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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lelujen turvallisuudesta
(KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0009)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0039/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon sekä 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

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. Lelujen kiinnittämistä 
koskevat säännöt olisi näin ollen 
vahvistettava tässä direktiivissä.

                                               
1 EUVL C ... / Ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 2

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

3. ’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
tai oikeushenkilöä, joka suunnittelee tai 
valmistaa taikka suunnitteluttaa tai 
valmistuttaa ja pitää kaupan leluja omalla 
nimellään tai tavaramerkillä

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. ’valtuutetulla edustajalla’
tarkoitetaan yhteisöön sijoittautunutta 
luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on 
saanut kirjallisen toimeksiannon 
valmistajalta hoitamaan puolestaan tietyt
tehtävät

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’jakelijalla’ tarkoitetaan toimitusketjuun 
kuuluvaa luonnollista tai oikeushenkilöä, 
joka asettaa lelun saataville markkinoilla

4. ’jakelijalla’ tarkoitetaan 
valmistajaa tai maahantuojaa lukuun 
ottamatta toimitusketjuun kuuluvaa 
luonnollista tai oikeushenkilöä, joka asettaa 
lelun saataville markkinoilla

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’yhdenmukaistetulla standardilla’ 
tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY liitteessä I 
luetellun jonkin eurooppalaisen 
standardointielimen direktiivin 98/34/EY 6 
artiklan mukaisesti vahvistamaa standardia

7. ’yhdenmukaistetulla standardilla’ 
tarkoitetaan direktiivin 98/34/EY liitteessä 
I luetellun jonkin eurooppalaisen 
standardointielimen komission pyynnön 
perusteella kyseisen direktiivin 6 artiklan 
mukaisesti vahvistamaa standardia

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. ’yhdenmukaistamista koskevalla 
yhteisön lainsäädännöllä’ tarkoitetaan 
yhteisön lainsäädäntöä, jolla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden kaupan 
pitämistä koskevat ehdot

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. ’vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksella’ tarkoitetaan laitosta, 
joka suorittaa vaatimustenarviontitehtäviä 
mukaan lukien kalibrointi, testit, 
sertifiointi ja tarkastukset

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b. ’kansallisella akkreditointielimellä’ 
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tarkoitetaan elintä, joka määritellään
asetuksen (EY) N:o... mukaisesti

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien on varmistettava, että 
heidän lelunsa suunnitellaan ja 
valmistetaan 9 artiklassa ja liitteessä II 
esitettyjen olennaisten 
turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

1. Valmistajien on varmistettava leluja 
markkinoille saattaessaan, että ne
suunnitellaan ja valmistetaan 9 artiklassa ja 
liitteessä II esitettyjen olennaisten 
turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kun lelun vaatimustenmukaisuus 
sovellettavien vaatimusten suhteen on 
osoitettu tällä menettelyllä, valmistajien on 
laadittava 14 artiklassa tarkoitettu EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 
kiinnitettävä 
vaatimustenmukaisuusmerkintä 15 ja 16 
artiklan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 11

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, 
että sarjatuotanto on vaatimusten 
mukainen. Muutokset tuotteen 
suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja 
muutokset yhdenmukaistetuissa 
standardeissa, joihin nähden lelun 
vaatimustenmukaisuus vakuutetaan, on 
otettava asianmukaisesti huomioon.

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

Kun lelun aiheuttaman riskin vuoksi 
katsotaan asianmukaiseksi, valmistajien 
on suoritettava kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi näytteisiin 
perustuvia testejä kaupan pidetyille leluille, 
tutkittava ja tarvittaessa pidettävä kirjaa 
leluista, jotka eivät täytä vaatimuksia ja 
lelujen palautuksista sekä tiedotettava
jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valmistajien on ilmoitettava lelussa 
nimensä ja osoitteensa, josta heihin saa 

6. Valmistajien on ilmoitettava lelussa 
nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai 
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yhteyden, tai jos lelun koko tai luonne ei 
tätä salli, lelun pakkauksessa tai sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa.

tavaramerkkinsä ja osoitteensa, josta 
heihin saa yhteyden, tai silloin, kun se ei 
ole mahdollista, lelun pakkauksessa tai sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa. 
Osoitetiedoissa on ilmoitettava yksi ainoa 
paikka, josta valmistajaan saadaan 
yhteys.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Valmistajat varmistavat, että lelun 
mukana on käyttöohjeet ja varoitukset, 
jotka on laadittu kielellä, jota kuluttajat ja 
muut loppukäyttäjät ymmärtävät 
vaivattomasti siten, kuin kyseinen 
jäsenvaltio sen määrittelee.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 14

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 

7. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että lelu, jonka he ovat 
saattaneet markkinoille, ei ole 
sovellettavan yhteisön 
yhdenmukaistamista koskevan
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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.

lainsäädännön vaatimusten mukainen, on 
ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen lelun 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai 
sen poistamiseksi ja palauttamiseksi, jos se 
on tarpeen. Lisäksi silloin, kun lelu 
saattaa aiheuttaa riskin, valmistaja 
tiedottaa viipymättä asiasta niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille, joissa he asettivat lelun
saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset 
tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta 
ja kaikista toteutetuista korjaavista 
toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 15

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 perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen lelun 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ja 
jotka on laadittu kielellä, jota kyseinen 
viranomainen pystyy vaivattomasti
ymmärtämään. Heidän on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa sen pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joita toteutetaan, 
jotta heidän markkinoille saattamiensa 
lelujen aiheuttamat riskit poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajat voivat nimittää kirjallisella 
toimeksiannolla yhteisöön sijoittautuneen 
luonnollisen tai oikeushenkilön, 
jäljempänä ’valtuutettu edustaja’, 
hoitamaan puolestaan tietyt tehtävät, 
jotka liittyvät valmistajien tämän 
direktiivin mukaisiin velvollisuuksiin.

1. Valmistaja voi nimittää kirjallisella 
toimeksiannolla valtuutetun edustajan.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan 
mukaiset velvollisuudet ja teknisten 
asiakirjojen laatiminen eivät voi kuulua 
osana valtuutetun edustajan 
toimeksiantoon.

2. Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdassa 
määritellyt velvollisuudet ja teknisten 
asiakirjojen laatiminen eivät voi kuulua 
osana valtuutetun edustajan 
toimeksiantoon.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos valmistaja on nimittänyt 3. Valtuutetun edustajan on suoritettava
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valtuutetun edustajan, tämän on 
suoritettava vähintään seuraavat tehtävät:

valmistajalta saamassa toimeksiannossa
määritellyt toimenpiteet. Valtuutetun
edustajan on toimeksiannon mukaisesti 
suoritettava vähintään seuraavat tehtävät:

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

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

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

(b) annettava perustellusta pyynnöstä 
toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen lelun 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

(c) tehtävä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä 
toimissa, joilla pyritään välttämään 
edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien 
lelujen aiheuttamat riskit.

(c) tehtävä toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joita toteutetaan 
poistamaan edustajan toimeksiannon 
piiriin kuuluvien lelujen aiheuttamat riskit.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 19

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. Maahantuojat saattavat ainoastaan 
vaatimusten mukaiset lelut yhteisön 
markkinoille.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 20

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 varmistettava, että valmistaja on 
suorittanut asianmukaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn.

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 varmistettava, että valmistaja on 
laatinut tekniset asiakirjat, että leluun on 
kiinnitetty vaadittu 
vaatimustenmukaisuusmerkintä tai 
vaaditut vaatimustenmukaisuusmerkinnät, 
että sen mukana on vaaditut asiakirjat ja 
että valmistaja on noudattanut 3 artiklan 5 
ja 6 kohdassa 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 katsoo tai hänellä on syytä 
uskoa, että lelu ei ole 9 artiklassa ja 
liitteessä II esitettyjen olennaisten 
turvallisuusvaatimusten mukainen, hän ei 
aseta lelua saataville markkinoille ennen 
kuin se on saatettu kyseisten vaatimusten 
mukaiseksi. Lisäksi silloin, kun lelu 
saattaa aiheuttaa riskin, maahantuoja 
tiedottaa asiasta valmistajalle ja 
markkinavalvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuojien on ilmoitettava lelussa nimensä 
ja osoitteensa, josta heihin saa yhteyden, 

3. Tuojien on ilmoitettava lelussa nimensä, 
rekisteröidyn tuotenimensä tai 
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tai jos lelun koko tai luonne ei tätä salli, 
lelun pakkauksessa tai sen mukana 
seuraavassa asiakirjassa.

tavaramerkkinsä ja osoitteensa, josta 
heihin saa yhteyden, tai silloin, kun se ei 
ole mahdollista, lelun pakkauksessa tai sen 
mukana seuraavassa asiakirjassa.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tuojat varmistavat, että lelun 
mukana on käyttöohjeet ja varoitukset, 
jotka on laadittu kielellä, jota kuluttajat ja 
muut loppukäyttäjät ymmärtävät 
vaivattomasti siten, kuin kyseinen 
jäsenvaltio sen määrittelee.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun lelun aiheuttaman riskin vuoksi 
pidtään asianmukaisena, tuojien on 
suorittava kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi näytteisiin 
perustuvia testejä kaupan pidetyille 
leluille, tukittava ja tarvittaessa pidettävä
kirjaa leluista, jotka eivät täytä 
vaatimuksia sekä lelujen palautuksista ja
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tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta 
valvonnasta.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 24

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 korjaavista toimenpiteistä.

5. Tuojien, jotka katsovat tai joilla on syytä 
uskoa, että lelu, jonka he ovat saattaneet 
markkinoille, ei ole sovellettavan yhteisön 
yhdenmukaistamista koskevan
lainsäädännön vaatimusten mukainen, on 
ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen lelun 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai 
sen poistamiseksi ja palauttamiseksi, jos se 
on tarpeen. Lisäksi silloin, kun lelu 
saattaa aiheuttaa riskin, valmistajan on 
viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille, joissa he asettivat lelun 
saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset 
tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta 
ja kaikista toteutetuista korjaavista 
toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. Tuojien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen lelun 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ja 
jotka on laadittu kielellä, jota kyseinen 
viranomainen pystyy vaivattomasti 
ymmärtämään. Heidän on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa sen pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joita toteutetaan 
poistamaan heidän markkinoille 
saattamiensa lelujen aiheuttamat riskit.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jakelijoiden on ennen lelun asettamista 
saataville markkinoilla tarkastettava, että 
lelussa on vaaditut 
vaatimustenmukaisuusmerkinnät, että sen 
mukana on vaaditut asiakirjat ja että 
valmistaja ja tuoja ovat noudattaneet 
vaatimuksia, jotka esitetään 3 artiklan 5 ja 
6 kohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa.

2. Jakelijoiden on ennen lelun asettamista 
saataville markkinoilla varmistettava, että 
lelussa on vaaditut 
vaatimustenmukaisuusmerkinnät sekä 
ohjeet ja turvallisuustiedot, jotka on 
laadittu kielellä, jota kuluttajat ja muut 
loppukäyttäjät ymmärtävät vaivattomasti 
jäsenvaltiossa, jossa tuote saatetaan 
markkinoille ja että sen mukana on 
vaaditut asiakirjat ja että valmistaja ja tuoja 
ovat noudattaneet vaatimuksia, jotka 
esitetään 3 artiklan 5 ja 6 kohdassa ja 5 
artiklan 3 kohdassa.

Jos jakelija havaitsee, että lelu ei ole 9 Jos jakelija katsoo tai jos sillä on syytä 
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artiklassa ja liitteessä II esitettyjen 
olennaisten turvallisuusvaatimusten 
mukainen, hän voi asettaa lelun saataville 
markkinoilla vasta sen jälkeen, kun se on 
saatettu kyseisten vaatimusten mukaiseksi.
Jakelijan on ilmoitettava tästä 
valmistajalle tai tuojalle.

uskoa, että lelu ei ole 9 artiklassa ja 
liitteessä II esitettyjen olennaisten 
turvallisuusvaatimusten mukainen, hän ei 
voi asettaa lelua saataville markkinoille 
ennen kuin se on saatettu kyseisten 
vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi silloin, 
kun lelu saattaa aiheuttaa riskin, jakelija 
tiedottaa asiasta valmistajalle tai tuojalle
sekä markkinavalvontaviranomaisille.

Or. nl

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että lelu, jonka he ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
sovellettavan yhteisön 
yhdenmukaistamista koskevan 
lainsäädännön vaatimusten mukainen, on 
varmistettava, että tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet kyseisen lelun saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi tai sen 
poistamiseksi ja palauttamiseksi, jos se on 
tarpeen, toteutetaan. Lisäksi silloin kun 
lelu saattaa aiheuttaa riskin, jakelijoiden
on viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille toimivaltaisille
viranomaisille, joissa he asettivat lelun 
saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset 
tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta 
ja kaikista toteutetuista korjaavista 
toimenpiteistä.

Or. en
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Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 28

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 perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen lelun 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. 
Heidän on tehtävä kyseisen viranomaisen
kanssa sen pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joita toteutetaan heidän markkinoille 
saattamiensa lelujen aiheuttamien riskien 
poistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tuojaa tai jakelijaa, joka saattaa lelun 
markkinoille omalla nimellään tai 
tavaramerkillä, koskevat samat 
velvollisuudet kuin valmistajaa 3 artiklan 
mukaisesti.

Tuojaa tai jakelijaa on tässä direktiivissä
pidettävä valmistajana ja häntä koskevat 
samat velvollisuudet kuin valmistajaa 3 
artiklan mukaisesti silloin, kun hän 
saattaa lelun markkinoille omalla 
nimellään tai tavaramerkillä tai muuttaa 
lelua sellaisella tavalla, joka voi vaikuttaa 
sovellettavien vaatimusten täyttämiseen.

Tuojaa tai jakelijaa, joka muuttaa lelua 
tavalla, joka voi vaikuttaa 9 artiklassa ja 
liitteessä II esitettyjen olennaisten 
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turvallisuusvaatimusten noudattamiseen, 
koskevat näiden muutosten suhteen samat 
velvollisuudet kuin valmistajaa 3 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijoiden on kyettävä 
esittämään seuraavien tunnistetiedot:

Talouden toimijoiden on pyynnöstä 
kyettävä esittämään 
markkinavalvontaviranomaisille 10 
vuoden ajan seuraavien tunnistetiedot:

(a) kaikki talouden toimijat, jotka ovat 
toimittaneet heille lelua

(a) kaikki talouden toimijat, jotka ovat 
toimittaneet heille lelua

(b) kaikki talouden toimijat, joille he ovat 
toimittaneet lelua.

(b) kaikki talouden toimijat, joille he ovat 
toimittaneet lelua.

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

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että 
yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä 
niitä vaatimuksia, jotka se kattaa ja jotka 
esitetään 9 artiklassa ja liitteessä II, 
komissio tai asianomainen jäsenvaltio 
antaa asian direktiivin 98/34/EY 5 
artiklassa perustetun komitean, jäljempänä 
’komitea’, käsiteltäväksi ja esittää 
perustelunsa. Komitea antaa lausuntonsa 
viipymättä.

1. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että 
yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä 
niitä vaatimuksia, jotka se kattaa ja jotka 
esitetään 9 artiklassa ja liitteessä II, 
komissio tai asianomainen jäsenvaltio 
antaa asian direktiivin 98/34/EY 5 
artiklassa perustetun komitean, jäljempänä 
’komitea’, käsiteltäväksi ja esittää 
perustelunsa. Komitea antaa 
asianmukaisia eurooppalaisia 
standardointielimiä kuultuaan 
lausuntonsa viipymättä.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
on noudatettava rakenteeltaan mallia, 
joka esitetään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o.../2008, 
tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä 
yhteisistä puitteista1, liitteessä III, ja 
siihen on sisällyttävä kyseisen päätöksen 
II liitteessä olevissa asianmukaisissa 
moduuleissa määritellyt näkökohdat, ja 
sitä on päivitettävä jatkuvasti. Se 
käännetään sen jäsenvaltion 
edellyttämälle kielelle tai kielille, joiden 
markkinoille tuote saatetaan tai asetetaan 
saatavaksi.
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___________
1 EUVL L ...

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

CE-merkintää koskevat yleiset periaatteet CE-merkintä

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ainoastaan valmistaja tai hänen 
valtuutettu edustajansa saa kiinnittää CE-
merkinnän.

2. CE-merkintää koskevat asetuksen (EY) 
N:o... 30 artiklassa määritellyt yleiset 
periaatteet.

Kiinnittämällä tai kiinnityttämällä CE-
merkinnän valmistaja ottaa vastuun siitä, 
että lelu on tässä direktiivissä säädettyjen 
vaatimusten mukainen.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla– 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. CE-merkintä on ainoa merkintä, joka 
todistaa lelun olevan sovellettavien 
vaatimusten mukainen. 

poistetaan

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä 
ottamasta kansalliseen lainsäädäntöönsä 
mitään muuta 
vaatimustenmukaisuusmerkintää kuin 
CE-merkintää taikka poistettava viittaus 
sellaiseen siltä osin kuin on kyse tämän 
direktiivin säännösten mukaisuudesta.

poistetaan

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. On kiellettyä kiinnittää leluun 
merkkejä, merkintöjä ja kirjoituksia, jotka 
voivat johtaa kolmansia osapuolia 
harhaan CE-merkinnän tarkoituksen tai 
graafisen esitystavan tai molempien 
suhteen. Muita merkintöjä saa kiinnittää 
leluun, jos ne eivät heikennä CE-
merkinnän näkyvyyttä, luettavuutta ja 
tarkoitusta.

poistetaan

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat 
säännöt ja ehdot

CE-merkinnän kiinnittämistä leluihin 
koskevat säännöt ja ehdot

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. CE-merkintä koostuu kirjaimista ”CE” 
seuraavalla tavalla graafisesti 
esitettyinä:

poistetaan

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla 16 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos CE-merkintää pienennetään tai 
suurennetaan, on noudatettava 1 
kohdassa esitetyn kirjoitustavan 
mittasuhteita.

poistetaan

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos erityissäädöksessä ei vaadita 
erityistä kokoa, CE-merkinnän on oltava 
vähintään 5 mm korkea.

poistetaan

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 
kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja 
valvonnan suorittavat kansalliset 
akkreditointielimet siten kuin asetuksessa 
(EY) N:o […] tarkoitetaan ja sen 
mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 
kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja 
valvonnan suorittaa kansallinen 
akkreditointielin siten kuin asetuksessa 
(EY) N:o […] tarkoitetaan ja sen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ilmoittamisesta vastaava 3. Jos ilmoittamisesta vastaava 



PE407.804v01-00 28/68 PR\727440FI.doc

FI

viranomainen delegoi taikka antaa 
alihankintaan tai muulla tavoin tehtäväksi 
1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin, 
ilmoittamisen tai valvonnan elimelle, joka 
ei ole valtiollinen yksikkö, on kyseisen 
elimen, jolle asia delegoidaan taikka 
annetaan alihankintaan tai muulla tavoin 
tehtäväksi, oltava oikeushenkilö, ja sillä on 
oltava järjestelyt toiminnastaan syntyvien 
vastuiden kattamiseksi.

viranomainen delegoi tai antaa muulla 
tavoin tehtäväksi 1 kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin, ilmoittamisen tai valvonnan 
elimelle, joka ei ole valtiollinen yksikkö, 
on kyseisen elimen oltava oikeushenkilö, ja 
sen on noudatettava tarvittavin muutoksin 
23 artiklan 1–6 kohdan mukaisia 
vaatimuksia. Sillä on lisäksi oltava 
järjestelyt toiminnastaan syntyvien 
vastuiden kattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ilmoittamisesta vastaavan 
viranomaisen on otettava täysi vastuu 3 
kohdassa mainitun laitoksen suorittamista 
tehtävistä.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilmoittamisesta vastaavan 
viranomaisen on täytettävä 2–7 kohdassa 
esitetyt vaatimukset.

poistetaan
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Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ilmoittamisesta vastaava viranomainen 
ei saa tarjota eikä suorittaa mitään 
toimintoja, joita vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset suorittavat, eikä 
konsultointia.

5. Ilmoittamisesta vastaava viranomainen 
ei saa tarjota eikä suorittaa mitään 
toimintoja, joita vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset suorittavat, eikä 
konsultointipalveluita kaupallisen tai 
kilpailuhenkisen toiminnan perusteella.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ilmoittamisesta vastaavalla 
viranomaisella on oltava käytössä riittävät 
järjestelyt saatujen tietojen 
luottamuksellisuuden turvaamiseksi.

6. Ilmoittamisesta vastaavan 
viranomaisen on turvattava saamiensa 
tietojen luottamuksellisuus.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille kansallisista 
menettelyistään, jotka koskevat 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
arviointia ja ilmoittamista sekä 
ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä 
mahdollisista muutoksista näihin tietoihin.

Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle 
menettelyistään, jotka koskevat 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
arviointia ja ilmoittamista sekä 
ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä 
niihin tehdyistä mahdollisista muutoksista.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on oltava arvioimastaan 
organisaatiosta tai tuotteesta riippumaton 
kolmas taho.

3. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on oltava arvioimastaan 
organisaatiosta tai tuotteesta riippumaton 
kolmas taho.

Liikealan yhdistykseen tai ammatilliseen 
keskusjärjestöön kuuluvan tahon, joka 
edustaa arvioimiensa lelujen
suunnitteluun, valmistamiseen, 
toimittamiseen, asentamiseen, käyttöön tai 
ylläpitämiseen osallistuvia yrityksiä, 
voidaan katsoa olevan kyseinen laitos, 
kun pystytään osoittamaan, että se on 
riippumaton ja että sillä ei ole 
eturistiriitaa.

Or. en
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Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla arvioimiensa tuotteiden 
suunnittelijoita, valmistajia, toimittajia, 
asentajia, ostajia, omistajia, käyttäjiä tai 
ylläpitäjiä eivätkä minkään tällaisen 
osapuolen valtuutettuja edustajia. He eivät
myöskään saa olla suoranaisesti mukana 
näiden tuotteiden suunnittelussa, 
valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan 
pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai 
ylläpidossa eivätkä edustaa näissä 
toiminnoissa mukana olevia osapuolia.

4. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimustenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla arvioimiensa lelujen
suunnittelijoita, valmistajia, toimittajia, 
asentajia, ostajia, omistajia, käyttäjiä tai 
ylläpitäjiä eivätkä minkään tällaisen 
osapuolen valtuutettuja edustajia. Tämä ei 
sulje pois mahdollisuutta käyttää 
arvioituja leluja, jotka ovat tarpeellisia 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen toiminnalle tai 
sellaisten tuotteiden henkilökohtaiselle 
käytölle.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, 
sen ylin johto ja 
vaatimuksenarviointitehtävien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät 
saa olla suoranaisesti mukana näiden 
lelujen suunnittelussa, valmistuksessa tai 
rakentamisessa, kaupan pitämisessä, 
asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa 
eivätkä edustaa näissä toiminnoissa 
mukana olevia osapuolia. He eivät saa 
osallistua toimintaan, joka voi vaikuttaa 
heidän arviointinsa riippumattomuuteen 
tai rehellisyyteen liittyen niihin 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimiin, 
joita varten heidät on ilmoitettu. Tämä 
koskee erityisesti konsultointipalveluita. 

He eivät saa tarjota konsultointia, joka 
liittyy niihin vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimiin, joita varten heidät on 
ilmoitettu, ja koskee tuotteita, jotka on 
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tarkoitettu saatettavaksi yhteisön 
markkinoille. Tämä ei sulje pois 
mahdollisuutta teknisen tiedon vaihtoon 
valmistajan ja vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen välillä eikä sellaisten 
arvioitujen tuotteiden käyttöön, jotka ovat 
tarpeellisia vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen toiminnalle.
Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on varmistettava, että sen 
tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet 
eivät vaikuta sen suorittamien 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien 
luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen ja 
puolueettomuuteen.

Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on varmistettava, että sen 
tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet 
eivät vaikuta sen suorittamien 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien 
luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen tai
puolueettomuuteen.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on kyettävä suorittamaan 
kaikki vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävät, jotka tällaiselle 
laitokselle on osoitettu 19 artiklan 
säännöksissä ja joita varten se on 
ilmoitettu, riippumatta siitä, suorittaako 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko ne 
sen puolesta ja sen vastuulla.

6. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on kyettävä suorittamaan 
kaikki vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävät, jotka sille on osoitettu 19 
artiklan säännöksissä ja joiden vuoksi se 
on ilmoitettu, riippumatta siitä, suorittaako 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko ne 
sen puolesta ja sen vastuulla.

Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksella on kaikissa tapauksissa 
ja kunkin sellaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai -
luokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, 

Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksella on kaikissa tapauksissa 
ja kunkin sellaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai -
luokan osalta, jonka vuoksi se on 
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oltava käytössään riittävä henkilöstö, jolla 
on tekninen tietämys ja riittävä ja soveltuva 
kokemus vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävien suorittamiseksi.

ilmoitettu, oltava käytössään riittävä:

a) henkilöstö, jolla on tekninen tietämys ja 
riittävä ja soveltuva kokemus 
vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien 
suorittamiseksi;

b) kuvaukset menettelyistä, joiden 
mukaan vaatimustenmukaisuuden 
arviointi suoritetaan varmistaen
avoimuuden sekä mahdollisuuden toistaa 
kyseisiä menettelyitä. Sillä on oltava 
käytössään asianmukaisia toimintalinjoja 
ja menettelyitä, joiden perusteella
erotellaan sen ilmoitettuna laitoksena 
suorittamat toiminnot muista 
toiminnoista;
c) menettelyt sellaisten toimintojen 
suorittamiseksi, joissa otetaan 
asianmukaisesti huomioon yrityksen 
koko, sen toiminta-ala, sen rakenne, 
kyseessä olevan tuoteteknologian 
monimutkaisuus sekä se, onko 
tuotantoprosessissa kyse massa- vai 
sarjatuotannosta.

Sillä on oltava käytössään tarvittavat keinot 
niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien 
suorittamiseen, joita 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien 
asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja 
sillä on oltava mahdollisuus käyttää 
kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asianmukaiset tiedot ja ymmärrys 
olennaisista vaatimuksista, sovellettavista 
yhdenmukaistetuista standardeista ja 
asiaankuuluvista yhteisön lainsäädännön 
säännöksistä ja toimeenpanosäännöistä

c) asianmukaiset tiedot ja ymmärrys 
olennaisista vaatimuksista, sovellettavista
yhdenmukaistetuista standardeista ja 
asiaankuuluvista yhteisön 
yhdenmukaistamista koskevan 
lainsäädännön säännöksistä ja 
toimeenpanosäännöistä

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on osallistuttava 
asiaankuuluviin standardointitoimiin ja 36 
artiklan nojalla perustetun ilmoitettujen 
laitosten koordinointiryhmän toimiin tai 
varmistettava, että sen arviointihenkilöstö 
saa niistä tiedon, ja sovellettava yleisinä 
ohjeina kyseisen ryhmän työn tuloksena 
saatuja hallinnollisia päätöksiä ja 
asiakirjoja.

11. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on osallistuttava 
asiaankuuluviin standardointitoimiin ja 
asianmukaisen yhdenmukaistamista 
koskevan yhteisön lainsäädännön nojalla 
perustetun ilmoitettujen laitosten 
koordinointiryhmän toimiin tai 
varmistettava, että sen arviointihenkilöstö 
saa niistä tiedon, ja sovellettava yleisinä 
ohjeina kyseisen ryhmän työn tuloksena 
saatuja hallinnollisia päätöksiä ja 
asiakirjoja.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos voi osoittaa olevansa 
yhdenmukaistetuissa standardeissa, joiden 
viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, vahvistettujen 
edellytysten mukainen, sen oletetaan 
täyttävän 25 artiklassa esitetyt vaatimukset.

Jos vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos osoittaa olevansa 
asianmukaisissa yhdenmukaistetuissa 
standardeissa, joiden viitetiedot on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, taikka niihin kuuluvissa osissa, 
vahvistettujen edellytysten mukainen, sen 
oletetaan täyttävän 25 artiklassa esitetyt 
vaatimukset siltä osin, kuin 
asianmukaisilla yhdenmukaistetuilla 
standardeilla katetaan kyseiset 
edellytykset.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Virallinen vastalause yhdenmukaistettuja 

standardeja vastaan
13 artiklan säännöksiä sovelletaan, kun 
jäsenvaltio tai komissio esittää virallisen 
vastalauseen 26 artiklassa mainittuja 
yhdenmukaistettuja standardeja vastaan.

Or. en
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Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos antaa alihankintaan tietyt 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyvät tehtävät tai käyttää tytäryhtiötä,
sen on varmistettava, että alihankkija tai 
tytäryhtiö täyttää 25 artiklassa esitetyt 
vaatimukset.

1. Jos ilmoitettu laitos antaa alihankintaan 
tietyt vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyvät tehtävät tai käyttää tytäryhtiötä, 
sen on varmistettava, että alihankkija tai 
tytäryhtiö täyttää 25 artiklassa esitetyt 
vaatimukset ja sen on tiedotettava 
ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle 
asiasta sen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on otettava täysi vastuu 
alihankkijoiden tai tytäryhtiöiden 
suorittamista tehtävistä riippumatta siitä, 
mihin ne ovat sijoittautuneet.

2. Ilmoitetun laitoksen on otettava täysi 
vastuu alihankkijoiden tai tytäryhtiöiden 
suorittamista tehtävistä riippumatta siitä, 
mihin ne ovat sijoittautuneet.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen on pidettävä 
kansallisten viranomaisten saatavilla 
asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai 
tytäryhtiön pätevyyden arviointia sekä 
työtä, jonka alihankkija tai tytäryhtiö on 
suorittanut 19 artiklan mukaisesti.

4. Ilmoitetun laitoksen on pidettävä 
ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen
saatavilla asiakirjat, jotka koskevat 
alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden 
arviointia sekä työtä, jonka ne ovat 
suorittaneet 19 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos ilmoitus ei perustu 28 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuun 
akkreditointitodistukseen, ilmoittamisesta 
vastaavan viranomaisen on toimitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki 
tarpeelliset asiakirjatodisteet, joiden avulla 
voidaan tarkastaa
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen 
pätevyys.

4. Jos ilmoitus ei perustu 28 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuun 
akkreditointitodistukseen, ilmoittamisesta 
vastaavan viranomaisen on toimitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki 
tarpeelliset asiakirjatodisteet, joilla 
todistetaan vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen pätevyys sekä käytössä 
olevat toimet, joilla varmistetaan, että 
laitosta valvotaan säännöllisesti ja että se 
noudattaa edelleen 25 artiklassa 
tarkoitettuja vaatimuksia.

Or. en



PE407.804v01-00 38/68 PR\727440FI.doc

FI

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomainen laitos voi suorittaa 
ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan 
siinä tapauksessa, että komissio ja muut 
jäsenvaltiot eivät ole esittäneet
vastalauseita kahden kuukauden kuluessa 
kyseisestä ilmoituksesta.

5. Asianomainen laitos voi suorittaa 
ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan 
siinä tapauksessa, että komissio tai muut 
jäsenvaltiot esittävät vastalauseita kahden 
viikon kuluessa ilmoituksesta, jossa 
käytetään akkreditointitodistusta tai 
kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta, 
jossa ei käytetä akkreditointia.

Ainoastaan tällaista laitosta pidetään tässä 
direktiivissä tarkoitettuna ilmoitettuna 
laitoksena.

Ainoastaan tällaista laitosta pidetään tässä 
direktiivissä tarkoitettuna ilmoitettuna 
laitoksena.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos ilmoittamisesta vastaava 
viranomainen on todennut tai saanut tietää, 
ettei ilmoitettu laitos enää täytä 25 
artiklassa esitettyjä vaatimuksia tai ettei se 
täytä velvollisuuksiaan, ilmoittamisesta 
vastaavan viranomaisen on tarpeen mukaan 
rajoitettava ilmoitusta taikka peruutettava 

1. Jos ilmoittamisesta vastaava 
viranomainen on todennut tai saanut tietää, 
ettei ilmoitettu laitos enää täytä 25 
artiklassa esitettyjä vaatimuksia tai ettei se 
täytä velvollisuuksiaan, ilmoittamisesta 
vastaavan viranomaisen on tarpeen mukaan 
rajoitettava ilmoitusta taikka peruutettava 
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se toistaiseksi tai kokonaan. Sen on 
ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille.

se toistaiseksi tai kokonaan riippuen siitä, 
kuinka vakavaa on ollut, että kyseisiä 
vaatimuksia ei ole noudatettu tai 
velvollisuuksia ei ole täytetty. Sen on 
ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio varmistaa, että kaikkia sen 
tutkimusten yhteydessä saatuja tietoja 
käsitellään luottamuksellisesti.

3. Komissio varmistaa, että kaikkia sen 
tutkimusten yhteydessä saatuja 
arkaluontoisia tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit on 
suoritettava oikeasuhteisesti siten, että 
vältetään tarpeettoman rasitteen 
aiheuttamista talouden toimijoille ja 
otetaan erityisesti huomioon yritysten koko 
ja leluissa käytetyn teknologian 

2. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit on 
suoritettava oikeasuhteisesti siten, että 
vältetään tarpeettoman rasitteen 
aiheuttamista talouden toimijoille. 
Vaatimustenmukaisuuden arviointielimet 
suorittavat toimintansa ottaen 
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monimutkaisuus. asianmukaisesti huomioon yrityksen 
koon, toiminta-alan, rakenteen, kyseessä 
olevan tuoteteknologian 
monimutkaisuuden sekä sen, onko 
tuotantoprosessissa kyse massa- vai 
sarjatuotannosta.
Kyseisissä toimissa ne kuitenkin 
noudattavat tarkkuutta ja suojan tasoa 
jota edellytetään, että lelu on tämän 
direktiivin säännösten mukainen.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tietopyynnöt, jotka ne ovat saaneet 
markkinavalvontaviranomaisilta;

c) vaatimuksenmukaisuuden 
arviointitoimia koskevat tietopyynnöt, 
jotka ne ovat saaneet 
markkinavalvontaviranomaisilta;

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – toinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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niiden ilmoittamat laitokset osallistuvat 
kyseisen ryhmän työhön.

niiden ilmoittamat laitokset osallistuvat 
kyseisen ryhmän tai ryhmien työhön
suoraan tai nimettyjen edustajien 
välityksellä.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on järjestettävä ja 
toteutettava markkinoille saatettujen 
lelujen valvonta direktiivin 2001/95/EY 6, 
8 ja 9 artiklan mukaisesti. Kyseisten 
säännösten lisäksi sovelletaan tämän 
direktiivin 38, 39 ja 40 artiklaa.

Jäsenvaltioiden on järjestettävä ja 
toteutettava markkinoille saatettujen 
lelujen valvonta asetuksen (EY) N:o ... 15–
20 artiklan mukaisesti. Kyseisten 
säännösten lisäksi sovelletaan tämän 
direktiivin 39 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla 38 poistetaan
Markkinavalvontaviranomaisten 
valtuudet
1. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
vaatia talouden toimijoilta tietoja, joita 
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pidetään tarpeellisina tehokkaan 
markkinavalvonnan kannalta, myös 20 
artiklassa tarkoitettuja teknisiä 
asiakirjoja.
2. Markkinavalvontaviranomaiset voivat 
pyytää ilmoitettua laitosta toimittamaan 
tietoja, jotka liittyvät kyseisen laitoksen 
myöntämään tai peruuttamaan EY-
tyyppitarkastustodistukseen tai 
kieltäytymiseen todistuksen 
myöntämisestä, mukaan lukien 
testausselosteet ja tekniset asiakirjat.
3. Markkinavalvontaviranomaisilla on 
oltava oikeus päästä talouden toimijoiden 
tiloihin, jos se on tarpeen lelujen 
valvonnan suorittamiseksi 37 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Markkinavalvontaviranomaiset 
voivat pyytää ilmoitettua laitosta 
toimittamaan tietoja, jotka liittyvät 
kyseisen laitoksen myöntämään tai 
peruuttamaan EY-
tyyppitarkastustodistukseen tai 
kieltäytymiseen todistuksen
myöntämisestä, mukaan lukien 
testausselosteet ja tekniset asiakirjat.

Or. en
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Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Artikla 40 poistetaan
Yhteistyö markkinavalvonnassa

1. äsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden markkinavalvontaviranomaiset 
tekevät tehokkaasti yhteistyötä ja 
vaihtavat tietoja muiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten sekä 
komission ja asiaankuuluvien yhteisön 
virastojen kanssa kaikissa vaaraa 
aiheuttaviin leluihin liittyvissä 
kysymyksissä.
2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisten on 
pyydettäessä avustettava muiden 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toimittamalla niille tietoja tai asiakirjoja, 
tekemällä asianmukaisia tutkimuksia tai 
toteuttamalla muita soveltuvia 
toimenpiteitä tai osallistumalla muissa 
jäsenvaltioissa vireille pantuihin 
tutkimuksiin.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.
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Tarkistus 70

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 asetuksen (EY) N:o ... 20 
artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin tai 
kun heillä on riittävä syy uskoa, että tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluva lelu 
aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai 
turvallisuudelle tai muulle tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluville 
yleisen edun suojaa koskeville 
näkökohdille, heidän on suoritettava 
kyseistä lelua koskeva arviointi, joka kattaa 
kaikki tässä direktiivissä säädetyt 
vaatimukset. Asianmukaisten talouden
toimijoiden on tehtävä tarpeen vaatiessa 
yhteistyötä 
markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

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 
viipymättä asianomaista talouden toimijaa 
ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin lelun saattamiseksi 
vastaamaan kyseisiä vaatimuksia tai sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sen 
palauttamisen järjestämiseksi kohtuullisen 
ajan kuluessa, joka on oikeassa suhteessa 
riskin laatuun ja jonka ne asettavat.

Markkinavalvontaviranomaiset tiedottavat
ilmoitetulle laitokselle asiasta.
Asetuksen (EY) N:o... 21 artiklaa on 
sovellettava toisessa alakohdassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

Or. en
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Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 71

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 on varmistettava, että 
kaikki asianmukaiset korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan kaikkien 
asianomaisten lelujen osalta, jotka se on 
asettanut saataville markkinoilla eri 
puolilla yhteisöä.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetussa 
ilmoituksessa on esitettävä kaikki 
saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, 
jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen 
lelun tunnistamista ja lelun alkuperän, 
siihen liittyvän riskin luonteen ja 
toteutettujen kansallisten toimenpiteiden 
luonteen ja keston määrittämistä varten. 
Markkinavalvontaviranomaisten on 
erityisesti ilmoitettava, johtuuko 
vaatimustenvastaisuus jommastakummasta 
seuraavista:

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetussa 
ilmoituksessa on esitettävä kaikki 
saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, 
jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen
lelun tunnistamista ja lelun alkuperän,
oletetun vaatimustenvastaisuuden 
luonteen sekä siihen liittyvän riskin 
luonteen ja toteutettujen kansallisten 
toimenpiteiden luonteen ja keston sekä 
asianmukaisen talouden toimijan 
esittämät näkökohdat määrittämistä
varten. Markkinavalvontaviranomaisten on 
erityisesti ilmoitettava, johtuuko 
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vaatimustenvastaisuus jommastakummasta 
seuraavista:

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen lelun kohdalla sovelletaan 
asianmukaisia rajoitustoimenpiteitä, 
kuten se, että lelu poistetaan markkinoilta 
viipymättä.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 74

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 

3. Jos kansallinen toimenpide katsotaan 
oikeutetuksi ja lelun 
vaatimustenvastaisuuden katsotaan 
johtuvan 41 artiklan 5 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetuista puutteista 
yhdenmukaistetuissa standardeissa, 
komission on tiedotettava asianmukaiselle 
eurooppalaiselle standardointielimelle tai 
-elimille asiasta ja sen on saatettava asia 
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käsiteltäväksi. direktiivin 98/34/EY 5 artiklan mukaisesti 
perustetun pysyvän komitean 
käsiteltäväksi. Kyseinen komitea kuulee 
asianmukaista eurooppalaista 
standardointielintä tai -elimiä ja se antaa 
lausuntonsa mahdollisimman nopeasti.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos 41 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu 
toimenpide on sellainen, joka direktiivin 
2001/95/EY 12 artiklan mukaisesti on 
ilmoitettava yhteisön nopean 
tietojenvaihtojärjestelmän (Rapex) kautta, 
ei ole tarpeen tehdä erillistä ilmoitusta 
tämän direktiivin 41 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Jos 41 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu 
toimenpide on sellainen, joka asetuksen 
(EY) N:o ... 22 artiklan mukaisesti on 
ilmoitettava yhteisön nopean 
tietojenvaihtojärjestelmän (Rapex) kautta, 
ei ole tarpeen tehdä erillistä ilmoitusta 
tämän direktiivin 41 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tekniset asiakirjat eivät ole saatavilla 
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tai ne eivät ole täydelliset.

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajan (valtuutetun edustajan)
nimi ja osoite:

2. Valmistajan tai hänen valtuutetun 
edustajansa nimi ja osoite:

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden 
mahdollistava lelun tunniste):

4. Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden 
mahdollistava lelun tunniste. Siihen voi 
kuulua valokuva, jos se on tarpeen):

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.



PR\727440FI.doc 49/68 PE407.804v01-00

FI

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Ilmoitettu laitos … (nimi, numero)… 
suoritti … (toimenpiteen kuvaus)… ja 
antoi todistuksen: ….…

7. Tarpeen vaatiessa, ilmoitettu laitos … 
(nimi, numero)… suoritti … (toimenpiteen 
kuvaus)… ja antoi todistuksen: ….…

Or. en

Perustelu

Tavarapakettiin liittyvä tekninen mukautus.

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan taata lasten suojaaminen 
hiljattain todetuilta riskeiltä, on myös 
tarpeen hyväksyä uusia olennaisia 
turvallisuusvaatimuksia. Erityisesti on 
tarpeen täydentää ja päivittää säännöksiä, 
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[16] mukaisia. Nämä 
säännökset olisi kuitenkin myös 

(16) Jotta voidaan taata lasten suojaaminen 
hiljattain todetuilta riskeiltä, 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[16] mukaisia. Nämä 
säännökset olisi kuitenkin myös 
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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[17] 
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.

mukautettava lasten, jotka muodostavat 
erityisen herkän kuluttajaryhmän, 
erityistarpeiden mukaan. Sen vuoksi olisi 
säädettävä uusista riskien arviointiin 
perustuvista 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[17] 
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. nl

Perustelu

Tähän direktiivin sisältyvät rajoitukset perustuvat mahdolliseen haitalliseen vaikutukseen, 
joka aiheutuu vaaran ja altistumisen yhdistelmästä. Tämä olisi asianmukaista ilmoittaa 
johdanto-osan kappaleissa.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. nl
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Perustelu

 Direktiiviluonnoksen mukaan jäsenvaltiot eivät estä sellaisten lelujen markkinoille 
saattamista, jotka täyttävät direktiivin 88/378/ETY säännökset ja jotka saatettiin markkinoille 
ennen tämän direktiivin voimaantuloa tai viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta. Väärinkäsitysten ja virheellisten tulkintojen välttämiseksi tämä on 
asianmukaista ilmoittaa johdanto-osan kappaleissa.

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’asettamisella saataville markkinoilla’ 
tarkoitetaan lelun toimittamista yhteisön 
markkinoille liiketoiminnan yhteydessä 
jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko 
maksua vastaan tai maksutta

1. ’asettamisella saataville markkinoilla’ 
tarkoitetaan lelun toimittamista yhteisön 
markkinoille liiketoiminnan yhteydessä 
jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko 
maksua vastaan tai maksutta riippumatta 
siitä, tavoitellaanko sillä voittoa;

Or. nl

Perustelu

Lelujen toimittamista voittoa tavoittelemattomille järjestöille on myös säänneltävä tällä 
direktiivillä.

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. ’aktiviteettilelulla’ tarkoitetaan lelua, 
joka on tarkoitettu kotikäyttöön ja 
suunniteltu kannattamaan yhden tai 
useamman lapsen paino, pois lukien 
päälläistuttavat ajoneuvot, ja tarkoitettu 
sellaisiksi, että lapset voivat leikkiä niiden
päällä tai sisällä, esimerkiksi keinut, 
liukumäet, karusellit, kiipeilytelineet, 

11. ’aktiviteettilelulla’ tarkoitetaan lelua, 
joka on tarkoitettu kotikäyttöön pois lukien 
päälläistuttavat ajoneuvot ja joka on
tarkoitettu sellaiseksi, että lapset voivat 
leikkiä sen päällä tai sisällä, esimerkiksi 
keinut, liukumäet, karusellit, 
kiipeilytelineet, trampoliinit, kahluualtaat 
ja muut kuin vedessä käytettäväksi 
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trampoliinit, kahluualtaat ja muut kuin 
vedessä käytettäväksi tarkoitettavat 
puhallettavat lelut

tarkoitettavat puhallettavat lelut
riippumatta siitä, onko se suunniteltu 
kannattamaan yhden tai useamman 
lapsen painon;

Or. nl

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a. ’x ikäryhmään kuuluville lapsille 
selvästi suunnitellulla tai tarkoitetulla’
tarkoitetaan käsitettä siitä, että lapsella on 
oltava kyseessä olevaa ikäryhmää 
vastaavat taidot ja älyllinen kapasiteetti.

Or. nl

Perustelu

On varmistettava, että valmistaja ei tietoisesti merkitse kuvitteellista ikäryhmää merkintään 
sen vuoksi, että hän kiertäisi tiettyjä velvollisuuksia ja/tai vastuuta.

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Liitteessä V olevan B osan 1 
kohdassa esitettyjä varoituksia ei 
sovelleta leluihin, jotka on
tarkoitettu toiminnaltaan, kooltaan 
tai muilta ominaisuuksiltaan alle 36 
kuukauden ikäisille lapsille.
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Or. nl

Perustelu

Viranomaiset näkevät usein alle 3-vuotiaiden lasten leluja, joihin on merkitty, että ne eivät 
sovi alle kolmivuotiaille lapsille tietyn syyn vuoksi. Jotkut valmistaja ryhtyvät tähän 
velvollisuuksia tai vastuuta kiertääkseen. Koska liitteessä V ei selkeästi kielletä käyttämästä 
tätä lausetta, sen sisällyttäminen direktiiviin helpottaa huomattavasti 
markkinavalvontaviranomaisia lainsäädännön täytäntöönpanossa.

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Perustelu

 Vaikka jäsenvaltio säätää kieltä koskevista säännöistä, niin keskeiset tiedot on annettava 
kielellä, jota kuluttajien voidaan olettaa ymmärtävän.

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Perustelu

Direktiivillä on varmistettava, että kuluttajat saavat tietoa, mutta sillä ei pidä puuttua siihen, 
miten jakelijat järjestävät myymälänsä.

Tarkistus 88

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

Or. nl

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl
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Perustelu

Selvennys yhteismarkkinoiden toiminnan näkökulmasta.

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Perustelu

Vaara ei liity leluun vaan sen käyttötapaan. Tällaista analyysiä ei voida siten suorittaa 
vedenpitävästi.

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Polkupyörät, potkulaudat ja muut 
kulkuvälineet, jotka on tarkoitettu 
urheilukäyttöön tai käytettäväksi 
liikkumiseen yleisillä teillä tai 
kulkuväylillä

4. Polkupyörät, potkulaudat ja muut 
kulkuvälineet, jotka on tarkoitettu 
urheilukäyttöön tai käytettäväksi 
liikkumiseen yleisillä teillä tai 
kulkuväylillä

Pyörät, joiden satulan enimmäiskorkeus 
on yli 435 mm mitattuna maasta 
kohtisuoraan satulan yläosan pintaan 
saakka silloin, kun satula on 
vaakasuorassa asennossa ja istuin on 
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säädetty alimpaan korkeusasentoon

Or. nl

Perustelu

Nykyinen lasten polkupyöriä koskeva eurooppalainen lainsäädäntö ei ole selkeä. Siinä 
erotellaan pyörät, joiden satuloiden enimmäiskorkeus on alle 435 mm (EN 71-1) 
polkupyöristä, joiden satuloiden enimmäiskorkeus on yli 435 mm ja vähemmän kuin 635 mm
(EN 14764). Ensimmäisen ryhmän polkupyöriä ei ole tarkoitettu käytettäväksi julkisilla teillä 
ja jäsenvaltion lainsäädännöstä riippuen niitä joko pidetään tai ei pidetä polkupyörinä. Tämä 
epäjohdonmukaisuus aiheuttaa epäselvyyttä markkinoiden valvonnalle ja tuottajille.

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – I osa – 4 kohta – kolmas kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Perustelu

Nykyinen sanamuoto on liian rajoittava. Vanhempien lapsien lelu, joka on tarkoitettu suuhun 
pantavaksi, ei saa sisältää mitään pieniä rakenneosia.
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Tarkistus 93

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 erillisiin osiin, joihin 
lapset eivät pääse käsiksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä esitettyjen 
rajoitusten soveltamista.

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

Or. nl

Perustelu

Tarvitaan tiukempaa sanamuotoa.

Tarkistus 94

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. nl
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Perustelu

Ei ole mitään syytä käsitellä lelujen CMR-luokkia 1, 2 ja 3 eri tavoin.

Tarkistus 95

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

poistetaan

Or. nl

Perustelu

Ei ole mitään syytä käsitellä lelujen CMR-luokkia 1, 2 ja 3 eri tavoin. Tarkistus on 
yhdenmukainen esittelijän liitteessä II olevan III osan 4 kohtaan tekemän tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Suuhun pantavaksi suunniteltujen 
lelujen ja niiden osien on oltava
elintarvikkeiden pakkausta koskevien 
siirtymisen raja-arvojen mukaiset
Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. 
lokakuuta 2004 elintarvikkeen kanssa 
kosketukseen joutuvista materiaaleista ja 
tarvikkeista antaman asetuksen (EY) N:o 
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1935/2004 nojalla riippumatta siitä, mille 
ikäryhmälle lelu on tarkoitettu.

Or. nl

Perustelu

On järkevää, että elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista 
annettuja säännöksiä pitää soveltaa myös suuhun pantavaksi suunniteltuihin leluihin tai 
niiden osiin.

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 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. nl

Perustelu

Ei ole mitään syytä sille, että leludirektiivin säännöksien ihon kanssa usein kosketuksiin 
joutuvista leluista pitäisi olla vähemmän tiukkia kuin kosmetiikkadirektiivin säännökset.

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – III osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Lelut eivät saa sisältää 
seuraavia allergisoivia 

7. Lelut eivät saa sisältää 
seuraavia allergisoivia 
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hajusteita:

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula 
helenium)

(2) Allyyli-isotiosyanaatti

(3) Bentsyylisyanidi

(4) 4-tert-Butyylifenoli

(5) Savikkaöljy (Chenopodium)

(6) Syklaamialkoholi

(7) Dietyylimaleaatti

(8) Dihydrokumariini

(9) 2,4-Dihydroksi-3-
metyylibentsaldehydi

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

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

(12) Dimetyylisitrakonaatti

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

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

(15) Difenyyliamiini

(16) Etyyliakrylaatti

(17) Viikunanlehti, tuoreena ja 
valmisteena

(18) trans-2-Heptenaali

(19) trans-2-
Heksenaalidietyyliasetaali

(20) trans-2-
Heksenaldimetyyliasetaali

(21) Hydroabietyylialkoholi

(22) 4-Etoksifenoli

(23) 6-Isopropyyli-2-
dekahydronaftalenoli

(24) 7-Metoksikumariini

hajusteita:

(1) Isohirvenjuuriöljy (Inula 
helenium)

(2) Allyyli-isotiosyanaatti

(3) Bentsyylisyanidi

(4) 4-tert-Butyylifenoli

(5) Savikkaöljy (Chenopodium)

(6) Syklaamialkoholi

(7) Dietyylimaleaatti

(8) Dihydrokumariini

(9) 2,4-Dihydroksi-3-
metyylibentsaldehydi

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

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

(12) Dimetyylisitrakonaatti

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

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

(15) Difenyyliamiini

(16) Etyyliakrylaatti

(17) Viikunanlehti, tuoreena ja 
valmisteena

(18) trans-2-Heptenaali

(19) trans-2-
Heksenaalidietyyliasetaali

(20) trans-2-
Heksenaldimetyyliasetaali

(21) Hydroabietyylialkoholi

(22) 4-Etoksifenoli

(23) 6-Isopropyyli-2-
dekahydronaftalenoli

(24) 7-Metoksikumariini
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(25) 4-Metoksifenoli

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

(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-
penten-3-oni

(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti

(29) 6-Metyylikumariini

(30) 7-Metyylikumariini

(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni

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

(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani

(34) Heksahydrokumariini

(35) Perunbalsami 
(Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-
Pentylideenisykloheksanoni

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

(38) Rautayrttiöljy (Lippia 
citriodora Kunth).

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

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

(1) Amyylisinnamaali

(2) Amyylisinnamyylialkoholi

(3) Anisyylialkoholi

(25) 4-Metoksifenoli

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

(27) 1-(p-Metoksifenyyli)-1-
penten-3-oni

(28) Metyyli-trans-2-butenoaatti

(29) 6-Metyylikumariini

(30) 7-Metyylikumariini

(31) 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni

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

(33) 7-Etoksi-4-metyylipropaani

(34) Heksahydrokumariini

(35) Perunbalsami 
(Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-
Pentylideenisykloheksanoni

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

(38) Rautayrttiöljy (Lippia 
citriodora Kunth).

(39) Amyylisinnamaali

(40) Amyylisinnamyylialkoholi

(41) Anisyylialkoholi

(42) Bentsyylialkoholi
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(4) Bentsyylialkoholi

(5) Bentsyylibentsoaatti

(6) Bentsyylisinnamaatti

(7) Bentsyylisalisylaatti

(8) Sinnamaali

(9) Sinnamyylialkoholi

(10) Sitraali

(11) Sitronelloli

(12) Kumariini

(13) Eugenoli

(14) Farnesoli

(15) Geranioli

(16) Heksyylikanelialdehydi

(17) Hydroksisitronellaali

(18) Hydroksi-
metyylipentyylisyklo-
hekseenikarboksialdehydi

(19) Isoeugenoli

(20) Lilial 
(kosmetiikkadirektiivissä 
käytetään kohdassa 83 
nimitystä 2-(4-tert-
Butyylibentsyyli)propionald
ehydi)

(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

(43) Bentsyylibentsoaatti

(44) Bentsyylisinnamaatti

(45) Bentsyylisalisylaatti

(46) Sinnamaali

(47) Sinnamyylialkoholi

(48) Sitraali

(49) Sitronelloli

(50) Kumariini

(51) Eugenoli

(52) Farnesoli

(53) Geranioli

(54) Heksyylikanelialdehydi

(55) Hydroksisitronellaali

(56) Hydroksi-
metyylipentyylisyklo-
hekseenikarboksialdehydi

(57) Isoeugenoli

(58) Lilial 
(kosmetiikkadirektiivissä 
käytetään kohdassa 83 
nimitystä 2-(4-tert-
Butyylibentsyyli)propionald
ehydi)

(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

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

Or. nl

Perustelu

Ei ole toivottavaa käyttää sellaisia hajusteita leluissa, jotka voivat aiheuttaa lapsille 
allergiaa.

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – V osa – 1 kohta

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 hankaamalla ja 
desinfioida.

Or. nl

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – V osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Alle 36 kuukauden ikäisille lapsille 
tarkoitettujen tekstiililelujen on oltava 
pestäviä ja niiden on täytettävä 
turvallisuusvaatimukset myös pesun 
jälkeen. Tekstiilin pinta on voitava pestä, 
jos kyseisiin leluihin sisältyy mekaanisia 
osia, jotka voivat vahingoittua, kun ne 
upotetaan veteen.
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Or. nl

Perustelu

Tämä lisäys on tarpeen hygieeniaa koskevista syistä.

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – B osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Elintarvikkeisiin sisältyvät lelut

Elintarvikkeisiin sisältyvissä tai 
niihin sekoitetuissa leluissa on 
oltava seuraava varoitus:
”Aikuisen valvonta suositeltava”.

7. Elintarvikkeisiin sisältyvät lelut

Elintarvikkeisiin sisältyvissä tai 
niihin sekoitetuissa leluissa on 
oltava seuraava varoitus:

“Lelu on poistettava ennen ruoan 
tarjoamista lapselle”.

Or. nl

Perustelu

Tällä sanamuodolla varmistetaan paremmin lapsen turvallisuus.
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PERUSTELUT

1. Ehdotuksen taustaa ja uudistukset

Komission ehdotuksella kumotaan ja korvataan 3. toukokuuta 1988 annettu lelujen 
turvallisuutta koskeva direktiivi 88/378/ETY.

Direktiivi 88/378/ETY oli ensimmäinen direktiivi, joka otettiin käyttöön "uuden 
lähestymistavan" mukaisesti ja jossa olennaiset turvallisuusvaatimukset liitetään itse 
direktiiviin ja viitataan yhdenmukaistettuihin standardeihin teknisiä eritelmiä varten. 
Ehdotettu uusi direktiivi perustuu samoihin periaatteisiin.

Vaikka vuoden 1988 direktiivi lunasti odotukset ja sillä on jo varmistettu lelujen 
turvallisuuden korkea taso Euroopan unionissa, se on 20 vuoden jälkeen uudelleentarkastelun
tarpeessa. On otettava myös huomioon uudet turvallisuusriskit, jotka (saattavat) syntyä 
uudenlaisten, mahdollisesti uusista materiaaleista tehtyjen, lelujen kehittämisestä ja kaupan 
pitämisestä.

Uudelleentarkastelun pääpiirteet ovat komission mukaan:

a. parempien turvallisuusvaatimuksien käyttöönotto pääasiallisesti kemiallisten aineiden ja 
sähköominaisuuksien käytön yhteydessä. Myös fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet 
yhdenmukaistetaan (tukehtumis- ja kuristumisriskit);

b. selvennys direktiivin soveltamisalasta ja käsitteistä;

c. direktiivin tehokkaampi ja yhtenäinen täytäntöönpano. Tämä ilmenee
markkinavalvonnasta, jota jäsenvaltiot vahvistavat ja teknisiä asiakirjoja varten 
vahvistetuista selkeistä vaatimuksista, jotka lelunvalmistajien on laadittava ja CE-
merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä, jotka yhdenmukaistetaan muuttuneen 
lainsäädäntökehyksen kanssa sekä valmistajia sitovien sellaisten uusien vaatimusten 
hyväksymisestä, joilla teknisiin määritelmiin sisällytetään arvio lelun mahdollisesti 
aiheuttamista vaaroista;

d. yhdenmukaisuus tuotteiden kaupan pitämistä koskevan yleisen lainsäädännön kanssa.

Ehdotetulla direktiivillä katetaan ainoastaan lelujen (fysikaalinen) turvallisuus ja siihen ei 
sisälly säännöksiä niiden kasvatuksellisesta arvosta tai moraalisista näkökohdista.

2. Ehdotuksen yhdistäminen "tavarapaketin" mukaisesti hyväksyttyihin uusiin 
sääntöihin

Lainsäädäntökehystä tuotteiden kaupan pitämisestä on määrää muuttaa pian.

Tämä tehdään seuraavasti: 
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– uudella asetuksella tuotteiden kaupan pitämisestä: asetukseen sisältyy akkreditointia ja 
markkinavalvontaa koskevia sääntöjä; 

– uudella päätöksellä tuotteiden kaupan pitämisestä: tähän päätökseen sisältyy muun 
muassa vakiomuotoisia artikloja käytettäväksi tulevissa "uuden lähestymistavan" 
direktiiveissä.

Uusi direktiivi täytyy yhdenmukaistaa tämän uuden lainsäädäntökehyksen kanssa. Komission 
ehdotus on yhdenmukainen komission alun perin ehdottaman asetuksen ja päätöksen kanssa, 
mutta ei vielä sen tekstin kanssa, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi helmikuun 21 päivänä 
2008 ja jonka neuvosto voi hyväksyä. Komissio on ilmoittanut, että se ei anna tarkistettua 
ehdotusta leluja koskevaksi direktiiviksi sen perusteella, että se olisi yhdenmukainen uuden 
"tavarapaketin" kanssa.

Esittelijänne ehdottaa esitetyn direktiivin edistymiseksi, että parlamentti sisällyttää
ehdotuksen tekstiin teknisiä muutoksia, jotta se olisi yhdenmukainen Euroopan parlamentin 
äskettäin hyväksymien tekstien kanssa ("tavarapaketti").
Tarkistukset liittyvät seuraaviin seikkoihin:

- määritelmät

- talouden toimijoita koskevat yleiset velvoitteet

- vaatimusten täyttymistä koskeva olettama

- virallinen vastalause yhdenmukaistettuja standardeja vastaan

- CE-merkintää koskevat säännöt

- vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia koskevat vaatimukset

- ilmoitusmenettelyt

- riskin aiheuttavia tuotteita koskevat menettelyt.

Tarkistukset 1–79 koskevat teknisiä muutoksia uuteen lainsäädäntökehykseen. Ne ovat 
yhdenmukaiset Euroopan parlamentin tästä lainsäädäntökehyksestä tekemien valintojen ja 
päätösten kanssa.

3. Arviointi

– yleistä

Esittelijänne on sitä mieltä, että lapsille, kaikista herkimmille kuluttajille, täytyy varmistaa 
mahdollisimman laaja suojelu ja että heidän vanhempiensa ja holhoojiensa täytyy voida 
luottaa siihen, että Euroopan markkinoilla tarjottavat lelut täyttävät tiukat 
turvallisuusstandardit.
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Esittelijä on siksi samaa mieltä komission esittämistä tavoitteista: direktiivin 
turvallisuusvaatimuksien uudenaikaistamisesta, selventämisestä ja vahvistamisesta sekä sen 
täytäntöönpanoa koskevista järjestelyistä. 

Esittelijä hyväksyy yleisesti ottaen komission olemassa olevaan direktiiviin 88/378/ETY 
ehdottamat lisäykset ja muutokset. 

Yksityiskohtainen selvitys esittelijän ehdottamista tarkistuksista:

– kemialliset ominaisuudet

Esittelijä on täysin samaa mieltä karsinogeenisia, mutageenisiä tai lisääntymistoksisia aineita 
(nk. CMR-aineita) koskevien erityissääntöjen käyttöönotosta, mutta ehdottaa, että nämä 
vaatimukset tehtäisiin vieläkin tiukemmiksi. Esittelijä ei näe mitään syytä erotella yhtäällä 
luokan 1 ja 2 aineet ja toisaalla luokan 3 aineet1, mitä tulee poikkeusten sallimiseen.

Esittelijä ehdottaa, että näitä aineita koskevien erityisten lupien ehdot olisivat samat kaikille 
kolmelle luokalle, eli tiedekomitean pitää arvioida aineen käyttöä leluissa ja määrittää 
sallittavuus ja se, onko sopivaa vaihtoehtoa käytettävissä.

Esittelijänne myös ehdottaa täydellistä kieltoa allergisoivien aineiden käytölle leluissa.

– mekaaniset omaisuudet

Esittelijä on huolissaan riskeistä, jotka saattavat aiheutua pienien mutta hyvin voimakkaiden 
magneettien käytöstä leluissa, mutta katsoo kuitenkin, että direktiiviin ei ole tarpeen 
sisällyttää erityistä asiaa koskevaa säännöstä.

Euroopan standardointikomitea valmistelee magneettileluja koskevaa erityismääräystä, ja 
komissio on toteuttanut väliaikaisia järjestelyjä (vaatimus varoituksen kiinnittämisestä, jolla 
osoitetaan se vaara, mikä voi aiheutua useamman magneetin nielaisemisesta).

– käsityönä tehdyt tai muut kuin massavalmistetut lelut

Esittelijä on tietoinen, että käsityönä leluja valmistavien tai ainakin muita kuin 
massavalmistettuja leluja tuottavien pk-yritysten on hankala täyttää direktiivin tiukimmat 
ehdot. Hän pyrkii saamaan aikaan ratkaisun, mutta ei ole vielä löytänyt laillisesti 
vedenpitävää lähestymistapaa. Hän olisi erityisen tyytyväinen kollegoiltaan saatavaan 
palautteeseen asiasta.

                                               
1 Luokka 1: "Aineet, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle": Luokka 2: "Aineet, joihin on 

suhtauduttava niin kuin ne aiheuttaisivat syöpää ihmiselle"; Luokka 3: "Aineet, jotka mahdollisesti 
aiheuttavat syöpää ihmiselle, mutta joista ei ole riittävästi tietoja tyydyttävän arvion tekemiseksi".
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– lelut, jotka on suunniteltu tai tarkoitettu selvästi tiettyyn ikäryhmään kuuluville lapsille

Lelut, joita on tarkoitettu selvästi vauvoille ja hyvin nuorille lapsille on merkitty usein 
varoituksella, että ne eivät sovi alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Valmistaja pyrkii siten 
väistämään tiukkoja turvallisuussääntöjä ja karttamaan mahdollista vastuuta. Tämä on 
edesvastuutonta, ja se täytyy kieltää.

Tämä väärää ikäryhmää koskeva merkintä aiheuttaa ostajille sekaannusta, eikä se edistä
kuluttajien luottamusta lelujen turvallisuuteen.

Direktiivin 10 artiklan asianmukaisia säännöksiä on selvennettävä.

– suun tai ihon kanssa kosketukseen joutuvat lelut

Lelujen, jotka suunnitellaan pantavaksi usein suuhun (kuten lelusoittimet, pururenkaat, jne.), 
riippumatta ikäryhmästä, jolle ne on tarkoitettu, on täytettävä samat tiukat siirtymisen raja-
arvot, mitä säädetään direktiivissä 1935/2004/EY.

Lelujen, jotka on suunniteltu joutuvan usein kosketukseen lasten ihon kanssa, on ikäryhmästä 
riippumatta täytettävä kosmetiikkadirektiivissä määritellyt merkintä- ja 
koostumusvaatimukset.

– lelujen turvallisuutta koskevat ilmoituspisteet

Joissain jäsenvaltioissa ja alueilla on perustettu ilmoituspisteitä vaarallisia leluja varten, joihin
lastenhoitoammattilaiset ja kuluttajat/vanhemmat voivat ilmoittaa lelujen vaarallisuutta 
koskevista näkökohdista sekä leluista aiheutuneista tai melkein aiheutuneista 
onnettomuuksista.

Esittelijä ei puolla kyseisten ilmoituspisteiden käyttöönottoa jokaisessa jäsenvaltiossa, mutta 
katsoo, että voisi olla hyödyllistä tarkastella, tietävätkö kuluttajat, että vaaralliset lelut voi 
ilmoittaa tiettyyn laitokseen, joka voi käyttää näitä tietoja.

– kieli

On tärkeää, että direktiivin mukaiset varoitukset ja ohjeet ilmaistaan kielellä, jota kuluttajat 
ymmärtävät. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltiot voivat määrittää kielen tai kielet, 
joita kuluttajat voivat ymmärtää.
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