nimetatud 
ametiasutusega selle nõudmisel kõigis 
tegevustes koostööd, et kõrvaldada nende 
poolt turuleviidud mänguasjade 
põhjustatud ohte. 

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne mänguasja turul kättesaadavaks 
tegemist kontrollivad turustajad, et 
mänguasjal on nõutud vastavusmärgis(ed)
ja et sellel on kaasas nõutud dokumendid 
ning tootja ja importija on täitnud vastavalt 
artikli 3 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 5 lõikes 
3 sätestatud nõuded.

2. Enne mänguasja turul kättesaadavaks 
tegemist kontrollivad turustajad, et 
mänguasjal on nõutud vastavusmärgis või 
märgised ja et sellel on kaasas nõutud 
dokumendid ning juhised ja ohutusteave 
keeles, millest selle liikmesriigi tarbijad ja 
muud lõpptarbijad hästi aru saavad, kus 
toode turul kättesaadavaks tehakse, ning 
tootja ja importija on täitnud vastavalt 
artikli 3 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 5 lõikes 
3 sätestatud nõuded. 



PE407.804v01-00 18/65 PR\727440ET.doc

ET

Kui turustaja teeb kindlaks, et mänguasi ei 
vasta olulistele ohutusnõuetele, mis on 
sätestatud artiklis 9 ja II lisas, võib ta 
mänguasja teha turul kättesaadavaks alles 
siis, kui mänguasi on viidud kooskõlla 
nimetatud nõuetega. Turustaja teavitab 
sellest tootjat või importijat.

Kui turustaja arvab või tal on põhjust 
uskuda, et mänguasi ei vasta olulistele 
ohutusnõuetele, mis on sätestatud artiklis 9 
ja II lisas, ei tee ta mänguasja enne turul 
kättesaadavaks, kui mänguasi on viidud 
kooskõlla nimetatud nõuetega. Lisaks 
sellele teavitab turustaja, kui mänguasi 
kujutab endast ohtu, sellest tootjat või 
importijat ja turujärelevalveasutusi. 

Or. nl

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Turustajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et mänguasi, mille nad on 
turule viinud, ei vasta ühenduse 
asjakohastele ühtlustamisaktidele, teevad 
kindlaks, et võetakse vajalikke 
parandusmeetmeid, et viia mänguasi 
nõuetega vastavusse, vajadusel eemldada 
see turult või võtta tagasi. Lisaks sellele 
teavitavad turustajad, kui mänguasi 
kujutab endast ohtu, viivitamatult 
pädevaid riiklikke ametiasutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad mänguasja turule 
viisid, esitades eelkõige üksikasjad 
mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Turustajad esitavad pädeva riikliku 
ametiasutuse nõudmisel talle kogu teabe ja 
dokumentatsiooni, mis kinnitab mänguasja 
vastavust. Nad teevad nimetatud 
ametiasutusega selle nõudmisel kõigis 
tegevustes koostööd, et ära hoida nende 
poolt turuleviidud mänguasjade 
põhjustatud ohte. 

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Importija või turustaja suhtes, kes toob 
mänguasja turule oma nime või 
kaubamärgi all, kohaldatakse tootja 
kohustusi vastavalt artiklile 3.

Käesolevas direktiivis peetakse tootjaks 
importijat või turustajat, kelle suhtes 
kohaldatakse tootja kohustusi vastavalt 
artiklile 3, kui ta toob mänguasja turule 
oma nime või kaubamärgi all või muudab 
juba turule toodud mänguasja sellisel 
viisil, et see võib mõjutada vastavust 
kohaldatavatele nõuetele.

Importija või turustaja suhtes, kes 
muudab mänguasja sellisel viisil, et see 
võib mõjutada vastavust artiklis 9 ja II 
lisas sätestatud tähtsatele ohutusnõuetele, 
kohaldatakse nimetatud muudatuste 
puhul tootja kohustusi vastavalt artiklile 
3.
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Or. eenen

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjad peavad olema võimelised 
tuvastama:

Ettevõtjad tuvastavad 
turujärelevalveasutuste nõudmisel neile 
maksimaalselt 10 aasta kestel:

(a) igat ettevõtjat, kes on neid 
mänguasjadega varustanud,

(a) iga ettevõtja, kes on neid 
mänguasjadega varustanud,

(b) igat ettevõtjat, keda nad on 
mänguasjadega varustanud.

(b) iga ettevõtja, keda nad on 
mänguasjadega varustanud.

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

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik või komisjon arvab, et 
ühtlustatud standard ei vasta täielikult 
nende standardite või nende standardite 
osade nõuetele, mis on esitatud artiklis 9 ja 
II lisas, siis toob komisjon või asjaomane 

1. Kui liikmesriik või komisjon arvab, et 
ühtlustatud standard ei vasta täielikult 
nende standardite või nende standardite 
osade nõuetele, mis on esitatud artiklis 9 ja 
II lisas, siis toob komisjon või asjaomane 
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liikmesriik küsimuse direktiivi 98/34/EÜ 
artikliga 5 moodustatud komitee (edasipidi 
„komitee“) ette ja esitab oma argumendid. 
Komitee avaldab viivitamatult oma 
arvamuse.

liikmesriik küsimuse direktiivi 98/34/EÜ 
artikliga 5 moodustatud komitee ette ja 
esitab oma argumendid. Komitee avaldab 
pärast asjaomaste Euroopa 
standardiasutustega konsulteerimist 
viivitamatult oma arvamuse.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. EÜ vastavusdeklaratsiooni puhul 
lähtutakse näidisest, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
toodete turustamise ühist raamistikku 
käsitleva otsuse nr .../20081 III lisas. 
Vastavusdeklaratsioonis esitatakse 
nimetatud otsuse II lisas sätestatud 
asjakohastes näidistes kindlaks määratud 
elemendid ning seda ajakohastatakse 
pidevalt. Vastavusdeklaratsioon tõlgitakse 
keelde või keeltesse, mida nõuab 
liikmesriik, kelle turule toode viiakse või 
kus toode tehakse kättesaadavaks.
___________
1 ELT L ...

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CE-märgise üldpõhimõtted CE-märgis

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. CE-märgise võib kinnitada ainult tootja 
või tema volitatud esindaja.

2. CE-märgise suhtes kehtivad määruse 
(EÜ) nr … artiklis 30 sätestatud 
üldpõhimõtted.

Kinnitades või olles kinnitanud 
mänguasjale CE-märgise, võtab tootja 
endale vastuse toote vastavuse eest 
käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele. 

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. CE-märgis on ainus märgis, mis 
tõendab mänguasja vastavust 

välja jäetud
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kohaldatavatele nõuetele. 

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Järgides käesoleva direktiivi sätteid, ei 
lisa liikmesriigid oma õigusaktidesse 
viiteid muudele vastavusmärgistele kui 
CE-märgisele, või eemaldavad oma 
õigusaktidest sellised viited. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Mänguasjadele on keelatud kanda 
märgiseid, silte ja pealdisi, mis võivad 
kolmandaid osapooli CE-märgise 
tähenduse või vormi või mõlema osas 
eksiteele viia. Mänguasjale võib kinnitada 
muid märgiseid, kui need ei kahjusta CE-
märgise nähtavust, loetavust ning ei sega 
selle tähenduse mõistmist.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CE-märgise kinnitamise eeskirjad ja 
tingimused

CE-märgise mänguasjadele kinnitamise 
eeskirjad ja tingimused

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CE-märgis koosneb järgmise 
kujuga tähtedest „CE”: 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui CE-märgist suurendatakse või 
vähendatakse, siis säilitatakse lõikes 1 
esitatud joonise proportsioonid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui eriõigusaktidega ei kehtesta 
konkreetseid mõõtmeid, siis peab CE-
märgise kõrgus olema vähemalt 5 mm.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et lõikes 
1 nimetatud hindamist ja jälgimist 

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et lõikes 
1 nimetatud hindamist ja jälgimist teostab
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teostavad määruse (EÜ) nr […] tähenduses 
ja selle määrusega kooskõlas nende 
riiklikud akrediteerimisasutused.

määruse (EÜ) nr […] tähenduses ja selle 
määrusega kooskõlas nende riiklik 
akrediteerimisasutus.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teavitav ametiasutus volitab, tellib 
allhankelepinguga või annab muul viisil 
edasi lõikes 1 nimetatud hindamise, 
teatamise või jälgimise asutusele, kes ei ole 
riigiasutus, siis peab see asutus, keda 
volitati neid ülesandeid täitma, või kellelt 
need allhankelepinguga telliti või kellele 
muul viisil edasi anti, olema juriidiline 
isik, kellel on piisavalt vahendeid 
nimetatud tegevusega kaasnevate
kohustuste katmiseks.

3. Kui teavitav ametiasutus volitab või 
annab muul viisil edasi lõikes 1 nimetatud 
hindamise, teatamise või jälgimise 
asutusele, kes ei ole riigiasutus, siis on see 
asutus juriidiline isik ja järgib mutatis 
mutandis artikli 23 lõigetes 1−6 sätestatud 
nõudeid. Lisaks on asutusel vahendeid 
nimetatud tegevusest tulenevate kohustuste 
katmiseks.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Teavitav ametiasutus vastutab 
täielikult ülesannete eest, mida täidab 
lõikes 3 nimetatud asutus.
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Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teavitav ametiasutus vastab lõigetes 2–
7 sätestatud nõuetele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teavitav ametiasutus ei paku ega osuta 
teenuseid, mida osutavad 
vastavushindamisasutused, ega nõustamist.

5. Teavitav ametiasutus ei paku ega osuta 
teenuseid, mida osutavad 
vastavushindamisasutused, ega 
nõustamisteenuseid kaubanduslikul või 
konkurentsi alusel.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Teavitaval ametiasutusel on asjakohane 
kord saadud teabe konfidentsiaalsuse 
tagamiseks.

6. Teavitav ametiasutus tagab saadud 
teabe konfidentsiaalsuse.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele teada 
vastavushindamisasutuste hindamise ja 
teavitamise menetlustest ning neis 
tehtavatest muudatustest. 

Liikmesriigid annavad komisjonile teada 
vastavushindamisasutuste hindamise ja 
teavitamise menetlustest ning nende
muudatustest. 

Or. en

Selgitus

Technical adaptation to the goods package

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavushindamisasutus on kolmas 
osapool, kes on sõltumatu organisatsioonist 

3. Vastavushindamisasutus on kolmas 
osapool, kes on sõltumatu organisatsioonist 
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või tootest, mida ta hindab. või tootest, mida ta hindab.

Asutust, mis kuulub äriühendusse või 
kutseliitu, mis esindab hinnatava 
mänguasjade kujundamise, valmistamise, 
tarnimise, koostamise, kasutamise või 
hooldamisega seotud ettevõtteid, võib 
pidada selliseks asutuseks tingimusel, et 
tema sõltumatus ja huvide konflikti 
puudumine on tõestatud.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavushindamisasutus, selle juhtkond 
ja vastavushindamist läbiviiv personal ei 
ole ei hinnatava toote disainer, tootja, 
tarnija, paigaldaja, ostja, omanik, kasutaja, 
hooldaja ega ühelgi nimetatud osapoole 
volitatud esindaja. Ta ei tohi olla ka 
otseselt seotud nimetatud toodete disaini, 
tootmise, ehitamise, turustamise, 
paigaldamise, kasutamise või hooldusega 
ega esindada ühtegi osapoolt, kes 
nendega tegeleb.

4. Vastavushindamisasutus, selle juhtkond 
ja vastavushindamist läbiviiv personal ei 
ole ei hinnatava mänguasja disainer, 
tootja, tarnija, paigaldaja, ostja, omanik, 
kasutaja, hooldaja ega ühegi nimetatud 
osapoole volitatud esindaja. See ei välista 
kontrollitud mänguasjade kasutamist, 
mida vastavushindamisasutused vajavad 
oma toiminguteks, ega selliste toodete 
kasutamist isiklikul otstarbel.

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond 
ja vastavushindamist läbiviiv personal ei 
ole otseselt seotud nimetatud 
mänguasjade disaini, tootmise, ehitamise, 
turustamise, paigaldamise, kasutamise või 
hooldusega ega esinda ühtegi osapoolt, 
kes nendega tegeleb. Nad ei osale üheski 
tegevuses, mis võib seada ohtu nende 
sõltumatu otsustusvõime või aususe 
seoses neile määratud 
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vastavushindamistegevusega. See kehtib 
eelkõige nõustamisteenuste kohta.

Ta ei tohi anda konsultatsioone teavitatud 
vastavushindamistegevuse ega toodete 
kohta, mida kavatsetakse ühenduse turule 
viia. Sellest ei tulene, et tootja ja 
vastavushindamisasutuse vahel oleks 
keelatud vahetada tehnilist teavet ning 
kasutada hinnatud tooteid, mida on vaja 
vastavushindamisasutuse tööks.
Vastavushindamisasutus tagab, et tema 
filiaali või allhankijate tegevus ei mõjuta 
tema vastavushindamise konfidentsiaalsust, 
objektiivsust ega erapooletust.

Vastavushindamisasutus tagab, et tema 
filiaali või allhankijate tegevus ei mõjuta 
tema vastavushindamise konfidentsiaalsust, 
objektiivsust ega erapooletust.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vastavushindamisasutus on võimeline 
täitma sellisele asutusele artikli 19 alusel 
määratud vastavushindamisülesandeid, 
mille täitmiseks on temast teavitatud, 
sõltumata sellest, kas 
vastavushindamisasutus täidab neid ise, või 
täidetakse neid tema nimel ja tema 
pädevuse alusel.

6. Vastavushindamisasutus on võimeline 
täitma sellisele asutusele artikli 19 alusel 
määratud vastavushindamisülesandeid, 
millega seoses on teda teavitatud, 
sõltumata sellest, kas 
vastavushindamisasutus täidab neid ise, või 
täidetakse neid tema nimel ja tema 
pädevuse alusel.

Asutuse käsutuses on alati ja kõigi talle 
määratud vastavushindamismenetluste ja 
toodete iga tüübi või kategooriate jaoks 
vajalik tehniliste teadmistega personal, 
kellel on piisav ja asjakohane kogemus 
vastavushindamise ülesannete täitmiseks.
Tal on vastavushindamistegevuse 
nõuetekohase teostamisega seotud 
tehniliste ja haldusülesannete täitmiseks 

Asutuse käsutuses on alati ja kõigi talle 
määratud vastavushindamismenetluste ja 
nende toodete iga tüübi või kategooriate 
jaoks, millega seoses on teda teavitatud,
vajalik: 
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vajalikud vahendid ning juurdepääs 
vajalikele seadmetele ja vahenditele.

(a) tehniliste teadmistega personal, kellel 
on piisav ja asjakohane kogemus 
vastavushindamisülesannete täitmiseks;
(b) vastavushindamisel järgitava korra 
kirjeldus, et tagada kõnealuse korra 
läbipaistvus ja võime seda järgida.
Kehtestatakse asjakohased 
tegevuspõhimõtted ja kord, mille abil 
eristatakse ülesandeid, mida täidetakse 
teavitatud asutusena, muudest 
toimingutest;
(c) menetlused tegevuse käigus, mille 
puhul võetakse vajalikul määral arvesse 
ettevõtte suurust, sektorit, milles see 
tegutseb, selle struktuuri, kõnealuse 
tootetehnoloogia keerukuse astet ja 
tootmisprotsessile iseloomulikku massi-
või seeriatootmist;
Tal on vastavushindamistegevuse 
nõuetekohase teostamisega seotud 
tehniliste ja haldusülesannete täitmiseks 
vajalikud vahendid ning juurdepääs 
vajalikele seadmetele ja vahenditele.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põhinõuete, kohaldatavate ühtlustatud 
standardite ja ühenduse asjakohaste
õigusaktide asjakohaste sätete ning 
asjakohaste rakendusmääruste piisavat 
tundmist ja mõistmist;

(c) põhinõuete, kohaldatavate ühtlustatud 
standardite ja ühenduse ühtlustamisaktide
asjakohaste sätete ning rakendusmääruste 
piisavat tundmist ja mõistmist;
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Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Vastavushindamisasutus osaleb 
standardimises või tagab, et 
hindamispersonali teavitatakse 
standarditest ja artikli 36 alusel loodava 
teavitatud asutuste tegevuse 
koordineerimise rühma tegevustest, ning 
käsitab nimetatud rühma töö tulemusel 
koostatud haldusotsuseid ja dokumente 
oma tegevuse üldise suunisena.

11. Vastavushindamisasutus osaleb 
standardimises või tagab, et 
hindamispersonali teavitatakse 
standarditest ja asjakohaste ühenduse 
ühtlustamisaktide alusel loodava 
teavitatud asutuste tegevuse 
koordineerimise rühma tegevustest, ning 
käsitab nimetatud rühma töö tulemusel 
koostatud haldusotsuseid ja dokumente 
oma tegevuse üldise suunisena.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vastavushindamisasutus suudab 
tõendada oma vastavust ühtlustatud 
standardites sätestatud kriteeriumidega, 
mille viited on avaldatud Euroopa Liidu 
Teatajas, loetakse ta artiklis 25 sätestatud 
nõuetega kooskõlas olevaks.

Kui vastavushindamisasutus tõendab oma 
vastavust asjakohastes ühtlustatud 
standardites või nende osades sätestatud 
kriteeriumidega, mille viited on avaldatud 
Euroopa Liidu Teatajas, loetakse ta artiklis 
25 sätestatud nõuetega kooskõlas olevaks, 
kui kohaldatavad ühtlustatud standardid 
neid nõudeid hõlmavad.
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Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
Ametlik vastuväide ühtlustatud 

standardile
Kui liikmesriigil või komisjonil on ametlik 
vastuväide ühtlustatud standardile, millele 
viidatakse artiklis 26, kohaldatakse artikli 
13 sätted.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui vastavushindamisasutus ostab 
vastavushindamisega seotud ülesandeid 
sisse või kasutab filiaale, siis peab ta 
tagama, et alltöövõtja või filiaal on 
kooskõlas artiklis 25 sätestatud nõuetega.

1. Kui teavitatud asutus ostab 
vastavushindamisega seotud ülesandeid 
sisse või kasutab filiaale, siis peab ta 
tagama, et alltöövõtja või filiaal on 
kooskõlas artiklis 25 sätestatud nõuetega 
ning teavitab sellest teavitavat 
ametiasutust.

Or. en
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Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavushindamisasutus vastutab 
täielikult oma allhankijate ja filiaalide 
ülesannete täitmise eest, hoolimata nende 
asukohast. 

2. Teavitatud asutus vastutab täielikult 
oma allhankijate ja filiaalide ülesannete 
täitmise eest, hoolimata nende asukohast.  

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavushindamisasutus hoiab 
riiklikele ametiasutustele kättesaadavana 
dokumente, mis puudutavad allhankija või 
filiaali kvalifikatsiooni hindamist ja 
allhankija või filiaali artikli 19 alusel 
tehtud tööd.

4. Teavitatud asutus hoiab teavitavale
ametiasutusele kättesaadavana dokumente, 
mis puudutavad allhankija või filiaali 
kvalifikatsiooni hindamist ja nende artikli 
19 alusel tehtud tööd.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teavitus ei põhine artikli 28 lõikes 2 
viidatud akrediteerimistunnistusel, siis 
esitab teavitav asutus komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele kõik dokumendid, 
mis tõendavad vastavushindamisasutuse 
pädevust.

4. Kui teavitus ei põhine artikli 28 lõikes 2 
viidatud akrediteerimistunnistusel, siis 
esitab teavitav asutus komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele dokumendid, mis 
tõendavad vastavushindamisasutuse 
pädevust ning kehtivat korda tagamaks, et 
asutuse üle teostatakse korrapäraselt 
järelevalvet ja selle tegevus vastab 
jätkuvalt artiklis 25 sätestatud nõuetele.

Or. en

Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Asjaomane asutus võib tegutseda 
teavitatud asutusena ainult juhul, kui 
komisjon ja teised liikmesriigid ei ole kahe 
kuu jooksul peale nimetatud teavitamist 
esitanud selle vastu ühtegi argumenti.

5. Asjaomane asutus võib tegutseda 
teavitatud asutusena ainult juhul, kui 
komisjon või teised liikmesriigid ei ole 
kahe nädala jooksul pärast nimetatud 
teavitamist, mille puhul kasutatakse 
akreditseerimistunnistust, või kahe kuu 
jooksul pärast teavitamist, mille puhul 
akrediteerimist ei kasutata, esitanud selle 
vastu ühtegi argumenti.

Ainult sellist asutust loetakse teavitatud 
asutuseks käesoleva direktiivi mõistes.

Ainult sellist asutust loetakse teavitatud 
asutuseks käesoleva direktiivi mõistes

Or. en
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Selgitus

Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui teavitav ametiasutus on veendunud 
või talle on teatatud, et teavitatud asutus ei 
vasta enam artiklis 25 sätestatud nõuetele 
või et ta ei ole oma kohustusi täitnud, siis 
teavitav asutus piirab, peatab või tühistab 
teavituse. Ta teatab sellest otsekohe 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

1. Kui teavitav ametiasutus on veendunud 
või talle on teatatud, et teavitatud asutus ei 
vasta enam artiklis 25 sätestatud nõuetele 
või et ta ei ole oma kohustusi täitnud, siis 
teavitav ametiasutus piirab, peatab või 
tühistab teavituse, sõltuvalt nõuete või 
kohustuste täitmatajätmise tõsidusest. Ta 
teatab sellest otsekohe komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon tagab, et kogu teavet, mille ta 
oma uurimise käigus on omandanud, 
käsitletakse konfidentsiaalselt. 

3. Komisjon tagab, et kogu tundlikku
teavet, mille ta oma uurimise käigus on 
omandanud, käsitletakse konfidentsiaalselt. 

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavushindamised viiakse läbi 
proportsionaalselt, vältides ettevõtjate 
liigset koormamist, võttes eriti arvesse 
ettevõtete suurust ja mänguasjade 
suhtelist tehnoloogiakeerukust.

2. Vastavushindamised viiakse läbi 
proportsionaalselt, vältides ettevõtjate 
liigset koormamist.
Vastavushindamisasutused täidavad oma 
ülesandeid, võttes vajalikul määral
arvesse ettevõtte suurust, sektorit, milles 
see tegutseb, selle struktuuri, kõnealuse 
toote tehnoloogia keerukuse astet ja 
tootmisprotsessi massi- või seeriaviisilist 
iseloomu.
Seejuures arvestavad nad siiski  
rangusastet ja kaitsetaset, mis on vajalik, 
et mänguasi vastaks käesoleva direktiivi 
sätetele.

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) turujärelevalveasutustelt saadud 
teabenõuded;

(c) turujärelevalveasutustelt 
vastavushindamistegevuste kohta saadud 
teabenõuded;

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende teavitatud 
asutused osalevad nimetatud rühma töös.

Liikmesriigid tagavad, et nende teatatud 
asutused osalevad nimetatud rühma või 
rühmade töös kas otse või määratud 
esindajate kaudu.

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid korraldavad ja teostavad 
turule viidud mänguasjade järelevalvet 
vastavalt direktiivi 2001/95/EÜ artiklitele 
6, 8 ja 9. Lisaks nimetatud sätetele
kohaldatakse ka käesoleva direktiivi 
artikleid 38–40.

Liikmesriigid korraldavad ja teostavad 
turule viidud mänguasjade järelevalvet 
vastavalt määruse …..EÜ artiklitele 15 
kuni 29. Lisaks nimetatud sätetele 
kohaldatakse ka käesoleva direktiivi 
artiklit 39.

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud
Turujärelevalveasutuste ülesanded
1. Turujärelevalveasutused võivad 
ettevõtjatelt nõuda teavet, mida peetakse 
asjakohaseks turujärelevalve 
tulemuslikkuse huvides, sealhulgas 
artiklis 20 nimetatud tehnilisi dokumente.
2. Turujärelevalveasutused võivad 
teavitatud asutuselt nõuda teavet nende 
EÜ tüübikinnitustõendite kohta, mida ta 
on välja andnud või tühistanud, samuti 
teavet tõendite väljaandmisest keeldumise 
kohta, sealhulgas katsearuandeid ja 
tehnilisi dokumente. 
3. Turujärelevalveasutustel on õigus 
siseneda asjaomaste ettevõtete 
ruumidesse, kui seda on vaja 
mänguasjade järelevalve teostamiseks 
vastavalt artiklile 37.

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1a. Turujärelevalveasutused võivad 
teavitatud asutuselt nõuda teavet nende 
EÜ tüübikinnitustõendite kohta, mida ta 
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on välja andnud või tühistanud, samuti 
teavet tõendite väljaandmisest keeldumise 
kohta, sealhulgas katsearuandeid ja 
tehnilisi dokumente.

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40 välja jäetud
Koostöö turujärelevalve alal

1. Liikmesriigid tagavad tõhusa koostöö ja 
teabevahetuse oma ja teiste liikmesriikide 
turujärelevalveasutuste ning oma 
turujärelevalveasutuste, komisjoni ja 
asjaomaste ühenduse agentuuride vahel 
kõigis küsimustes, mis on seotud ohtu 
kujutavate mänguasjadega.
2. Lõike 1 kohaldamisel abistavad 
liikmesriigi turujärelevalveasutused teiste 
liikmesriikide turujärelevalveasutusi 
viimaste taotluse korral, edastades teavet 
või dokumente, viies läbi asjakohaseid 
uurimisi või võttes muid asjakohaseid 
meetmeid või osaledes teiste liikmesriikide 
algatatud uurimistes.

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutused on võtnud 
direktiivi 2001/95/EÜ artiklis 12
nimetatud meetmeid või kui neil on 
piisavalt põhjust arvata, et käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse jääv mänguasi 
on ohtlik inimeste tervisele või 
julgeolekule, siis hindavad nad koos 
asjakohaste ettevõtetega toodet vastavalt 
kõikidele käesoleva direktiivi nõuetele.

1. Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutused on võtnud 
määruse (EÜ) nr … artiklis 20 nimetatud 
meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust 
arvata, et käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse jääv mänguasi on ohtlik 
inimeste tervisele või julgeolekule või 
muudele käesolevas direktiivis käsitletud 
avaliku huvi kaitse aspektidele, siis 
hindavad nad toodet vastavalt kõikidele 
käesolevas direktiivis kehtestatud
nõuetele. Asjaomased ettevõtjad teevad 
turujärelevalveasutustega vajalikul viisil 
koostööd.

Kui nimetatud hindamise tulemusena on 
turujärelevalveasutused arvamusel, et 
mänguasi ei vasta käesoleva direktiivi
nõuetele, siis nõuavad nad oma 
ettekirjutuses asjaomaselt ettevõttelt, 
arvestades riski suurust, et ta võtaks 
parandusmeetmeid mänguasja nimetatud 
nõuetega vastavusse viimiseks või võtaks 
mänguasja mõistliku aja jooksul turult 
tagasi.

Kui nimetatud hindamise tulemusena on 
turujärelevalveasutused arvamusel, et 
mänguasi ei vasta käesolevas direktiivis 
kehtestatud nõuetele, siis nõuavad nad 
viivitamata oma ettekirjutuses asjaomaselt 
ettevõttelt, arvestades riski suurust, et ta 
võtaks parandusmeetmeid mänguasja 
nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks 
või võtaks mänguasja mõistliku aja jooksul 
turult tagasi.

Turujärelevalveasutused informeerivad 
vastavalt asjaomast  teavitatud asutust.
Määruse (EÜ) nr … artiklit 21 
kohaldatakse teises lõigus osutatud 
meetmete suhtes.

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ettevõte tagab, et parandusmeetmed 
võetakse kõigi tema poolt ühenduse turul 
kättsaadavaks tehtud asjaomaste 
mänguasjade suhtes.

3. Ettevõte tagab, et kõik asjakohased
parandusmeetmed võetakse kõigi tema 
poolt ühenduse turul kättsaadavaks tehtud 
asjaomaste mänguasjade suhtes.

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 4 nimetatud teave sisaldab kõiki 
üksikasju, eelkõige mittevastava 
mänguasja tuvastamiseks vajalikke 
andmeid, mänguasja päritolu, riski 
iseloomu, riiklike meetmete laadi ja 
kestvust. Turujärelevalveasutused esitavad 
eeskätt teabe selle kohta, kas nõuetele 
mittevastavus on tingitud järgmisest:

5. Lõikes 4 nimetatud teave sisaldab kõiki 
üksikasju, eelkõige mittevastava 
mänguasja tuvastamiseks vajalikke 
andmeid, mänguasja päritolu, väidetava 
mittevastavuse ja riski iseloomu, riiklike 
meetmete laadi ja kestvust ning asjaomase 
ettevõtja esitatud argumente.
Turujärelevalveasutused peavad kindlasti 
osutama, kas nõuetele mittevastavus on 
tingitud:

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid tagavad, et asjaomase 
mänguasja suhtes võetakse viivitamata 
asjakohased piiravad meetmed, nagu 
näiteks mänguasja turult kõrvaldamine.

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriigi meede loetakse 
põhjendatuks ja mänguasja mittevastavus 
viitab puudustele ühtlustatud standardites, 
nagu viidatud artikli 41 lõike 5 punktis b, 
siis toob komisjon või liikmesriik asja 
direktiivi 98/43/EÜ artikli 5 alusel loodud 
alalise komitee ette.

3. Kui liikmesriigi meedet peetakse 
põhjendatuks ja mänguasja mittevastavus 
viitab puudustele ühtlustatud standardites, 
nagu viidatud artikli 41 lõike 5 punktis b, 
siis teavitab komisjon asjaomast Euroopa 
standardiasutust või -asutusi ja toob asja 
direktiivi 98/34/EÜ artikliga 5 loodud 
komitee ette. Nimetatud komitee 
konsulteerib asjaomase Euroopa 
standardiasutuse või -asutustega ja esitab 
viivitamata oma arvamuse.

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui võetakse artikli 41 lõikes 4 nimetatud 
meede, millest vastavalt direktiivi 
2001/95/EÜ artiklile 12 teatatakse 
ühenduse kiire teabevahetuse süsteemi 
(RAPEX) kaudu, ei tule sellest eraldi 
teatada vastavalt käesoleva direktiivi artikli 
41 lõikele 4, kui on täidetud järgmised 
tingimused: 

Kui võetakse artikli 41 lõikes 4 nimetatud 
meede, millest vastavalt määruse (EÜ) nr 
….. artiklile 22 teatatakse ühenduse kiire 
teabevahetuse süsteemi (RAPEX) kaudu, ei 
tule sellest eraldi teatada vastavalt 
käesoleva direktiivi artikli 41 lõikele 4, kui 
on täidetud järgmised tingimused: 

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tehniline dokumentatsioon ei ole kas 
kättesaadav või ei ole see täielik.

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootja (või volitatud esindaja) nimi ja 
aadress:

2. tootja või tema volitatud esindaja nimi 
ja aadress:

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Deklareeritav toode (mänguasja 
identifitseerimine, mis tagab jälgitavuse):

4. Deklareeritav toode (mänguasja 
identifitseerimine, mis tagab jälgitavuse.
Vajaduse korral võib olla lisatud foto):

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Teavitatud asutus … (nimi, number)… 
teostas … (tegevuse kirjeldus)… ja andis 
välja tõendi: …. ….

7. Kui see on asjakohane, siis teavitatud 
asutus … (nimi, number)… teostas … 
(tegevuse kirjeldus)… ja andis välja tõendi: 
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…. …. …

Or. en

Selgitus

 Tehnilised kohandused kaupade paketile

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks, et kaitsta lapsi hiljaaegu 
avastatud ohtude eest, on vaja võtta vastu 
uusi olulisi ohutusnõudeid. Eelkõige on 
aga vaja täiustada ja ajakohastada 
mänguasjades sisalduvaid kemikaale 
käsitlevaid sätteid. Nende sätetega tuleks 
täpsustada, et mänguasjad peavad vastama 
üldistele kemikaale käsitlevatele 
õigusaktidele, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH) ja millega asutatakse Euroopa 
Kemikaalide Agentuur ning muudetakse 
direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) 
nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) 
nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 
76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 
2000/21/EÜ Sätted peavad olema 
kooskõlas laste, st tundliku tarbijarühma 
erivajadustega. Seetõttu tuleb kehtestada 
uued piirangud sellistele ainetele 
mänguasjades, mida klassifitseeritakse 
kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate 
ainetena vastavalt 27. juuni 1967. aasta 
direktiivile 67/548/EMÜ ohtlike ainete 
liigitamist, pakendamist ja märgistamist 
käsitlevate õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, ja lõhnaainetele, et 

(16) Selleks, et kaitsta lapsi hiljaaegu 
avastatud ohtude eest, on vaja võtta vastu 
uusi olulisi ohutusnõudeid. Eelkõige on 
aga vaja täiustada ja ajakohastada 
mänguasjades sisalduvaid kemikaale 
käsitlevaid sätteid. Nende sätetega tuleks 
täpsustada, et mänguasjad peavad vastama 
üldistele kemikaale käsitlevatele 
õigusaktidele, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH) ja millega asutatakse Euroopa 
Kemikaalide Agentuur ning muudetakse 
direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) 
nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) 
nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 
76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 
2000/21/EÜ Sätted peavad olema 
kooskõlas laste, st tundliku tarbijarühma 
erivajadustega. Seetõttu tuleb kehtestada 
uued, riskianalüüsil põhinevad piirangud 
sellistele ainetele mänguasjades, mida 
klassifitseeritakse kantserogeensete, 
mutageensete või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavate ainetena vastavalt 
27. juuni 1967. aasta direktiivile 
67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, 
pakendamist ja märgistamist käsitlevate 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 
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võtta arvesse ohtusid, mida need ained 
inimeste tervisele põhjustavad. Direktiivis 
88/378/EMÜ sätestatud piirnormid vajavad 
ajakohastamist vastavalt viimastele 
teadussaavutustele.

kohta, ja lõhnaainetele, et võtta arvesse 
ohtusid, mida need ained inimeste tervisele 
põhjustavad. Direktiivis 88/378/EMÜ 
sätestatud piirnormid vajavad 
ajakohastamist vastavalt viimastele 
teadussaavutustele.

Or. nl

Selgitus

Käesolevas direktiivis sisalduvad piirangud põhinevad võimalikul kahjulikul mõjul, mis 
tuleneb ohutegurite ja kasutuse kombinatsioonist. Oleks hea see põhjendustes selgelt välja 
tuua.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Käesoleva direktiivi jõustumise 
järel on vajalik kaheaastane ühtlustatud 
üleminekuperiood, et anda tootjatele ja 
teistele turuosalistele aega uute tehniliste 
nõuetega kohandumiseks ning tagada 
direktiivi järjekindel rakendamine 
Euroopa Liidus. 

Or. nl

Selgitus

 Direktiivi projektis sätestatakse, et liikmesriigid ei tõkesta oma territooriumil selliste 
mänguasjade turuleviimist, mis vastavad direktiivi 88/378/EMÜ nõuetele ja mis viidi turule 
enne käesoleva direktiivi jõustumist või kuni kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Vääritimõistmiste ja väärtõlgenduste vältimiseks on parem see põhjendustes 
selgelt välja öelda.
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Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „turul kättesaadavaks tegemine” –
mänguasja tarnimine ühenduse turul 
turustamiseks, tarbimiseks või 
kasutamiseks ärilise tegevuse eesmärgil, 
kas tasu eest või tasuta levitamiseks;

(1) „turul kättesaadavaks tegemine” –
mänguasja tarnimine ühenduse turul 
turustamiseks, tarbimiseks või 
kasutamiseks ärilise tegevuse eesmärgil, 
kas tasu eest või tasuta levitamiseks, kas 
kasumi eesmärgil või mitte;

Or. nl

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tuleb reguleerida ka mänguasjade jagamist mittetulundusühingute 
poolt.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „tegevusmänguasi” – kodus 
kasutamiseks ettenähtud mänguasi, mis on 
nii ehitatud, et see kannab ühte või mitut 
last, millega või mille sees lapsed 
mängivad, nagu näiteks kiiged, liumäed, 
karussellid, ronimisredelid, hüppelauad, 
lastebasseinid, täispuhutavad mänguasjad, 
mida vees ei kasutata; välja arvatud 
sõiduriistad, mille peal kasutaja istub; 

(11) „tegevusmänguasi” – kodus 
kasutamiseks ettenähtud mänguasi, millega 
või mille sees lapsed mängivad, nagu 
näiteks kiiged, liumäed, karussellid, 
ronimisredelid, hüppelauad, lastebasseinid, 
täispuhutavad mänguasjad, mida vees ei 
kasutata, ükskõik, kas see on 
konstrueeritud kandma ühe või mitme 
lapse kaalu või mitte; välja arvatud 
sõiduriistad, mille peal kasutaja istub; 

Or. nl
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Muudatusettepanek 84

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) „ilmselt kavandatud või mõeldud 
lastele vanuserühmas x”: mõiste, mis 
tähendab, et lapsel peavad olema 
kõnealusele vanuserühmale vastavad 
oskused ja intellektuaalsed võimed.

Or. nl

Selgitus

Peab olema tagatud, et tootja ei kirjuta märgisele teadlikult fiktiivset vanuserühma, et 
hoiduda teatud kohustustest ja/või vastutusest.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V lisa B osas loetletud 
kategooriatesse kuuluvate 
mänguasjade puhul kasutatakse 
samas osas loetletud hoiatusi.

V lisa B osas loetletud hoiatusi ei 
kasutata mänguasjadel, mis on oma 
otstarbe, mõõtmete või muude 
omaduste poolest mõeldud alla 36 
kuu vanustele lastele.

Or. nl

Selgitus

Ametivõimud näevad sageli alla 3-aastastele lastele mõeldud mänguasju, mis on märgistatud 
kirjaga "Ei sobi kasutamiseks alla 3-aastastele lastele, kuna...". Mõned tootjad püüavad sel 
moel oma kohustustest kõrvale hoiduda ja/või kindlustada end vastutuse eest. Arvestades, et V 
lisas selle lause kasutamist otsesõnu ei keelustata, on õigusnormi jõustamine turujärelevalve 
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jaoks palju kergem, kui see lause direktiivis sisaldub.

Muudatusettepanek 86

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Selgitus

Isegi kui liikmesriik ei kehtesta keele osas reegleid, peab oluline teave olema esitatud keeles, 
mis on tarbijatele eeldatavasti arusaadav.

Muudatusettepanek 87

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Hoiatused, milles näidatakse kasutajate 
maksimaalne ja minimaalne vanus, peavad 
olema selged ja kergesti loetavad.

Or. nl
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Selgitus

Direktiiviga tuleb tagada, et tarbijatele antakse teavet, kuid ei ole vaja sekkuda sellesse, 
kuidas turustajad oma kauplustes kaupa paigutavad.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik võib nõuda, et tema turule 
viidavate mänguasjade hoiatused ja 
ohutusjuhised oleksid osaliselt või 
täielikult selle liikmesriigi ametlikus keeles 
või ametlikes keeltes.

3. Liikmesriik võib nõuda, et tema turule 
viidavate mänguasjade hoiatused, 
ohutusjuhised ja kasutusjuhised oleksid 
osaliselt või täielikult selle liikmesriigi 
ametlikus keeles või ametlikes keeltes.

Or. nl

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Selgitus

Selgitus on seotud ühtse turu toimimisega.
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Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Selgitus

See oht ei tulene mänguasja omadustest, vaid viisist, kuidas seda kasutatakse. Seega ei saa 
niisugust analüüsi vettpidaval moel läbi viia.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Jalgrattad, tõukerattad ja muud 
transpordivahendid, mis on ette nähtud 
spordiks või kasutamiseks liiklemiseks 
avalikel teedel või neile 
transpordivahenditele ettenähtud radadel

4. Tõukerattad ja muud 
transpordivahendid, mis on ette nähtud 
spordiks või kasutamiseks liiklemiseks 
avalikel teedel või neile 
transpordivahenditele ettenähtud radadel

Jalgrattad maksimaalse sadulakõrgusega 
üle 435 mm, mõõdetuna vertikaalselt 
maapinnast sadula ülemise pinnani, nii et 
sadul on horisontaalses asendis ja selle 
toru on seadistatud madalaima märke 
asendisse;

Or. nl
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Selgitus

Praegu kehtivad Euroopa õigusnormid laste jalgrataste kohta on ebaselged ja teevad vahet 
jalgratastel maksimaalse sadulakõrgusega alla 435 mm (EN 71-1), jalgratastel maksimaalse 
sadulakõrgusega üle 435 mm ja alla 635 mm (EN14765) ning jalgratastel maksimaalse 
sadulakõrgusega üle 635 mm (EN 14764). Esimest liiki jalgratas ei ole mõeldud kasutamiseks 
avalikel teedel, ning sõltuvalt liikmesriigi õigusaktidest võidakse seda pidada jalgrattaks või 
mitte. Selline vastuolu põhjustab selguse puudumist nii turujärelevalve kui ka tootjate jaoks. 

Muudatusettepanek 92

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Selgitus

Praegune sõnastus on liiga kitsendav, nii et vanematele lastele mõeldud mänguasjal, mis on 
mõeldud suhu panemiseks, ei tohi olla väikeseid koostisosi.
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Muudatusettepanek 93

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Selgitus

Nõutakse täpsemat sõnastust.

Muudatusettepanek 94

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Ei ole mingit põhjust käsitleda kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete kategooriaid 1,2 ja 3 mänguasjade puhul erinevalt.

Muudatusettepanek 95

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Ei ole mingit põhjust käsitleda kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete kategooriaid 1,2 ja 3 mänguasjade puhul erinevalt. See 
muudatusettepanek on seotud raportööri muudatusettepanekuga II lisa III osa punktile 4.

Muudatusettepanek 96

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Mänguasjad või nende osad, mis on 
mõeldud suhu panemiseks, sõltumata 
vanuserühmast, kelle jaoks mänguasi on 
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ette nähtud, peavad vastama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. 
aasta määruses (EÜ) 1935/2004 
kehtestatud nõuetele 
toiduainetega kokkupuutuvate materjalide 
migratsiooni piirmäärade kohta.

Or. nl

Selgitus

On mõistlik, et kehtivad reeglid toiduainetega kokkupuutuvate materjalide kohta kehtiksid ka 
mänguasjade või nende osade kohta, mis on mõeldud suhu panemiseks.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – III osa – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Mänguasjad, mis on mõeldud nahaga 
palju kokku puutuma, nagu sõrmevärvid 
või voolimissavi, peavad vastama direktiivi 
76//768/EMÜ nõuetele koostise ja 
märgistuse kohta.

Or. nl

Selgitus

Ei ole mingit põhjust, miks mänguasjade direktiiv peaks kehtestama nahaga palju kokku 
puutuvate mänguasjade suhtes vähem ranged reeglid kui on kehtestatud kosmeetikatoodete 
direktiiviga.

Muudatusettepanek 98

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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7. Mänguasjad ei tohi sisaldada 
järgmisi allergeenseid 
lõhnaaineid: 

(1) Aedvaak (Inula helenium)

(2) Allüülisotiotsüanaat

(3) Bensüültsüaniid

(4) 4-tert-butüülfenool

(5) Hanemaltsa õli

(6) Tsüklameenalkohol

(7) Dietüülmaleaat

(8) Dihüdrokumariin

(9) 2,4-dihüroksü-3-
metüülbensaldehüüd

(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool 
(6,7-dihüdrogeraniool)

(11) 4,6-dimetüül-8-tert-
butüülkumariin

(12) Dimetüültsitrakonaat

(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-
dodekatrieen-3-oon

(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-
undekatrieen-2-oon

(15) Difenüülamiin

(16) Etüülakrülaat

(17) Viigipuu lehed, värsked ja 
valmistised

(18) trans-2-heptenaal

(19) trans-2-
heksenaaldietüülatsetaal

(20) trans-2-
heksenaaldimetüülatsetaal

(21) Hüdroabietüülalkohol

(22) 4-etoksüfenool

7. Mänguasjad ei tohi sisaldada 
järgmisi allergeenseid 
lõhnaaineid: 

(1) Aedvaak (Inula helenium)

(2) Allüülisotiotsüanaat

(3) Bensüültsüaniid

(4) 4-tert-butüülfenool

(5) Hanemaltsa õli

(6) Tsüklameenalkohol

(7) Dietüülmaleaat

(8) Dihüdrokumariin

(9) 2,4-dihüroksü-3-
metüülbensaldehüüd

(10) 3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool 
(6,7-dihüdrogeraniool)

(11) 4,6-dimetüül-8-tert-
butüülkumariin

(12) Dimetüültsitrakonaat

(13) 7,11-dimetüül-4,6,10-
dodekatrieen-3-oon

(14) 6,10-dimetüül-3,5,9-
undekatrieen-2-oon

(15) Difenüülamiin

(16) Etüülakrülaat

(17) Viigipuu lehed, värsked ja 
valmistised

(18) trans-2-heptenaal

(19) trans-2-
heksenaaldietüülatsetaal

(20) trans-2-
heksenaaldimetüülatsetaal

(21) Hüdroabietüülalkohol

(22) 4-etoksüfenool



PE407.804v01-00 58/65 PR\727440ET.doc

ET

(23) 6-isopropüül-2-
dekahüdronaftalenool

(24) 7-metoksükumariin

(25) 4-metoksüfenool

(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-
buteen-2-oon

(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-
penteen-3-oon

(28) Metüül-trans-2-butenoaat

(29) 6-metüülkumariin

(30) 7-metüülkumariin

(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon

(32) Lõhna-soojumika (Saussurea 
lappa Clarke) juureõli

(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin

(34) Heksahüdrokumariin

(35) Peruu palsam (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(36) 2-
pentülideentsükloheksanoon

(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-
undekatrieen-2-oon

(38) Raudürdi (Lippia citriodora 
Kunth) õli

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

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

(1) Amüültsinnamaal

(2) Amüültsinnamüülalkohol

(23) 6-isopropüül-2-
dekahüdronaftalenool

(24) 7-metoksükumariin

(25) 4-metoksüfenool

(26) 4-(p-metoksüfenüül)-3-
buteen-2-oon

(27) 1-(p-metoksüfenüül)-1-
penteen-3-oon

(28) Metüül-trans-2-butenoaat

(29) 6-metüülkumariin

(30) 7-metüülkumariin

(31) 5-metüül-2,3-heksaandioon

(32) Lõhna-soojumika (Saussurea 
lappa Clarke) juureõli

(33) 7-etoksü-4-metüülkumariin

(34) Heksahüdrokumariin

(35) Peruu palsam (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(36) 2-
pentülideentsükloheksanoon

(37) 3,6,10-trimetüül-3,5,9-
undekatrieen-2-oon

(38) Raudürdi (Lippia citriodora 
Kunth) õli

(39) Amüültsinnamaal

(40) Amüültsinnamüülalkohol
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(3) Anisüülalkohol

(4) Bensüülalkohol

(5) Bensüülbensoaat

(6) Bensüültsinnamaat

(7) Bensüülsalitsülaat

(8) Kaneelaldehüüd

(9) Tsinnamüülalkohol

(10) Tsitraal

(11) Tsitronellool

(12) Kumariin

(13) Eugenool

(14) Farnesool

(15) Geraniool

(16) Heksüülkaneelaldehüüd

(17) Hüdroksütsitronellaal

(18) Hüdroksü-
metüülpentüültsüklohekseen
karbaldehüüd

(19) Isoeugenool

(20) Lilial, kosmeetikatoodete 
direktiivis kanne 83 nime 
all: 2-(4-tert-
butüülbensüül)propioonalde
hüüd

(21) d-limoneen

(22) Linalool

(23) Metüülheptiinkarbonaat

(24) 3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-
2-tsüklohekseen-1-üül)-3-
buteen-2-oon

(25) Tammesambliku ekstrakt

(26) Evernia furfuracea ekstrakt

(41) Anisüülalkohol

(42) Bensüülalkohol

(43) Bensüülbensoaat

(44) Bensüültsinnamaat

(45) Bensüülsalitsülaat

(46) Kaneelaldehüüd

(47) Tsinnamüülalkohol

(48) Tsitraal

(49) Tsitronellool

(50) Kumariin

(51) Eugenool

(52) Farnesool

(53) Geraniool

(54) Heksüülkaneelaldehüüd

(55) Hüdroksütsitronellaal

(56) Hüdroksü-
metüülpentüültsüklohekseen
karbaldehüüd

(57) Isoeugenool

(58) Lilial, kosmeetikatoodete 
direktiivis kanne 83 nime 
all: 2-(4-tert-
butüülbensüül)propioonalde
hüüd

(59) d-limoneen

(60) Linalool

(61) Metüülheptiinkarbonaat

(62) 3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-
2-tsüklohekseen-1-üül)-3-
buteen-2-oon

(63) Tammesambliku ekstrakt
(64) Evernia furfuracea ekstrakt
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Nimetatud ainete jälgede 
olemasolu on siiski lubatud 
tingimusel, kui see on 
nõuetekohaste tootmistavade 
juures tehniliselt vältimatu.

Or. nl

Selgitus

Ei ole soovitatav kasutada mänguasjades lõhnaaineid, mis võivad põhjustada lastel allergiat.

Muudatusettepanek 99

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mänguasjad peavad olema kavandatud 
ja konstrueeritud nii, et nad vastaksid 
hügieeni- ja puhtusenõuetele, et vältida 
nakatumise, haigestumise ja saastumise 
ohtu.

1. Mänguasjad peavad olema kavandatud 
ja konstrueeritud nii, et nad vastaksid 
hügieeni- ja puhtusenõuetele, et vältida 
nakatumise, haigestumise ja saastumise 
ohtu. Mänguasju peab olema võimalik 
pesta, puhastada ja desinfitseerida.

Or. nl

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – V osa – punkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tekstiilmänguasjad alla 36 kuu 
vanustele lastele peavad olema pestavad 
ning vastama ohutusnõuetele ka pärast 
pesu.

2. Tekstiilmänguasjad alla 36 kuu 
vanustele lastele peavad olema pestavad 
ning vastama ohutusnõuetele ka pärast 
pesu. Kui sellised mänguasjad sisaldavad 
mehaanilisi koostisosi, mida vesi võib 
kahjustada, siis peab tekstiil olema 
pestava pinnaga.
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Or. nl

Selgitus

See lisandus on hügieeni huvides.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – B osa – punkt 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Toidukaupadega seotud 
mänguasjad
Toidukaupades olevatel või toiduga 
segatud mänguasjadel peab olema 
hoiatus:

„Täiskasvanu järelevalve on 
soovitav”.

7. Toidukaupadega seotud mänguasjad

Toidukaupades olevatel või toiduga 
segatud mänguasjadel peab olema hoiatus:

„Enne toidu lapsele andmist tuleb 
mänguasi eemaldada.”

Or. nl

Selgitus

See sõnastus tagab lapse ohutuse paremini.
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SELETUSKIRI

1. Ettepaneku ja selle pakutud uuenduste taust 

Komisjoni ettepaneku eesmärk on tunnistada kehtetuks ja asendada 3. mai 1988. aasta 
direktiiv 88/378/EMÜ, mis käsitleb mänguasjade ohutust.

Direktiiv 88/378/EMÜ oli esimene nn uue lähenemisviisi alusel vastu võetud direktiiv, 
kusjuures olulised ohutusnõuded on osa direktiivist endast ning tehniliste kirjelduste jaoks on 
viidatud ühtlustatud standarditele. Pakutud uus direktiiv tugineb samadele põhimõtetele.

Ehkki 1988. aasta direktiiv täitis sellele pandud ootusi ning on juba taganud Euroopa Liidus 
mänguasjade ohutuse kõrge taseme, on seda 20 aasta möödumisel vaja kaasaegsemaks muuta. 
Arvesse tuleb võtta ka uusi turvariske, mis võivad tuleneda uut tüüpi ja võib-olla ka uutest 
materjalidest mänguasjade väljatöötamisest ja turustamisest.

Komisjoni sõnul iseloomustab uut varianti peamiselt:

a. paremate ohutusnõuete kehtestamine, peamiselt seoses kemikaalide ja 
elektrialaste omadustega. Ka füüsikalised ja mehhaanilised omadused viiakse 
kooskõlla (lämbumise ja kägistamise oht);

b. direktiivi kohaldamisala ja mõistete selgitamine;

c. direktiivi tulemuslikum ja järjekindlam jõustamine. See avaldub 
turujärelevalve tugevdamises liikmesriikides, selgete nõuete kehtestamises 
tehnilise dokumentatsiooni kohta, mida mänguasjade tootjad peavad täitma, 
CE vastavusmärgise kinnitamise reeglite viimises kooskõlla muutunud 
õigusliku raamistikuga ja uue nõude kehtestamises tootjatele lülitada tehnilisse 
kirjeldusse ka mänguasja võimalike ohtude analüüs;

d. vastavusse viimine toodete turustamise üldise õigusraamistikuga.

Kavandatavas direktiivis käsitletakse ainult mänguasjade (füüsilist) ohutust ning see ei sisalda 
sätteid mänguasjade haridusliku väärtuse ega moraalsete aspektide kohta.

2. Ettepaneku vastavusseviimine kaupade paketi raames vastu võetud uute 
reeglitega

Kaupade turustamise õiguslikku raamistikku on kavas peatselt muuta.

See saab järgmise kuju: 

– uus määrus toodete turustamise kohta; määruses on esitatud akrediteerimise ja 
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turujärelevalve eeskirjad; 

– uus otsus toodete turustamise kohta; otsuses sisalduvad muu hulgas ka standardartiklid 
tulevaste nn uue lähenemisviisi direktiivide jaoks.

Uus direktiiv tuleb nimetatud uue õigusliku raamistikuga kooskõlla viia. Komisjoni ettepanek 
on vastavuses komisjoni poolt algselt pakutud määruse ja otsusega, kuid ei ole veel kooskõlas 
Euroopa Parlamendi poolt 21. veebruaril 2008. aastal vastuvõetud tekstiga, mille nõukogu 
võib heaks kiita. Komisjon on teatanud, et ei esita mänguasjade direktiivi muudetud 
ettepanekut, et saavutada vastavust uue kaupade paketiga.

Et direktiivi ettepanekuga edasi liikuda, soovitab raportöör, et Euroopa Parlament viiks 
ettepaneku tekstis sisse tehnilised kohandused, nii et see oleks kooskõlas parlamendi poolt 
hiljuti vastuvõetud raamtekstidega (kaupade pakett). Muudatusettepanekud on seotud:

- mõistete sõnastusega
- üldnõuetega turuosalistele
- vastavuse eeldusega
- formaalsete vastuväidetega ühtlustatud standarditele
- CE-vastavusmärgise eeskirjadega
- nõuetega vastavushindamisasutustele 
- teatamise korraga
- ohtu kujutavate toodetega seotud menetlustega.

Muudatusettepanekud 1 kuni 79 (kaasa arvatud) on seotud tehniliste kohandustega uuele 
õiguslikule raamistikule.  Need on kooskõlas Euroopa Parlamendi valikute ja otsustega selle 
õigusliku raamistiku osas.

3. Hindamine

– üldine

Raportöör on seisukohal, et lapsed kui kõige tundlikumad tarbijad peaksid olema kaitstud nii 
täielikult kui võimalik ning et nende vanematel ja hooldajatel peaks olema võimalik olla 
kindel, et Euroopa turul pakutavad mänguasjad vastavad rangetele ohutusnormidele.

Seepärast nõustub raportöör komisjoni seatud eesmärkidega: direktiivi ohutusnõuete ja selle 
jõustamise korra uuendamine, selgemaks muutmine ja tugevdamine. 

Raportöör on üldiselt nõus ka komisjoni pakutud lisanduste ja muudatustega praeguse 
direktiivi 88/378/EMÜ sätetele. 

Raportööri pakutud muudatusettepanekute üksikasjalik selgitus:

– keemilised omadused

Raportöör on täiesti nõus erinõuete kehtestamisega kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavate lainete kasutamisele, kuid soovitab muuta need 
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nõuded veelgi rangemaks.  Ta ei näe mingit põhjust teha vahet ühelt poolt 1. ja 2. kategooria 
ainete ning teiselt poolt 3. kategooria ainete vahel1, mis puudutab erandite lubamist. 

Raportöör teeb ettepaneku muuta tingimused erakorralise loa andmiseks nende ainete 
kasutamiseks kõigi kolme kategooria jaoks ühesuguseks: tingimuseks oleks, et teaduslik 
komitee on aine kasutamist mänguasjades hinnanud ja tunnistanud selle lubatavaks, ning et 
ühtegi sobivat alternatiivi ei ole.

Raportöör teeb lisaks ettepaneku keelata täielikult allergilist reaktsiooni tekitavate ainete 
kasutamine mänguasjades. 

– mehaanilised omadused

Ehkki raportöör on mures ohtude pärast, mis võivad tuleneda väikeste, kuid väga võimsate 
magnetite kasutamisest mänguasjades, on ta seisukohal, et direktiivi ei ole vaja lisada eraldi 
sätet magnetite kasutamise kohta.

Konkreetset eeskirja magnetite kasutamise kohta töötab välja Euroopa Standardikomitee, ning 
komisjon on teinud vahepealseid korraldusi (nõue varustada toode hoiatusega, et rohkem kui 
ühe magneti allaneelamine võib olla ohtlik).

– käsitööna või mitte massitoodanguna valmistatud mänguasjad

Raportöör on teadlik, et mänguasju käsitsi või mitte massitoodanguna tootvatel väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtetel ei ole kerge täita direktiivi rangemaid nõudeid. Raportöör 
tegeleb lahenduse otsimisega, kuid ei ole õiguslikult vettpidavat lähenemisviisi veel leidnud. 
Tal oleks väga hea meel kuulda kolleegide arvamusi selles küsimuses.

– mänguasjad, mis on ilmselt kavandatud või mõeldud lastele teatud vanuserühmas

Liiga sageli on ilmselgelt imikutele ja väga väikestele lastele mõeldud mänguasjad varustatud 
märkega, et need ei sobi kasutamiseks alla 36 kuu vanustele lastele.  Sel moel püüab tootja 
rangetest ohutuseeskirjadest kõrvale hiilida ja hoiduda võimalikust vastutusest. See on 
vastutustundetu ja peaks olema keelatud.

Selline vanuserühma vale märkimine on ka ostjale väga segadusse ajav ega aita tekitada 
tarbijates vajalikku usaldust mänguasjade ohutuse suhtes.

Direktiivi artikli 10 vastavaid sätteid tuleb selgemaks muuta.

– naha või suuga kokku puutuvad mänguasjad

Mänguasjad, mis on mõeldud sagedaseks suhu panemiseks (nagu mängu-
                                               
1 1. kategooria: ained, mis teadaolevalt on inimesele kantserogeensed; 2. kategooria: ained, millesse 
tuleks suhtuda nii, nagu oleksid need inimesele kantserogeensed; 3. kategooria: ained, mis võivad inimeste 
tervist kahjustada tõenäolise kantserogeense toime tõttu, kuid mille puhul olemasolev teave ei ole rahuldava 
hinnangu andmiseks piisav.
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muusikainstrumendid, hammaste tulemisel närimiseks mõeldud rõngad jne) – sõltumata 
sellest, missugusele vanuserühmale need on mõeldud – peavad vastama samadele direktiivis 
1935/2004/EÜ kehtestatud rangetele migratsiooni piirmääradele.

Mänguasjad, mis on mõeldud lapse nahaga sageli kokku puutuma – sõltumata vanuserühmast 
– peavad vastama kosmeetikadirektiivis kehtestatud nõuetele koostise ja märgistuse kohta. 

– mänguasjade ohutuse teavituspunktid 

Mõnedes liikmesriikides ja piirkondades on seatud sisse teavituspunktid, kuhu lastehoiu 
spetsialistid ja ka tarbijad ning lapsevanemad saavad teatada mänguasjade ohtlikest 
aspektidest ja mänguasjadega juhtunud või peaaegu juhtunud õnnetustest.

Pooldamata küll niisuguste teavituspunktide loomist igas liikmesriigis, on raportöör 
seisukohal, et oleks kasulik uurida, kas tarbijad teavad, et kui nad puutuvad kokku 
ebaturvaliste mänguasjadega, võivad nad sellest teavitada organit, kes saaks seda 
informatsiooni kasutada.

– keel

On ülimalt oluline, et hoiatused, mida direktiivis nõutakse, rääkimata kasutusjuhenditest, 
oleksid kirjutatud tarbijale arusaadavas keeles.  Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele võivad 
liikmesriigid ise kindlaks määrata, missugune keel või keeled on nende tarbijatele 
arusaadavad.
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