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Ændringsforslag 105
Jens Holm

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Formålet med de generelle og særlige 
krav vedrørende kemikalier i dette direktiv 
bør være at beskytte børns sundhed mod 
farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer 
forårsaget af legetøj er behandlet i 
horisontal miljølovgivning, der også finder 
anvendelse på legetøj, særlig Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald,
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/95/EF af 27. januar 2003 om 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr,
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr, Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF 
af 20. december 1994 om emballage og 
emballageaffald og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. 
september 2006 om batterier og 
akkumulatorer og udtjente batterier og 
akkumulatorer samt om ophævelse af 
direktiv 91/157/EØF.

(17) Formålet med de generelle og særlige 
krav vedrørende kemikalier i dette direktiv 
bør være at beskytte børns sundhed mod 
farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer 
forårsaget af legetøj er behandlet i 
miljølovgivning, der finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk legetøj, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/95/EF af 27. januar 2003 om 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr. 
Miljøspørgsmål i forbindelse med affald 
er derudover omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald, 
emballagespørgsmål er omfattet af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/62/EF af 20. december 1994 om 
emballage og emballageaffald, og
spørgsmål vedrørende batterier og 
akkumulatorer er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/66/EF af 6. september 2006 om 
batterier og akkumulatorer og udtjente 
batterier og akkumulatorer samt om 
ophævelse af direktiv 91/157/EØF

Or. en

Begrundelse

Kommissionens tekst giver indtryk af, at miljøspørgsmål vedrørende alle former for legetøj er 
eksplicit omfattet, men det er kun elektrisk og elektronisk legetøj, der behandles.
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Horisontal lovgivning finder ikke eksplicit anvendelse på legetøj og bør ikke være grupperet 
sammen med direktivet om elektrisk og elektronisk udstyr og direktivet om affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr.

Ændringsforslag 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Der bør navnlig tillægges 
Kommissionen beføjelse til i visse nøje 
fastlagte tilfælde at tilpasse kravene 
vedrørende kemikalier og til i visse 
tilfælde at indrømme undtagelser fra 
forbuddet mod CMR-stoffer samt tilpasse 
ordlyden i de specifikke advarsler for visse 
legetøjskategoriers vedkommende. Da der 
er tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv og/eller at 
supplere dette direktiv med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

(32) Der bør navnlig tillægges 
Kommissionen beføjelse til at sænke 
maksimalgrænseværdierne for visse 
kemiske bestanddele, vedtage nye 
begrænsninger for visse andre kemikalier, 
tilpasse grænseværdierne for støj og til i 
visse tilfælde at indrømme undtagelser fra 
forbuddet mod visse CMR-stoffer samt 
tilpasse ordlyden i de specifikke advarsler 
for visse legetøjskategoriers 
vedkommende. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv og/eller at supplere det med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftproceduren med kontrol i artikel 5a 
i afgørelse 1999/468/EF.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør kun have beføjelse til at sænke grænserne for migration for visse kemiske 
bestanddele gennem komitologiproceduren. Den skal også have beføjelse til at vedtage nye 
begrænsninger og tilpasse grænseværdierne for støj. Indrømmelse af undtagelser for CMR-
stoffer bør kun gælde CMR-stoffer i kategori 3.
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Ændringsforslag 107
Jens Holm

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Der bør navnlig tillægges 
Kommissionen beføjelse til i visse nøje 
fastlagte tilfælde at tilpasse kravene 
vedrørende kemikalier og til i visse 
tilfælde at indrømme undtagelser fra 
forbuddet mod CMR-stoffer samt tilpasse
ordlyden i de specifikke advarsler for visse 
legetøjskategoriers vedkommende. Da der 
er tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv og/eller at 
supplere dette direktiv med nye ikke-
væsentlige bestemmelser, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

(32) Der bør navnlig tillægges 
Kommissionen beføjelse til at tilpasse 
ordlyden i de specifikke advarsler for visse 
legetøjskategoriers vedkommende. Da der 
er tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv og/eller at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget vedrørende artikel 45 af samme forfatter.

Ændringsforslag 108
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) "udtrykkeligt udformet eller 
beregnet for børn i aldersgruppe x": et 
begreb, der betyder, at barnet skal være i 
besiddelse af de færdigheder og 
åndsevner, der svarer til den pågældende 
aldersgruppe.
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Or. de

Begrundelse

Det bør sikres, at fabrikanten ikke mod bedre vidende angiver en fiktiv aldersgruppe på 
etiketten for at unddrage sig visse forpligtelser og/eller former for ansvar.

Ændringsforslag 109
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår de i bilag V, del B, 
anførte legetøjskategorier anvendes de 
advarsler, der er fastsat i bilag V, del B.

De advarsler, der er fastsat i bilag V, del B, 
punkt 1, må ikke anvendes på legetøj, der 
på grund af dets funktion, størrelse eller 
andre egenskaber er bestemt for børn 
under 36 måneder.

Or. de

Begrundelse

Myndighederne oplever ofte, at et legetøj beregnet for børn under tre år bærer advarslen: 
"Ikke egnet for børn under 3 år på grund af ..." Dermed forsøger visse fabrikanter at 
unddrage sig ansvar eller beskytte sig mod erstatningsansvar. Da bilag V ikke udtrykkeligt 
forbyder, at denne angivelse anvendes, vil det være langt enklere at håndhæve lovgivningen
og dermed føre tilsyn med markedet, hvis denne angivelse indarbejdes i direktivet.

Ændringsforslag 110
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fabrikanten anbringer en synlig, let 
læselig og præcis advarsel på legetøjet, på 
en påhæftet mærkat eller på emballagen og 

2. Advarsler formuleres på en måde, der 
er præcis, synlig, let læselig og let 
forståelig for brugerne eller de personer, 
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på brugsanvisningen, hvis en sådan følger 
med legetøjet. Der anbringes passende 
advarsler på småt legetøj, der sælges uden 
emballage.

der fører opsyn med dem, og fastgøres til
legetøjet, eller hvis det er teknisk umuligt,
på en påhæftet mærkat eller på emballagen 
og på brugsanvisningen, hvis en sådan 
følger med legetøjet. Der anbringes 
passende advarsler på småt legetøj, der 
sælges uden emballage.

Or. fr

Begrundelse

Tekniske ændringer bør drøftes mere indgående af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN), som allerede har udfærdiget retningslinjer om 
advarsler for legetøj.

Ændringsforslag 111
Alessandro Foglietta

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fabrikanten anbringer en synlig, let 
læselig og præcis advarsel på legetøjet, på 
en påhæftet mærkat eller på emballagen og 
på brugsanvisningen, hvis en sådan følger 
med legetøjet. Der anbringes passende 
advarsler på småt legetøj, der sælges uden 
emballage.

2. Advarsler formuleres på en måde, der 
er præcis, synlig, let læselig og let 
forståelig for brugerne eller de personer, 
der fører opsyn med dem, og fastgøres til
legetøjet, eller hvis det er teknisk umuligt,
på en påhæftet mærkat eller på emballagen 
og på brugsanvisningen, hvis en sådan 
følger med legetøjet Der anbringes 
passende advarsler på småt legetøj, der 
sælges uden emballage.

Or. fr

Begrundelse

De foreslåede ændringer er for tekniske til at indgå i et direktiv. De bør drøftes mere 
indgående af CEN, som allerede har udfærdiget retningslinjer om advarsler for legetøj.
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Ændringsforslag 112
Miroslav Mikolášik

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fabrikanten anbringer en synlig, let 
læselig og præcis advarsel på legetøjet, på 
en påhæftet mærkat eller på emballagen og 
på brugsanvisningen, hvis en sådan følger 
med legetøjet. Der anbringes passende 
advarsler på småt legetøj, der sælges uden 
emballage.

2. Fabrikanten anbringer en præcis, let 
synlig og let læselig advarsel, så den er 
iøjnefaldende placeret på legetøjet, på en 
påhæftet mærkat eller på varens emballage
og på brugsanvisningen, hvis en sådan 
følger med legetøjet. Der anbringes 
passende advarsler på småt legetøj, der 
sælges uden emballage.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 113
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der opsættes på salgsstedet synlige, let 
læselige og iøjnefaldende advarsler med 
angivelse af brugernes minimums- og 
maksimumsalder.

Der opsættes på salgsstedet synlige, 
tydelige, let læselige, præcise og 
iøjnefaldende advarsler med angivelse af 
brugernes minimums- og maksimumsalder.
Bemyndigede repræsentanter, importører 
og distributører skal oplyses om disse 
advarsler, således at advarsler med 
angivelse af brugernes minimums- og 
maksimumsalder kan anbringes korrekt 
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på salgsstedet.

Or. fr

Begrundelse

Tekniske ændringer bør drøftes mere indgående af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN), som allerede har udfærdiget retningslinjer om 
advarsler for legetøj.

Ændringsforslag 114
Alessandro Foglietta

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der opsættes på salgsstedet synlige, let 
læselige og iøjnefaldende advarsler med 
angivelse af brugernes minimums- og 
maksimumsalder.

Der opsættes på salgsstedet synlige, 
tydelige, let læselige, præcise og 
iøjnefaldende advarsler med angivelse af 
brugernes minimums- og maksimumsalder.
Bemyndigede repræsentanter, importører 
og distributører skal oplyses om disse 
advarsler, således at advarsler med 
angivelse af brugernes minimums- og 
maksimumsalder kan anbringes korrekt 
på salgsstedet.

Or. fr

Begrundelse

De foreslåede ændringer er for tekniske til at indgå i et direktiv. De bør drøftes mere 
indgående af CEN, som allerede har udfærdiget retningslinjer om advarsler for legetøj.
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Ændringsforslag 115
Miroslav Mikolášik

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der opsættes på salgsstedet synlige, let 
læselige og iøjnefaldende advarsler med 
angivelse af brugernes minimums- og 
maksimumsalder. 

Der placeres på legetøjets emballage og på 
salgsstedet synlige, let læselige og 
iøjnefaldende advarsler med angivelse af 
brugernes minimums- og maksimumsalder.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 116
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Advarsler skal fremgå på forskellig vis og 
på en sådan måde, at de fremstår 
regelmæssigt. Advarsler trykkes på den 
mest synlige side af den enkelte vares 
emballage samt på al ydre emballage, dog 
ikke gennemsigtig yderemballage, der 
anvendes til detailsalg af det pågældende 
legetøj.

Or. fr
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Begrundelse

Tekniske ændringer bør drøftes mere indgående af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN), som allerede har udfærdiget retningslinjer om 
advarsler for legetøj.

Ændringsforslag 117
Alessandro Foglietta

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Advarsler skal fremgå på forskellig vis og 
på en sådan måde, at de fremstår 
regelmæssigt. Advarsler trykkes på den
mest synlige side af den enkelte vares 
emballage samt på al ydre emballage, dog 
ikke gennemsigtig yderemballage, der 
anvendes til detailsalg af det pågældende 
legetøj.

Or. fr

Begrundelse

De foreslåede ændringer er for tekniske til at indgå i et direktiv. De bør drøftes mere 
indgående af CEN, som allerede har udfærdiget retningslinjer om advarsler for legetøj.

Ændringsforslag 118
Miroslav Mikolášik

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udfærdiger retningslinjer 
for måden, hvorpå advarslerne bør 
fremgå. Disse retningslinjer udfærdiges 
sammen med de forskellige berørte parter 
og myndigheder i medlemsstaterne under 
hensyntagen til udviklingen i den 
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videnskabelige og tekniske viden.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 119
Marcello Vernola

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan bestemme 
placeringen af de advarsler, der skal 
fremgå af overfladerne, i forhold til 
sproglige krav. 

Or. fr

Begrundelse

Tekniske ændringer bør drøftes mere indgående af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN), som allerede har udfærdiget retningslinjer om 
advarsler for legetøj.
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Ændringsforslag 120
Alessandro Foglietta

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan bestemme 
placeringen af de advarsler, der skal 
fremgå af overfladerne, i forhold til 
sproglige krav. 

Or. fr

Begrundelse

De foreslåede ændringer er for tekniske til at indgå i et direktiv. De bør drøftes mere 
indgående af CEN, som allerede har udfærdiget retningslinjer om advarsler for legetøj.

Ændringsforslag 121
Miroslav Mikolášik

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan kræve, at
advarsler og sikkerhedsanvisninger, eller 
visse af dem, findes på deres eget eller 
egne officielle sprog, når legetøjet bringes 
i omsætning på deres område.

3. De advarsler, der omtales i denne 
artikel og bilag V, og alle former for
sikkerhedsanvisninger fremgår på det eller 
de officielle sprog i den medlemsstat, hvor
legetøjet bringes i omsætning.

Or. en

Begrundelse

Advarsler og brugsanvisninger bør altid fremgå på det eller de officielle sprog i den 
medlemsstat, hvor legetøjet bringes i omsætning. 
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Ændringsforslag 122
Miroslav Mikolášik

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De bemyndigende myndigheder 
opretter indberetningssteder for farligt 
legetøj, hvor personer, der 
erhvervsmæssigt beskæftiger sig med 
børnepasning, og forbrugere kan 
indberette tilfælde af legetøj, der ikke er i 
overensstemmelse med lovgivningen, eller 
ulykker i forbindelse med anvendelse af 
legetøj.  

Or. en

Begrundelse

Oprettelse af indberetningssteder for farligt legetøj i medlemsstaterne ville styrke 
forbrugernes stilling og lette den direkte kommunikation med fabrikanter og producenter i 
tilfælde af problemer med et specifikt produkt. Fabrikanter og producenter vil på den måde 
kunne reagere hurtigere på deres kunders krav.

Ændringsforslag 123
Adamos Adamou

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis markedstilsynsmyndighederne i 
forbindelse med denne evaluering 
konstaterer, at legetøjet ikke opfylder 
kravene i dette direktiv, skal de anmode 
den pågældende erhvervsdrivende om at 
træffe alle fornødne foranstaltninger for at 
bringe legetøjet i overensstemmelse med 
disse krav eller for at trække legetøjet 
tilbage fra markedet eller kalde det tilbage 
inden for en rimelig tidsfrist, som de 

Hvis markedstilsynsmyndighederne i 
forbindelse med denne evaluering 
konstaterer, at legetøjet ikke opfylder 
kravene i dette direktiv, skal de, samtidig 
med at forbrugerne oplyses derom,
anmode den pågældende erhvervsdrivende 
om at træffe alle fornødne foranstaltninger 
for at bringe legetøjet i overensstemmelse 
med disse krav eller for at trække legetøjet 
tilbage fra markedet eller kalde det tilbage 
inden for en rimelig tidsfrist, som de 
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fastsætter i forhold til risikoens art. fastsætter i forhold til risikoens art.

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt at forbrugerne straks modtager oplysninger, så eventuelle risici kan modvirkes.

Ændringsforslag 124
Adamos Adamou

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis markedstilsynsmyndighederne 
konstaterer, at den manglende 
overensstemmelse med kravene ikke er 
begrænset til medlemsstatens område, skal 
de underrette Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater om resultaterne af 
evalueringen og om de foranstaltninger, de 
har pålagt den erhvervsdrivende at træffe.

2. Hvis markedstilsynsmyndighederne 
konstaterer, at den manglende 
overensstemmelse med kravene ikke er 
begrænset til medlemsstatens område, skal 
de underrette Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater om resultaterne af 
evalueringen og om de foranstaltninger, de 
har pålagt den erhvervsdrivende at træffe. 
De skal officielt underrette 
medlemsstaterne og Kommissionen om 
den erhvervsdrivendes svar og dennes 
hensigt om at træffe eller ikke at træffe de 
pålagte foranstaltninger.

Or. el

Begrundelse

Den erhvervsdrivende bør afgive et svar. Det indgår i de foranstaltninger, der har til formål
at sikre offentligheden fuldstændige oplysninger og gennemsigtighed. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør underrettes om svaret. 
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Ændringsforslag 125
Miroslav Mikolášik

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- a) bilag I

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres muligt at anvende forskriftsproceduren med kontrol til at tilpasse listen over 
produkter, der ikke bør betragtes som legetøj. Det vil sikre, at direktivets anvendelsesområde 
hurtigt kan tilpasses nye udviklinger på markedet, dvs. nyt legetøj.

Ændringsforslag 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) punkt 7 og 8 i bilag II, del III a) punkt 8 i bilag II, del III for at sænke 
grænserne for migration

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er delvis forbundet med de samme forfatteres ændringsforslag til bilag 
II, del III, punkt 7. Hvis alle duftstoffer forbydes i legetøj, er der ingen grund til at tilpasse det 
tilsvarende punkt 7 i bilag II, del III.  Kommissionen bør gennem komitologiproceduren kun 
have beføjelse til at sænke grænserne for migration for visse kemiske bestanddele.
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Ændringsforslag 127
Jens Holm

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 46, stk. 2. 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med forbehold af begrænsningerne i 
bilag II, del III, kan Kommissionen om 
nødvendigt og i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2, tilpasse bilag II, for så vidt 
angår følgende: 
– fastsættelse af grænseværdier eller 
andre begrænsninger for stoffer eller 
præparater, som udgør en sundhedsfare 
og ikke er opført i bilag II, del III, punkt 7 
og 8
– fastsættelse eller tilpasning af 
grænseværdier for støj.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen skal også have beføjelse til at fastsætte begrænsninger for andre stoffer og 
grænseværdier for støj gennem forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag 129
Miroslav Mikolášik

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen angiver, hvor det er 
nødvendigt for at beskytte børns sundhed 
og sikkerhed, udførligt de væsentligste 
sikkerhedskrav i bilag II (f.eks. ved at 
angive grænseværdier eller andre 
begrænsninger for visse kemikalier, der 
ikke er omfattet af bilag II, del III, punkt 
7 og 8, grænseværdier for støj, 
grænseværdier for hastighed osv.) og 
opstiller en liste over legetøj, der skal 
underkastes EF-typeafprøvning i henhold 
til bilag I, del II.

Disse specifikationer vedtages efter 
forskriftproceduren med kontrol i 
artikel 46, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Afgørelser i forbindelse med markante politiske spørgsmål, der skal sikre børns sundhed og 
sikkerhed, bør ikke overlades til standardiseringsorganer. I sådanne spørgsmål er det også 
nødvendigt at gøre brug af en procedure, der er hurtigere end den fælles 
beslutningsprocedure. Grænseværdier for eksempelvis kemikalier i legetøj, støj eller 
hastighed bør derfor fastsættes gennem forskriftsproceduren med kontrol. Denne procedure 
kan ydermere anvendes til at opstille og tilpasse en liste over legetøj, der skal underkastes en 
obligatorisk EF-typeafprøvning.
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Ændringsforslag 130
Jens Holm

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage 
beslutninger vedrørende anvendelse i 
legetøj af stoffer eller præparater, der er 
klassificeret som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske, i 
kategori 1, 2 og 3, i henhold til bilag I til 
direktiv 67/548/EØF.

udgår

Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Stoffer, der er klassificeret som CMR- stoffer i henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, bør 
ikke kunne undtages fra forbuddet mod CMR-stoffer, medmindre det kan begrundes med en 
meget særlig anvendelse i legetøjets indre dele (f.eks. en elektronisk del), eller hvis det i god 
fremstillingspraksis ikke er muligt at undgå tilstedeværelsen af ubetydelige mængder. 

Ændringsforslag 131
Miroslav Mikolášik

Forslag til direktiv
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller senest to år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse. 

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller senest tre år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse.
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Or. en

Ændringsforslag 132
Miroslav Mikolášik

Forslag til direktiv
Artikel 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 54a
Evaluering

Kommissionen foretager hvert ottende år 
en evaluering af dette direktiv med 
udgangspunkt i evalueringerne fra den 
relevante videnskabelige komité samt 
ekspertgruppens udtalelse. 

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en evaluering af direktivet mindst hvert ottende år eller tidligere, hvis nye 
data eller uheld gør det påkrævet, så det sikres, at direktivets sikkerhedskrav er tilstrækkelige 
til at dække de risici, der kan opstå i forbindelse med eksempelvis nyt legetøj og nye 
teknologier, og risici, der opdages i forbindelse med ny videnskabelig viden.

Ændringsforslag 133
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den emballage, legetøjet er pakket ind i 
med henblik på salg i detailleddet, må ikke 
udgøre nogen strangulerings- eller 
kvælningsrisiko som følge af ekstern 
luftvejsblokering af mund og næse.

Den emballage, legetøjet er pakket ind i 
med henblik på salg i detailleddet, må ikke 
udgøre nogen strangulerings- eller 
kvælningsrisiko som følge af intern 
blokering af de nedre luftveje eller ekstern 
luftvejsblokering af mund og næse.

Or. de
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Ændringsforslag 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Legetøj, der er konstrueret til at 
udsende lyde, bør udformes og konstrueres 
således, at lyden ikke skader børns hørelse.

10. Legetøj, der er konstrueret til at 
udsende lyde, bør udformes og konstrueres 
således, at lyden ikke skader børns hørelse. 
Dette omfatter alle former for legetøj 
uanset den aldersgruppe, legetøjet er 
beregnet for. Grænsen for impulsstøj bør 
være en spidsværdi af det emitterede C-
vægtede lydtrykniveau på 135 dB ved øret. 
Grænsen for vedvarende støj fastsættes på 
grundlag af ørets følsomhed hos et barn 
på under 36 måneder. 

Or. en

Begrundelse

De nuværende standarder for grænseværdier for støj tager ikke tilstrækkelig højde for en 
mulig svækkelse af børns hørelse. For det første gælder de ikke for alt legetøj (eksempelvis 
gælder standarden for legetøj, der kommer tæt på øret, kun for børn under 10 måneder). For 
det andet skal der fastsættes en lavere grænse for impulsstøj. Med udgangspunkt i 
hverdagssituationer, hvor der i familier er børn med forskellig alder, bør støjgrænserne 
fastsættes på grundlag af de mest sårbare personer, dvs. børn under 36 måneder.

Ændringsforslag 135
Jens Holm

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, er det forbudt i legetøj at 
anvende stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i 

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, er det forbudt i legetøj at 
anvende stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i 
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henhold til direktiv 67/548/EØF, i 
koncentrationer, der enkeltvis er lig med 
eller større end de koncentrationer, der er 
fastsat i forbindelse med klassificeringen 
af præparater, som indeholder de 
pågældende stoffer i overensstemmelse 
med direktiv 1999/45/EF, undtagen hvis 
stofferne er indeholdt i 
legetøjsbestanddele eller mikrostrukturelt 
forskellige legetøjsdele, som børn ikke 
kommer i fysisk berøring med. 

henhold til direktiv 67/548/EØF, stoffer, 
der er klassificeret som 
hormonforstyrrende, og stoffer, der er 
klassificeret som persistente, 
bioakkumulerbare og toksiske (PBT) eller 
meget persistente og meget 
bioakkumulerbare (vPvB).

Spor af disse stoffer kan tillades, forudsat 
at deres tilstedeværelse er teknisk 
uundgåelig i god fremstillingspraksis. 

Or. en

Begrundelse

CMR substances as well as other identified substances of very high concern (e.g. endocrine 
disrupters) shall be prohibited in toys. Children are under physical development and 
therefore very sensitive to substances which may have an impact on different processes in 
their bodies. Moreover, in its resolution of 26 September "On the safety of products and 
particularly toys" the European Parliament called for unconditional prohibition of all CMR 
substances (category 1, 2 and 3) and of other substances of similar concern, such as 
endocrine disrupters, sensitizers or fragrances.

Ændringsforslag 136
Miroslav Mikolášik

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, er det forbudt i legetøj at 
anvende stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, i 
koncentrationer, der enkeltvis er lig med 
eller større end de koncentrationer, der er 
fastsat i forbindelse med klassificeringen af 
præparater, som indeholder de pågældende 

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, er det forbudt i legetøj at 
anvende stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) af 
kategori 1 og 2 i henhold til direktiv 
67/548/EØF, i koncentrationer, der 
enkeltvis er lig med eller større end de 
koncentrationer, der er fastsat i forbindelse 
med klassificeringen af præparater, som 
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stoffer i overensstemmelse med direktiv 
1999/45/EF, undtagen hvis stofferne er 
indeholdt i legetøjsbestanddele eller 
mikrostrukturelt forskellige legetøjsdele, 
som børn ikke kommer i fysisk berøring 
med.

indeholder de pågældende stoffer i 
overensstemmelse med direktiv 
1999/45/EF, undtagen hvis stofferne er 
indeholdt i legetøjsbestanddele eller 
mikrostrukturelt forskellige legetøjsdele, 
som børn ikke kommer i fysisk berøring 
med.

Det er forbudt i legetøj at anvende stoffer, 
der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i 
kategori 3 i henhold til direktiv 
67/548/EØF, i koncentrationer, der 
enkeltvis er lig med eller større end 
grænsen på 0,1 %. Så snart det er muligt, 
evalueres denne grænse på grundlag af 
en udtalelse fra det kompetente 
videnskabelige udvalg og en beslutning i 
henhold til artikel 45, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer, bør forbydes over en fastlagt grænse, således at 
der kan opnås et højt niveau for beskyttelse af børns sundhed. Denne grænse bør så snart som 
muligt sænkes som led i komitologiproceduren på grundlag af nye oplysninger.

Ændringsforslag 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, er det forbudt i legetøj at 
anvende stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, i 
koncentrationer, der enkeltvis er lig med 
eller større end de koncentrationer, der er 
fastsat i forbindelse med klassificeringen 

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, er det forbudt i legetøj at 
anvende stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, i 
koncentrationer, der er lig med eller større 
end 0,1 % i sammenhængende dele af 
legetøjet, undtagen hvis stofferne er 
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af præparater, som indeholder de 
pågældende stoffer i overensstemmelse 
med direktiv 1999/45/EF, undtagen hvis 
stofferne er indeholdt i legetøjsbestanddele 
eller mikrostrukturelt forskellige 
legetøjsdele, som børn ikke kommer i 
fysisk berøring med. 

indeholdt i legetøjsbestanddele eller 
mikrostrukturelt forskellige legetøjsdele, 
som børn ikke kommer i fysisk berøring 
med, herunder gennem indånding, hvilket 
udelukker enhver mulighed for 
eksponering.

Or. en

Begrundelse

It is far simpler for toy manufacturers and for the authorities if a standard administrative cut-
off value for the ban of CMR substances is used, instead of one based on classification, which 
will vary. It is important to specify that the cut-off value applies for homogenous parts of a 
toy, to avoid that the total mass of the toy is being used to dilute a concentration above 0,1% 
of a CMR substance in one part of the toy (e.g. the paint). The derogation should only apply 
to cases which exclude any possibility of exposure.

Ændringsforslag 138
Jens Holm

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stoffer og præparater klassificeret som 
CMR-stoffer af kategori 1 og 2 i henhold 
til direktiv 67/548/EØF må anvendes i 
legetøj, forudsat at følgende betingelser er 
opfyldt:

udgår

4.1. stoffets anvendelsesformål er af den 
relevante videnskabelige komité blevet 
evalueret og fundet sikkert, især hvad 
angår eksponering, og der er vedtaget en 
beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2
4.2. det er ved en analyse af alternative 
stoffer dokumenteret, at der ikke findes 
stoffer, der egner sig som alternativer
4.3. stoffet er ikke forbudt til anvendelse i 
forbrugerprodukter i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).
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Kommissionen giver den relevante 
videnskabelige komité bemyndigelse til at 
foretage en ny evaluering af de 
pågældende stoffer eller præparater, når 
og hvis der opstår sikkerhedsproblemer og 
senest hvert femte år fra den dato, hvor 
der blev vedtaget en beslutning i henhold 
til artikel 45, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

CMR-stoffer bør ikke anvendes i legetøj. Dermed sikres det, at der er et højt niveau for 
beskyttelse af børns sundhed. Europa-Parlamentet har desuden i sin beslutning af 26. 
september 2007 om produktsikkerhed, især sikkerhedskrav til legetøj, opfordret til et 
ubetinget forbud mod alle CMR-stoffer (kategori 1, 2 og 3) og andre giftige stoffer, der 
ligeledes giver anledning til stor bekymring, som f.eks. hormonforstyrrende stoffer, 
sensibilisatorer og duftstoffer. 

Ændringsforslag 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stoffer og præparater klassificeret som 
CMR-stoffer af kategori 1 og 2 i henhold 
til direktiv 67/548/EØF må anvendes i 
legetøj, forudsat at følgende betingelser er 
opfyldt:

4. Stoffer og præparater klassificeret som 
CMR-stoffer af kategori 3 i henhold til 
direktiv 67/548/EØF må anvendes i
legetøj, forudsat at følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke være nogen mulige undtagelser for CMR-stoffer af kategori 1 og 2 med 
undtagelse af den i punkt 3 (ingen mulighed for eksponering). Der bør kun gives mulighed for 
undtagelser for stoffer og præparater klassificeret som CMR-stoffer af kategori 3.
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Ændringsforslag 140
Jens Holm

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Stoffer og præparater klassificeret som 
CMR-stoffer af kategori 3 i henhold til 
direktiv 67/548/EØF må anvendes i 
legetøj, hvis stoffets anvendelsesformål af 
den relevante videnskabelige komité er 
blevet evalueret og fundet sikkert, især 
hvad angår eksponering, efter at der er 
vedtaget en beslutning i henhold til artikel 
45, stk. 2, og forudsat at de pågældende 
stoffer og præparater ikke er forbudt til 
anvendelse i forbrugerprodukter i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH).

udgår

Or. en

Begrundelse

CMR-stoffer bør ikke anvendes i legetøj. Dermed sikres det, at der er et højt niveau for 
beskyttelse af børns sundhed. Europa-Parlamentet har desuden i sin beslutning af 26. 
september 2007 om produktsikkerhed, især sikkerhedskrav til legetøj, opfordret til et 
ubetinget forbud mod alle CMR-stoffer (kategori 1, 2 og 3) og andre giftige stoffer, der 
ligeledes giver anledning til stor bekymring, som f.eks. hormonforstyrrende stoffer, 
sensibilisatorer og duftstoffer.

Ændringsforslag 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Stoffer og præparater klassificeret som 
CMR-stoffer af kategori 3 i henhold til 
direktiv 67/548/EØF må anvendes i 
legetøj, hvis stoffets anvendelsesformål af 
den relevante videnskabelige komité er 

udgår
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blevet evalueret og fundet sikkert, især 
hvad angår eksponering, efter at der er 
vedtaget en beslutning i henhold til artikel 
45, stk. 2, og forudsat at de pågældende 
stoffer og præparater ikke er forbudt til 
anvendelse i forbrugerprodukter i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er forbundet med de samme forfatteres ændringsforslag til bilag II, del 
III, punkt 4, hvor der fastsættes strengere krav til indrømmelse af undtagelser for CMR-stoffer 
af kategori 3.

Ændringsforslag 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen opstiller et program 
rettet mod systematisk og regelmæssig 
evaluering af tilstedeværelsen af farlige 
stoffer og materialer i legetøj.
Programmet tager højde for rapporter fra 
markedstilsynsorganer og 
medlemsstaternes og de berørte parters 
bekymringer. Kommissionen træffer efter 
udtalelse fra den relevante videnskabelige 
komité de eventuelt fornødne restriktive 
foranstaltninger. Foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser 
i dette direktiv ved supplering af det 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 46, stk. 2.

Or. en
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Begrundelse

Anvendelsen af farlige stoffer i legetøj er ikke begrænset til CMR-stoffer, duftstoffer eller 
stoffer indeholdende visse bestanddele. Alle farlige stoffer bør underkastes regelmæssig 
evaluering af Kommissionen.  Såfremt disse evalueringer afslører en uacceptabel risiko, bør 
Kommissionen have beføjelser til at træffe passende foranstaltninger gennem 
forskriftsproceduren med kontrol. 

Ændringsforslag 143
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Legetøj eller legetøjsbestanddele, der 
er beregnet til at blive puttet i munden, 
skal, uanset alderen på de børn, som 
produktet er beregnet for, overholde 
kravene til migrationsgrænser for 
fødevareemballage i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 
af 27. oktober 2004 om materialer og 
genstande bestemt til kontakt med 
fødevarer.

Or. de

Begrundelse

De eksisterende bestemmelser om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer 
skal ligeledes finde anvendelse på legetøj eller bestanddele af legetøj, der er beregnet til at 
blive puttet i munden.

Ændringsforslag 144
Jens Holm

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 7. Legetøj må ikke indeholde 
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allergifremkaldende duftstoffer: allergifremkaldende duftstoffer.
(1) Alanroot (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanat
(3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol
(5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol
(7) Diethylmaleat
(8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin
(12) Dimethylcitraconat
(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
on
(15) Diphenylamin
(16) Ethylacrylat
(17) Figenblade, friske og tilberedninger
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal
(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Ethoxyphenol
(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycumarin

(25) 4-Methoxyphenol

(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on
(28) Methyl trans-2-butenoat
(29) 6-Methylcumarin
(30) 7-Methylcumarin
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(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin
(34) Hexahydrocumarin
(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon
(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 
Kunth).
Spor af disse stoffer kan imidlertid 
tillades, forudsat at deres tilstedeværelse 
er teknisk uundgåelig i god 
fremstillingspraksis.
Desuden skal følgende 
allergifremkaldende duftstoffer angives, 
hvis de anvendes i legetøj i 
koncentrationer, der overstiger 0,01 
vægtprocent:
(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzylbenzoat
(6) Benzylcinnamat
(7) Benzylsalicylat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarin

(13) Eugenol

(14) Farnesol
(15) Geraniol
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(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxal
dehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i række 83 i kosmetikdirektivet 
opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)
(21) d-Limonen
(22) Linalool
(23) Methylheptincarbonat
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Egemosekstrakt
(26) Træmosekstrakt

Or. en

Begrundelse

Duftstoffer har vist sig i høj grad at være allergifremkaldende. Langt fra alle duftstoffer er 
blevet analyseret for deres allergifremkaldende egenskaber. Der findes, så vidt vides, på 
nuværende tidspunkt ikke en udtømmende liste, der på videnskabeligt grundlag fastslår, hvilke 
duftstoffer, der er og ikke er allergifremkaldende. Ved at udstede forbud mod en række 
allergifremkaldende duftstoffer kan der opstå en situation, hvor andre i praksis er tilladt. 
Vurderinger i henhold til den kommende forordning om klassificering, mærkning og 
emballering vil imidlertid give oplysninger om, hvilke stoffer, der er blevet undersøgt og 
eksempelvis har vist sig ikke at være allergifremkaldende.

Ændringsforslag 145
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj må ikke indeholde følgende
allergifremkaldende duftstoffer:

7. Legetøj må ikke indeholde duftstoffer af 
nogen art.
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(1) Alanroot (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanat
(3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol
(5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol
(7) Diethylmaleat
(8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin
(12) Dimethylcitraconat
(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
on
(15) Diphenylamin
(16) Ethylacrylat
(17) Figenblade, friske og tilberedninger
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal
(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Ethoxyphenol
(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycumarin

(25) 4-Methoxyphenol

(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on
(28) Methyl trans-2-butenoat
(29) 6-Methylcumarin
(30) 7-Methylcumarin
(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion
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(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin
(34) Hexahydrocumarin
(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon
(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 
Kunth).
Spor af disse stoffer kan imidlertid 
tillades, forudsat at deres tilstedeværelse 
er teknisk uundgåelig i god 
fremstillingspraksis.
Desuden skal følgende 
allergifremkaldende duftstoffer angives, 
hvis de anvendes i legetøj i 
koncentrationer, der overstiger 0,01 
vægtprocent:
(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzylbenzoat
(6) Benzylcinnamat
(7) Benzylsalicylat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarin

(13) Eugenol

(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
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(17) Hydroxycitronellal
(18)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxal
dehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i række 83 i kosmetikdirektivet 
opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)
(21) d-Limonen
(22) Linalool
(23) Methylheptincarbonat
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Egemosekstrakt
(26) Træmosekstrakt

Or. en

Begrundelse

Det er konstateret, at mange duftstoffer forårsager allergi hos børn. Der er ingen grund til at 
anvende duftstoffer i legetøj. Eftersom andre duftstoffer end dem, der er opregnet i listen, på 
et senere tidspunkt også kan vise sig at være allergifremkaldende, bør alle duftstoffer i legetøj 
forbydes.

Ændringsforslag 146
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

(1) Alanroot (Inula helenium) (1) Alanroot (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanat (2) Allylisothiocyanat

(3) Benzylcyanid (3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol (4) 4 tert-Butylphenol
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(5) Chenopodiumolie (5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol (6) Cyclamenalkohol

(7) Diethylmaleat (7) Diethylmaleat

(8) Dihydrocumarin (8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd (9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)

(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)

(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin (11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin

(12) Dimethylcitraconat (12) Dimethylcitraconat
(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on

(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on

(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on (14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on

(15) Diphenylamin (15) Diphenylamin
(16) Ethylacrylat (16) Ethylacrylat

(17) Figenblade, friske og tilberedninger (17) Figenblade, friske og tilberedninger
(18) trans-2-Heptenal (18) trans-2-Heptenal

(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal (19) trans-2-Hexenaldiethylacetal
(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal (20) trans-2-Hexenaldimethylacetal

(21) Hydroabietylalkohol (21) Hydroabietylalkohol

(22) 4-Ethoxyphenol (22) 4-Ethoxyphenol

(23) 6-lsopropyl-2-
decahydronaphthalenol

(23) 6-lsopropyl-2-
decahydronaphthalenol

(24) 7-Methoxycumarin (24) 7-Methoxycumarin

(25) 4-Methoxyphenol (25) 4-Methoxyphenol

(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-
2-on

(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-
2-on

(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-
penten-3-on

(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-
penten-3-on

(28) Methyl trans-2-butenoat (28) Methyl trans-2-butenoat

(29) 6-Methylcumarin (29) 6-Methylcumarin

(30) 7-Methylcumarin (30) 7-Methylcumarin

(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion (31) 5-Methyl-2,3-hexanedion

(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)

(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)
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(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin (33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin

(34) Hexahydrocumarin (34) Hexahydrocumarin

(35) Perubalsam 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(35) Perubalsam 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon (36) 2-Pentyliden-cyclohexanon

(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-
undecatrien-2-on

(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-
undecatrien-2-on

(38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth). (38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).

(39) Amylcinnamal
(40) Amylcinnamylalkohol
(41) Anisylalkohol
(42) Benzylalkohol
(43) Benzylbenzoat
(44) Benzylcinnamat
(45) Benzylsalicylat
(46) Cinnamal
(47) Cinnamylalkohol
(48) Citral
(49) Citronellol
(50) Cumarin
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) Hexylcinnamaldehyd
(55) Hydroxycitronellal
(56)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxal
dehyd
(57) Isoeugenol
(58) Lilial (i række 83 i kosmetikdirektivet 
opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)
(59) d-Limonen
(60) Linalool
(61) Methylheptincarbonat
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(62) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(63) Egemosekstrakt
(64) Træmosekstrakt
 Spor af disse stoffer kan imidlertid 
tillades, forudsat at deres tilstedeværelse 
er teknisk uundgåelig i god 
fremstillingspraksis.

Or. de

Begrundelse

Det er uforsvarligt at anvende duftstoffer, der kan fremkalde allergier hos børn, i legetøj.

Ændringsforslag 147
Miroslav Mikolášik

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

(1) Alanroot (Inula helenium) (1) Alanroot (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanat (2) Allylisothiocyanat

(3) Benzylcyanid (3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol (4) 4 tert-Butylphenol

(5) Chenopodiumolie (5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol (6) Cyclamenalkohol

(7) Diethylmaleat (7) Diethylmaleat
(8) Dihydrocumarin (8) Dihydrocumarin

(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd (9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)

(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)

(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin (11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin

(12) Dimethylcitraconat (12) Dimethylcitraconat
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(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on

(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on

(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on (14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on
(15) Diphenylamin (15) Diphenylamin

(16) Ethylacrylat (16) Ethylacrylat
(17) Figenblade, friske og tilberedninger (17) Figenblade, friske og tilberedninger

(18) trans-2-Heptenal (18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal (19) trans-2-Hexenaldiethylacetal

(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal (20) trans-2-Hexenaldimethylacetal
(21) Hydroabietylalkohol (21) Hydroabietylalkohol

(22) 4-Ethoxyphenol (22) 4-Ethoxyphenol
(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol (23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol

(24) 7-Methoxycumarin (24) 7-Methoxycumarin
(25) 4-Methoxyphenol (25) 4-Methoxyphenol

(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on (26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on (27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on

(28) Methyl trans-2-butenoat (28) Methyl trans-2-butenoat
(29) 6-Methylcumarin (29) 6-Methylcumarin

(30) 7-Methylcumarin (30) 7-Methylcumarin
(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion (31) 5-Methyl-2,3-hexanedion

(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)

(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)

(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin (33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin
(34) Hexahydrocumarin (34) Hexahydrocumarin

(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon (36) 2-Pentyliden-cyclohexanon
(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
on

(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
on

(38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth). (38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).

(39) Amylcinnamal
(40) Amylcinnamylalkohol
(41) Anisylalkohol
(42) Benzylalkohol
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(43) Benzylbenzoat
(44) Benzylcinnamat
(45) Benzylsalicylat
(46) Cinnamal
(47) Cinnamylalkohol
(48) Citral
(49) Citronellol
(50) Cumarin
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) Hexylcinnamaldehyd
(55) Hydroxycitronellal
(56)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxal
dehyd
(57) Isoeugenol
(58) Lilial (i række 83 i kosmetikdirektivet 
opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)
(59) d-Limonen
(60) Linalool
(61) Methylheptincarbonat
(62) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(63) Egemosekstrakt
(64) Træmosekstrakt

Or. en

Begrundelse

Duftstoffer anerkendes som en af de førende årsager til allergi. Allergier kan tage deres 
begyndelse i alle aldre, men hovedparten af alle allergikere udvikler de første symptomer, 
inden de er ti år gamle. Derfor bør anvendelsen af duftstoffer, der anerkendes som 
allergifremkaldende, være forbudt i legetøj. 
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Ændringsforslag 148
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Spor af disse stoffer kan imidlertid 
tillades, forudsat at deres tilstedeværelse 
er teknisk uundgåelig i god 
fremstillingspraksis.

udgår

Or. de

Begrundelse

Det er uforsvarligt at anvende duftstoffer, der kan fremkalde allergier hos børn, i legetøj.

Ændringsforslag 149
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden skal følgende 
allergifremkaldende duftstoffer angives, 
hvis de anvendes i legetøj i 
koncentrationer, der overstiger 0,01 
vægtprocent:

udgår

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalkohol

(3) Anisylalkohol

(4) Benzylalkohol

(5) Benzylbenzoat

(6) Benzylcinnamat
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(7) Benzylsalicylat

(8) Cinnamal

(9) Cinnamylalkohol

(10) Citral

(11) Citronellol

(12) Cumarin

(13) Eugenol

(14) Farnesol

(15) Geraniol

(16) Hexylcinnamaldehyd

(17) Hydroxycitronellal

(18)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarb
oxaldehyd

(19) Isoeugenol

(20)Lilial (i række 83 i kosmetikdirektivet 
opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)

(21) d-Limonen

(22) Linalool

(23) Methylheptincarbonat

(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on

(25) Egemosekstrakt

(26) Træmosekstrakt

Or. de
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Begrundelse

Det er uforsvarligt at anvende duftstoffer, der kan fremkalde allergier hos børn, i legetøj.

Ændringsforslag 150
Miroslav Mikolášik

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden skal følgende 
allergifremkaldende duftstoffer angives, 
hvis de anvendes i legetøj i 
koncentrationer, der overstiger 0,01 
vægtprocent:

udgår

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzylbenzoat
(6) Benzylcinnamat
(7) Benzylsalicylat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxal
dehyd
(19) Isoeugenol
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(20) Lilial (i række 83 i kosmetikdirektivet 
opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)
(21) d-Limonen
(22) Linalool
(23) Methylheptincarbonat
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Egemosekstrakt
(26) Træmosekstrakt

Or. en

Begrundelse

Duftstoffer anerkendes som en af de førende årsager til allergi. Allergier kan tage deres 
begyndelse i alle aldre, men hovedparten af alle allergikere udvikler de første symptomer, 
inden de er ti år gamle. Derfor bør anvendelsen af duftstoffer, der anerkendes som 
allergifremkaldende, være forbudt i legetøj.

Ændringsforslag 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 8 – tabel

Kommissionens forslag

Grundstof mg/kg i tørt, skørt, 
pulverlignende eller 

bøjeligt 
legetøjsmateriale

mg/kg
i flydende eller 

klæbrigt 
legetøjsmateriale

Aluminium 5625 1406
Antimon 45 11.3
Arsen 7.5 1.9
Barium 4500 1125
Bor 1200 300
Cadmium 3.8 0.9
Chrom (III) 37.5 9.4
Chrom (VI) 0.04 0.01
Kobolt 10.5 2.6
Kobber 622.5 156
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Bly 27 6.8
Mangan 1200 300
Kviksølv 15 3.8
Nikkel 75 18.8
Selen 37.5 9.4
Strontium 4500 1125
Tin 15000 3750
Organisk tin 1.9 0.5
Zink 3750 938

Parlamentets ændringsforslag

Grundstof mg/kg i fast, tørt, 
skørt, 

pulverlignende eller 
bøjeligt 

legetøjsmateriale

mg/kg
i flydende eller 

klæbrigt 
legetøjsmateriale

Aluminium 5625 1406
Antimon 45 11.3
udgår udgår udgår
Barium 4500 1125
Bor 1200 300
udgår udgår udgår
Chrom (III) 37.5 9.4
udgår udgår udgår
Kobolt 10.5 2.6
Kobber 622.5 156
udgår udgår udgår
Mangan 1200 300
udgår udgår udgår
Nikkel 75 18.8
Selen 37.5 9.4
Strontium 4500 1125
Tin 15000 3750
udgår udgår udgår
Zink 3750 938

Or. en

Begrundelse

Arsen, cadmium, bly, chrom (VI), kviksølv og organisk tin er stærkt giftige. Cadmium, bly, 
chrom (VI) og kviksølv er allerede forbudt i biler og elektriske og elektroniske apparater. I 
cement skal chrom (VI) reduceres til en uskadelig form ved iblanding af ferrosulfat. Arsen er 
forbudt i maling og træbehandlingsprodukter. Tinforbindelser er forbudt som biocider.
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Stoffer, der er baseret på disse bestanddele, bør tydeligvis ikke anvendes i legetøj.

Ændringsforslag 152
Jens Holm

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 8 – tabel og afsnit 2

Kommissionens forslag

Grundstof mg/kg i tørt, skørt,
pulverlignende eller

bøjeligt legetøjsmateriale

mg/kg
i flydende eller klæbrigt 

legetøjsmateriale
Aluminium  5625 1406

Antimon 45 11.3
Arsen 7.5 1.9

Barium  4500 1125

Bor 1200  300

Cadmium  3.8 0.9

Chrom (III) 37.5 9.4

Chrom (VI) 0.04 0.01

Kobolt 10.5 2.6

Kobber 622.5 156

Bly  27 6.8

Mangan  1200 300

Kviksølv 15   3.8

Nikkel 75 18.8

Selen  37.5 9.4

Strontium  4500 1125

Tin 15000  3750
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Organisk tin 1.9 0.5

Zink  3750 938
Disse grænseværdier finder ikke anvendelse på legetøj, når det på grund af legetøjets 
tilgængelighed, funktion, størrelse eller vægt kan udelukkes, at det udgør nogen som helst 
fare som følge af sutning, slikning, slugning eller langvarig berøring med huden, hvis 
legetøjet anvendes som anført i artikel 9, stk. 2, første afsnit.

Parlamentets ændringsforslag

Grundstof mg/kg i tørt, skørt,
pulverlignende eller

bøjeligt legetøjsmateriale

mg/kg
i flydende eller klæbrigt 

legetøjsmateriale
Aluminium  5625 1406

Antimon 45 11.3
udgår udgår udgår
Barium  4500 1125

Bor 1200  300

udgår udgår udgår
Chrom (III) 37.5 9.4

udgår udgår udgår
Kobolt 10.5 2.6

Kobber 622.5 156

udgår udgår udgår
Mangan  1200 300

udgår udgår udgår
Nikkel 75 18.8

Selen  37.5 9.4

Strontium  4500 1125

Tin 15000  3750

Organisk tin 1.9 0.5

Zink  3750 938
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Or. en

Begrundelse

Nogle af disse stoffer er kendt som CMR-stoffer og bør derfor forbydes i legetøj, hvilket er i 
overensstemmelse med ændringsforslaget til bilag II, del III, punkt 3-5, af samme forfatter. 
Cadmium, chrom (VI) og bly er anerkendt som alvorligt sundhedsskadelige og forbydes i 
direktivet om elektrisk og elektronisk udstyr og direktivet om udrangerede køretøjer. 

Det sidste afsnit skal udgå, fordi det indeholder for store undtagelser fra forbuddet mod 
CMR-stoffer.

Ændringsforslag 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 8 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er forbudt at anvende stoffer eller 
præparater, der er baseret på en eller flere 
af følgende bestanddele, i legetøj eller 
legetøjsbestanddele:
(1) Arsen
(2) Cadmium
(3) Chrom (V)
(4) Bly
(5) Kviksølv
(6) Organisk tin

Or. en

Begrundelse

Arsen, cadmium, bly, chrom (VI), kviksølv og organisk tin er stærkt giftige. Cadmium, bly, 
chrom (VI) og kviksølv er allerede forbudt i biler og elektriske og elektroniske apparater. I 
cement skal chrom (VI) reduceres til en uskadelig form ved iblanding af ferrosulfat. Arsen er 
forbudt i maling og træbehandlingsprodukter. Tinforbindelser er forbudt som biocider. Stoffer 
eller præparater, der er baseret på disse bestanddele, bør tydeligvis ikke anvendes i legetøj.
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Ændringsforslag 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til direktiv
Bilag IV – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en detaljeret beskrivelse af konstruktion 
og fremstilling, herunder en liste over 
bestanddele og materialer, der er anvendt i 
legetøjet, og sikkerhedsdatablade om de 
anvendte kemikalier, som kan indhentes 
hos leverandørerne af kemikalierne

a) a) en detaljeret beskrivelse af 
konstruktion og fremstilling, herunder en 
liste over bestanddele, materialer og
råmaterialer, der er anvendt i legetøjet, og 
detaljerede oplysninger om de anvendte 
kemikalier og om de mængder, der er 
anvendt i legetøjet eller 
legetøjsbestanddelene

Or. en

Begrundelse

Dette er en tilføjelse til ordførerens ændringsforslag 100, så det også omfatter oplysninger 
om råmaterialer. Resultaterne af undersøgelser af kemikalier kan variere betydeligt fra 
fabrikationsserie til fabrikationsserie pga. brugen af forskellige råmaterialer. Det er derfor 
vigtig, at der også gives oplysninger om råmaterialer.
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