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Amendement 105
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met de algemene en specifieke 
chemische eisen in deze richtlijn moet 
worden beoogd de gezondheid van 
kinderen tegen gevaarlijke stoffen in 
speelgoed te beschermen; de milieugevaren 
van speelgoed komen aan de orde in 
horizontale milieuwetgeving die ook op 
speelgoed van toepassing is, in het 
bijzonder Richtlijn 2006/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 april 2006 betreffende afvalstoffen1, 
Richtlijn 2002/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur2, 
Richtlijn 2002/96/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA)3, 
Richtlijn 94/62/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
20 december 1994 betreffende verpakking 
en verpakkingsafval4 en 
Richtlijn 2006/66/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 september 2006 inzake batterijen en 
accu’s, alsook afgedankte batterijen en 
accu’s en tot intrekking van Richtlijn 
91/157/EEG5.

(17) Met de algemene en specifieke 
chemische eisen in deze richtlijn moet 
worden beoogd de gezondheid van 
kinderen tegen gevaarlijke stoffen in 
speelgoed te beschermen; de milieugevaren 
van speelgoed komen aan de orde in 
milieuwetgeving die op elektrisch en 
elektronisch speelgoed van toepassing is, 
Richtlijn 2002/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur en Richtlijn 
2002/96/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 januari 2003 betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur. Bovendien worden 
milieukwesties in verband met afval 
geregeld in Richtlijn 2006/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 
april 2006 betreffende afvalstoffen, 
kwesties in verband met verpakkingen in 
Richtlijn 94/62/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 december 
1994 betreffende verpakking en 
verpakkingsafval en kwesties in verband 
met  batterijen en accu’s in Richtlijn 
2006/66/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 september 2006 inzake 
batterijen en accu’s, alsook afgedankte 
batterijen en accu’s en tot intrekking van 
Richtlijn 91/157/EEG.

Or. en

                                               
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.
2 PB L 37 van 13.2.2003, blz. 19.
3 PB L 37 van 13.2.2003, blz. 24.
4 PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10.
5 PB L 266 van 26.9.2006, blz. 1.
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Motivering

De Commissietekst geeft de indruk dat de milieubezwaren expliciet voor alle soorten speelgoed 
gelden, terwijl ze alleen maar betrekking hebben op elektrisch en elektronisch speelgoed.
De horizontale wetgeving is niet expliciet van toepassing op speelgoed en moet niet als een blok 
in de richtlijnen over EEE en WEEE worden opgenomen.

Amendement 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om in bepaalde, 
duidelijk omschreven gevallen de 
chemische eisen aan te passen en in 
bepaalde gevallen vrijstellingen te verlenen 
van het verbod op stoffen die 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn, alsook om de 
formulering van de specifieke 
waarschuwingen voor bepaalde categorieën 
speelgoed aan te passen. Aangezien het 
gaat om maatregelen van algemene 
strekking tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn en/of tot 
aanvulling van deze richtlijn met nieuwe 
niet-essentiële onderdelen, moeten deze 
maatregelen worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(32) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om de 
maximumgrenzen voor bepaalde 
chemische elementen te verlagen, nieuwe 
beperkingen voor bepaalde andere 
chemische stoffen vast te stellen, de 
grenswaarden voor lawaai aan te passen 
en in bepaalde gevallen vrijstellingen te 
verlenen van het verbod op bepaalde 
stoffen die kankerverwekkend, mutageen 
of giftig voor de voortplanting zijn, alsook 
om de formulering van de specifieke 
waarschuwingen voor bepaalde categorieën 
speelgoed aan te passen.  Aangezien het 
gaat om maatregelen van algemene 
strekking tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn, onder 
andere door deze met nieuwe, niet-
essentiële onderdelen aan te vullen, moeten 
deze maatregelen worden vastgesteld 
volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG.

Or. en

Motivering

De Commissie mag alleen de bevoegdheid krijgen om, in de comitologieprocedure, de 
migratielimieten voor bepaalde chemische elementen te verlagen. Daarnaast moet zij de 
bevoegdheid krijgen om nieuwe beperkingen vast te stellen en de grenswaarden voor lawaai aan 
te passen. Het verlenen van vrijstellingen voor CMR-stoffen ( stoffen die kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting zijn) moet alleen gelden voor CMR-stoffen van de 
categorie 3.
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Amendement 107
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) In het bijzonder moet de Commissie
de bevoegdheid krijgen om in bepaalde, 
duidelijk omschreven gevallen de 
chemische eisen aan te passen en in 
bepaalde gevallen vrijstellingen te 
verlenen van het verbod op stoffen die 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn, alsook om de 
formulering van de specifieke 
waarschuwingen voor bepaalde categorieën 
speelgoed aan te passen. Aangezien het 
gaat om maatregelen van algemene 
strekking tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn en/of tot 
aanvulling van deze richtlijn met nieuwe 
niet-essentiële onderdelen, moeten deze 
maatregelen worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(32) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om de formulering 
van de specifieke waarschuwingen voor 
bepaalde categorieën speelgoed aan te 
passen. Aangezien het gaat om 
maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn, onder andere door deze  
met nieuwe, niet-essentiële onderdelen aan 
te vullen, moeten deze maatregelen worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit het amendement op artikel 45 van dezelfde indiener.

Amendement 108
Anja WeisgerberVoorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15 bis) "uitdrukkelijk ontworpen of 
bestemd voor kinderen uit 
leeftijdscategorie x": een begrip waarmee 
bedoeld wordt dat vereist is dat het kind 
over de vaardigheden en intellectuele 
capaciteiten beschikt die met de bedoelde 
leeftijdsgroep corresponderen.
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Or. de

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de fabrikant niet tegen beter weten in een fictieve 
leeftijdscategorie op het etiket aangeeft om aan bepaalde verplichtingen en/of 
aansprakelijkheden te ontsnappen

Amendement 109
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in bijlage V, deel B, vermelde 
categorieën speelgoed worden de in dat 
deel opgenomen waarschuwingen
gebruikt.

De in bijlage V, deel B, onder punt 1 
opgenomen waarschuwingen mogen niet 
worden gebruikt op speelgoed dat gezien 
de functie, afmetingen of andere 
kenmerken, bestemd is voor kinderen 
jonger dan 36 maanden.

Or. de

Motivering

De autoriteiten zien vaak dat speelgoed bestemd voor kinderen onder de 3 jaar de vermelding 
draagt: "niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar wegens …". Daarmee trachten sommige 
fabrikanten hun verantwoordelijkheid te ontlopen of zich op aansprakelijksheidsvlak in te 
dekken. Aangezien bijlage V niet expliciet verbiedt dat deze zin wordt aangebracht, is het voor 
de marktbewaking veel eenvoudiger de wetgeving te handhaven als deze zin wordt opgenomen in 
de richtlijn.

Amendement 110
Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De fabrikant vermeldt de 
waarschuwingen zichtbaar, duidelijk 
leesbaar en nauwgezet op het speelgoed, 
op een daarop aangebracht etiket of op de 
verpakking en, in voorkomend geval, in de 
bijgevoegde gebruiksaanwijzing. In het 
geval van klein speelgoed dat zonder 

2. De waarschuwingen worden
nauwkeurig, zichtbaar, duidelijk en 
gemakkelijk leesbaar en op voor de 
gebruikers of degenen die toezicht houden 
begrijpelijke wijze opgesteld en op het 
speelgoed aangebracht of, indien dit 
technisch onmogelijk is, op een op het 
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verpakking wordt verkocht, worden 
passende waarschuwingen op het 
speelgoed aangebracht.

speelgoed aangebracht etiket of op de 
verpakking. In het geval van klein 
speelgoed dat zonder verpakking wordt 
verkocht, worden passende 
waarschuwingen op het speelgoed 
aangebracht.

Or. fr

Motivering

Technische veranderingen moeten beter worden geregeld door CEN, die al richtsnoeren over 
waarschuwingen op speelgoed heeft ontwikkeld.

Amendement 111
Alessandro Foglietta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De fabrikant vermeldt de 
waarschuwingen zichtbaar, duidelijk 
leesbaar en nauwgezet op het speelgoed, 
op een daarop aangebracht etiket of op de 
verpakking en, in voorkomend geval, in de 
bijgevoegde gebruiksaanwijzing. In het 
geval van klein speelgoed dat zonder 
verpakking wordt verkocht, worden 
passende waarschuwingen op het 
speelgoed aangebracht.

2. De waarschuwingen worden
nauwkeurig, zichtbaar, duidelijk en 
gemakkelijk leesbaar en op voor de 
gebruikers of degenen die toezicht houden 
begrijpelijke wijze opgesteld en op het 
speelgoed aangebracht of, indien dit 
technisch onmogelijk is, op een op het 
speelgoed aangebracht etiket of op de 
verpakking. In het geval van klein 
speelgoed dat zonder verpakking wordt 
verkocht, worden passende 
waarschuwingen op het speelgoed 
aangebracht.

Or. fr

Motivering

De voorgestelde veranderingen zijn te technisch om in een richtlijn te worden opgenomen. Zij 
moeten beter worden geregeld door CEN, die al richtsnoeren over waarschuwingen op 
speelgoed heeft ontwikkeld.
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Amendement 112
Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De fabrikant vermeldt de 
waarschuwingen zichtbaar, duidelijk 
leesbaar en nauwgezet op het speelgoed, 
op een daarop aangebracht etiket of op de 
verpakking en, in voorkomend geval, in de 
bijgevoegde gebruiksaanwijzing. In het 
geval van klein speelgoed dat zonder 
verpakking wordt verkocht, worden 
passende waarschuwingen op het 
speelgoed aangebracht.

2. De fabrikant vermeldt de 
waarschuwingen nauwgezet, duidelijk
zichtbaar, en goed leesbaar, zodat zij op het 
speelgoed duidelijk te zien zijn, op een 
daarop aangebracht etiket of op de 
consumentenverpakking en, in 
voorkomend geval, in de bijgevoegde 
gebruiksaanwijzing. In het geval van klein 
speelgoed dat zonder verpakking wordt 
verkocht, worden passende 
waarschuwingen op het speelgoed 
aangebracht.

Or. en

Motivering

In de toelichting bij het voorstel van de Commissie wordt onder punt 3.1.2 bepaald dat de 
Commissie, samen met de belanghebbenden, richtsnoeren gaat opstellen voor de presentatie van 
waarschuwingen. Deze bepaling moet in de wetstekst opnieuw worden vermeld omdat er 
behoefte bestaat aan enige duidelijkheid over de presentatie van waarschuwingen en de omvang 
en duidelijkheid van symbolen en tekst. Deze richtsnoeren kunnen bijdragen aan de formulering 
van specifieke etiketteringsvoorwaarden. In dit verband moet rekening worden gehouden met 
CEN-richtsnoer 11 over productinformatie en met CEN TR 13387, een technisch verslag over 
kinderverzorgingsartikelen.

Amendement 113
Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar en leesbaar zijn 
en bij het verkooppunt duidelijk zijn 
aangegeven.

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar, duidelijk en 
eenvoudig leesbaar en nauwkeurig zijn en 
bij het verkooppunt duidelijk zijn 
aangegeven. Het is verplicht om de 
gevolmachtigden, importeurs en 
distributeurs van deze waarschuwingen 
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op de hoogte te stellen, zodat de 
waarschuwingen waarin de minimum- en 
maximumleeftijden worden aangegeven 
goed bij het verkooppunt kunnen worden 
aangegeven.

Or. fr

Motivering

Technische veranderingen moeten beter worden geregeld door CEN, die al richtsnoeren over 
waarschuwingen op speelgoed heeft ontwikkeld.

Amendement 114
Alessandro Foglietta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar en leesbaar zijn 
en bij het verkooppunt duidelijk zijn 
aangegeven.

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar, duidelijk en 
eenvoudig leesbaar en nauwkeurig zijn en 
bij het verkooppunt duidelijk zijn 
aangegeven. Het is verplicht om de 
gevolmachtigden, importeurs en 
distributeurs van deze waarschuwingen 
op de hoogte te stellen, zodat de 
waarschuwingen waarin de minimum- en 
maximumleeftijden worden aangegeven 
goed bij het verkooppunt kunnen worden 
aangegeven.

Or. fr

Motivering

De voorgestelde veranderingen zijn te technisch om in een richtlijn te worden opgenomen. Zij 
moeten beter worden geregeld door CEN, die al richtsnoeren over waarschuwingen op 
speelgoed heeft ontwikkeld.
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Amendement 115
Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar en leesbaar zijn
en bij het verkooppunt duidelijk zijn 
aangegeven. 

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten duidelijk zichtbaar en 
leesbaar op de verpakking van het 
speelgoed en bij het verkooppunt zijn 
aangegeven.

Or. en

Motivering

In de toelichting bij het voorstel van de Commissie wordt onder punt 3.1.2 bepaald dat de 
Commissie, samen met de belanghebbenden, richtsnoeren gaat opstellen voor de presentatie van 
waarschuwingen. Deze bepaling moet in de wetstekst opnieuw worden vermeld omdat er 
behoefte bestaat aan enige duidelijkheid over de presentatie van waarschuwingen en de omvang 
en duidelijkheid van symbolen en tekst. Deze richtsnoeren kunnen bijdragen aan de formulering 
van specifieke etiketteringsvoorwaarden. In dit verband moet rekening worden gehouden met 
CEN-richtsnoer 11 over productinformatie en met CEN TR 13387, een technisch verslag over 
kinderverzorgingsartikelen.

Amendement 116
Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen moeten afwisselend 
en aldus op regelmatige wijze zichtbaar 
zijn. De waarschuwing wordt op de meest 
zichtbare zijde van de stuksverpakking en 
op de buitenste verpakking aangebracht, 
met uitzondering van transparante 
verpakkingen die worden gebruikt voor de 
detailverkoop van het desbetreffende 
speelgoed.

Or. fr
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Motivering

Technische veranderingen moeten beter worden geregeld door CEN, die al richtsnoeren over 
waarschuwingen op speelgoed heeft ontwikkeld.

Amendement 117
Alessandro Foglietta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen moeten afwisselend 
en aldus op regelmatige wijze zichtbaar 
zijn. De waarschuwing wordt op de meest 
zichtbare zijde van de stuksverpakking en 
op de buitenste verpakking aangebracht, 
met uitzondering van transparante 
verpakkingen die worden gebruikt voor de 
detailverkoop van het desbetreffende 
speelgoed.

Or. fr

Motivering

De voorgestelde veranderingen zijn te technisch om in een richtlijn te worden opgenomen. Zij 
moeten beter worden geregeld door CEN, die al richtsnoeren over waarschuwingen op 
speelgoed heeft ontwikkeld.

Amendement 118
Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt richtsnoeren op over 
de wijze waarop de waarschuwingen 
moeten worden gepresenteerd.  Deze 
richtsnoeren worden in overleg met de 
verschillende belanghebbenden en de 
autoriteiten van de lidstaten opgesteld, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
ontwikkelingen op wetenschappelijk en 
technisch gebied. 
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Or. en

Motivering

In de toelichting bij het voorstel van de Commissie wordt onder punt 3.1.2 bepaald dat de 
Commissie, samen met de belanghebbenden, richtsnoeren gaat opstellen voor de presentatie van 
waarschuwingen. Deze bepaling moet in de wetstekst opnieuw worden vermeld omdat er 
behoefte bestaat aan enige duidelijkheid over de presentatie van waarschuwingen en de omvang 
en duidelijkheid van symbolen en tekst. Deze richtsnoeren kunnen bijdragen aan de formulering 
van specifieke etiketteringsvoorwaarden. In dit verband moet rekening worden gehouden met 
CEN-richtsnoer 11 over productinformatie en met CEN TR 13387, een technisch verslag over 
kinderverzorgingsartikelen.

Amendement 119
Marcello Vernola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen afhankelijk van 
taalkundige eisen bepalen waar de 
waarschuwingen op genoemde 
oppervlakken moeten worden vermeld. 

Or. fr

Motivering

Technische veranderingen moeten beter worden geregeld door CEN, die al richtsnoeren over 
waarschuwingen op speelgoed heeft ontwikkeld.

Amendement 120
Alessandro Foglietta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen afhankelijk van 
taalkundige eisen bepalen waar de 
waarschuwingen op genoemde 
oppervlakken moeten worden vermeld. 

Or. fr
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Motivering

De voorgestelde veranderingen zijn te technisch om in een richtlijn te worden opgenomen. Zij 
moeten beter worden geregeld door CEN, die al richtsnoeren over waarschuwingen op 
speelgoed heeft ontwikkeld.

Amendement 121
Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen verlangen dat de
waarschuwingen en 
veiligheidsvoorschriften, of een deel 
ervan, in hun eigen officiële taal of talen 
worden vermeld wanneer het speelgoed op 
hun grondgebied op de markt wordt 
geïntroduceerd.

3. De waarschuwingen, zoals vermeld in 
dit artikel en in bijlage V, en alle 
veiligheidsvoorschriften worden opgesteld 
in de officiële taal of talen van de lidstaat
waar het speelgoed op de markt wordt 
geïntroduceerd.

Or. en

Motivering

Waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen moeten altijd worden opgesteld in de officiële taal of 
talen van de lidstaat waar zij op de markt worden gebracht. 

Amendement 122
Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De met de aanmelding belaste 
autoriteiten stellen meldpunten in waar 
werknemers in de kinderopvang en 
consumenten melding kunnen maken van 
niet-conform speelgoed of ongelukken in 
verband met het gebruik van speelgoed.  

Or. en

Motivering

Door de invoering van veiligheidsmeldpunten in de lidstaten wordt de positie van consumenten 
versterkt en rechtstreeks contact met fabrikanten en producenten, in geval van een probleem met 
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een bepaald product, gemakkelijker. Fabrikanten en producenten kunnen dan gerichter op de 
eisen van de consument reageren.

Amendement 123
Adamos Adamou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de markttoezichtautoriteiten bij 
deze beoordeling vaststellen dat het 
speelgoed niet aan de eisen in deze richtlijn 
voldoet, verlangen zij van de betrokken 
marktdeelnemer dat hij binnen een door 
hen vast te stellen redelijke termijn, die 
evenredig is met de aard van het risico, 
passende corrigerende maatregelen neemt 
om het speelgoed met deze eisen conform 
te maken, uit de handel te nemen of terug 
te roepen.

Wanneer de markttoezichtautoriteiten bij 
deze beoordeling vaststellen dat het 
speelgoed niet aan de eisen in deze richtlijn 
voldoet, verlangen zij van de betrokken 
marktdeelnemer dat hij op dat moment de 
consumenten waarschuwt en binnen een 
door hen vast te stellen redelijke termijn, 
die evenredig is met de aard van het risico, 
passende corrigerende maatregelen neemt 
om het speelgoed met deze eisen conform 
te maken, uit de handel te nemen of terug 
te roepen.

Or. el

Motivering

Het is van essentieel belang dat de consumenten onmiddellijk worden gewaarschuwd om ervoor 
te zorgen dat risico's worden voorkomen.

Amendement 124
Adamos Adamou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de markttoezichtautoriteiten 
van mening zijn dat de non-conformiteit 
niet tot het nationale grondgebied beperkt 
is, brengen zij de Commissie en de andere 
lidstaten op de hoogte van de resultaten 
van de beoordeling en van de maatregelen 
die zij van de marktdeelnemer hebben 
verlangd.

2. Wanneer de markttoezichtautoriteiten 
van mening zijn dat de non-conformiteit 
niet tot het nationale grondgebied beperkt 
is, brengen zij de Commissie en de andere 
lidstaten op de hoogte van de resultaten 
van de beoordeling en van de maatregelen 
die zij van de marktdeelnemer hebben 
verlangd. Zij brengen de lidstaten en de 
Commissie officieel op de hoogte van het 
antwoord en het voornemen van de 
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marktdeelnemer om al dan niet aan de 
voorschriften te voldoen.

Or. el

Motivering

Als deel van de maatregelen om het publiek uitgebreid en transparant te informeren, moet de 
marktdeelnemer reageren en deze reactie moet aan de lidstaten en de Commissie worden 
meegedeeld.

Amendement 125
Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – letter - a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Bijlage I;

Or. en

Motivering

Het zou mogelijk moeten worden om de regelgevingsprocedure met toetsing te gebruiken om de 
lijst met producten aan te passen die niet als speelgoed dienen te worden beschouwd. Hierdoor 
zou het toepassingsgebied van de richtlijn snel kunnen worden aangepast aan nieuwe 
ontwikkelingen op de markt, d.w.z. nieuw speelgoed.

Amendement 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bijlage II, deel III, punten 7 en 8; a) bijlage II, deel III, punt 8 betreffende 
verlaging van de migratielimieten;

Or. en

Motivering

Dit hangt ten dele samen met het amendement van dezelfde indieners op punt 7 in deel III van 
bijlage II. Wanneer alle geurstoffen in speelgoed worden verboden, hoeft het corresponderende 
punt 7 in deel III van bijlage II niet te worden aangepast. De Commissie mag alleen de 
bevoegdheid krijgen om, in de comitologieprocedure, de migratielimieten voor bepaalde 

Adlib Express Watermark



PE409.734v01-00 16/45 AM\736063NL.doc

NL

chemische elementen te verlagen

Amendement 127
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing

Or. en

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Amendement 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd de beperkingen zoals 
neergelegd in bijlage II, deel III kan de 
Commissie, indien van toepassing en 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar verwezen wordt in 
artikel 46, lid 2, bijlage II wijzigen met het 
oog op: 
- het bepalen van grenswaarden of andere 
beperkingen voor stoffen of preparaten 
die een gezondheidsrisico inhouden, 
anders dan opgesomd in bijlage II, deel 
III, punten 7 en 8;
- het vaststellen of aanpassen van 
grenswaarden voor lawaai.

Or. en
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Motivering

De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om, in de comitologieprocedure, beperkingen vast te 
stellen voor andere stoffen of grenswaarden voor lawaai.

Amendement 129
Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie specificeert zo nodig, 
om de gezondheid en veiligheid van 
kinderen te waarborgen, gedetailleerd de 
noodzakelijke, in bijlage II geschetste 
essentiële veiligheidsvereisten (b.v. door 
de vaststelling van grenswaarden of 
andere beperkingen voor bepaalde andere  
chemische stoffen dan de in de punten 7 
en 8 van deel III van bijlage II genoemde, 
door de vaststelling van grenswaarden 
voor geluid, snelheid, enz.) en stelt een 
lijst voor speelgoed vast waarvoor een 
EG-typegoedkeuring nodig is, als bedoeld 
in deel II van bijlage I.

Deze specificaties worden vastgesteld 
volgens de in artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 

Or. en

Motivering

Besluiten over politiek zeer gevoelige onderwerpen die nodig zijn om de gezondheid en 
veiligheid van kinderen te waarborgen, moeten niet aan normalisatie-instanties worden 
overgelaten. Voor dit soort onderwerpen moet een procedure worden toegepast die sneller is 
dan medebeslissing. Grenswaarden voor bijv. chemische stoffen in speelgoed, lawaai of snelheid 
moeten derhalve via de comitologieprocedure met toetsing worden vastgesteld. Daarnaast kan 
de comitologieprocedure worden gebruikt voor de invoering en aanpassing van een lijst met 
speelgoed dat een verplichte EG-typekeuring moet ondergaan.
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Amendement 130
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan besluiten nemen 
over het gebruik in speelgoed van stoffen 
of preparaten die uit hoofde van bijlage I 
bij Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1, 2 en 
3, zijn ingedeeld.

Schrappen

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Stoffen die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor 
de voortplanting (CMR) zijn ingedeeld, mogen niet worden vrijgesteld van het CMR-verbod, 
behoudens voor zeer speciaal gebruik in het inwendige van het speelgoed (bijv. een elektronisch 
onderdeel) of als de aanwezigheid van sporen onvermijdelijk is in goede productiemethoden.

Amendement 131
Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
is en vóór of uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn op de 
markt is geïntroduceerd, niet belemmeren. 

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
is en vóór of uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn op de 
markt is geïntroduceerd, niet belemmeren.

Or. en
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Amendement 132
Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 54 bis
Herziening

Elke acht jaar herziet de Commissie de 
onderhavige richtlijn op grond van de 
evaluaties van het desbetreffende 
wetenschappelijk comité en het advies van 
de deskundigengroep.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk de richtlijn elke acht jaar te herzien of zo nodig eerder, als gevolg van 
nieuwe bevindingen of ongelukken, om ervoor te zorgen dat de veiligheidseisen van de richtlijn 
voldoende zijn om  de risico's op te vangen die kunnen voortvloeien uit bijv. nieuw speelgoed en 
nieuwe technologieën, maar ook uit nieuw wetenschappelijk bewijs.

Amendement 133
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verpakking waarin speelgoed in de 
detailverkoop wordt aangeboden, levert 
geen risico van verwurging of verstikking 
door externe obstructie van de mond en 
neus op.

De verpakking waarin speelgoed in de 
detailverkoop wordt aangeboden, levert 
geen risico van verwurging of verstikking 
door interne obstructie van de onderste 
ademwegen en van de ademwegen buiten 
mond en neus op.

Or. de
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Amendement 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Speelgoed dat ontworpen is om geluid 
te produceren, is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het geproduceerde geluid 
het gehoor van kinderen niet kan 
beschadigen.

10. Speelgoed dat ontworpen is om geluid 
te produceren, is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het geproduceerde geluid 
het gehoor van kinderen niet kan 
beschadigen. Dit geldt voor alle soorten 
speelgoed, ongeacht de leeftijd van de 
doelgroep. De grens voor impulsgeluid 
mag niet hoger zijn dan 135 dB LpC bij 
het oor. De grenswaarden voor continu 
geluid worden vastgesteld op grond van de 
gevoeligheid van het oor van een kind dat 
jonger is dan 36 maanden. 

Or. en

Motivering

De huidige grenswaarden voor geluid houden niet voldoende rekening met een mogelijke 
slechthorendheid bij kinderen. Ten eerste gelden zij niet voor alle soorten speelgoed (bijv. de 
norm voor speelgoed dat dicht bij het oor wordt gehouden geldt alleen voor kinderen die jonger 
zijn dan 10 maanden).  Ten tweede moet een lagere grenswaarde worden vastgesteld voor 
impulsgeluid. Met het oog op de reële leefsituatie van kinderen van verschillende leeftijden in 
een gezin, moet bij de vaststelling van grenswaarden voor geluid worden uitgegaan van de meest 
kwetsbare kinderen, d.w.z. kinderen die jonger zijn dan 36 maanden.

Amendement 135
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, is het gebruik in speelgoed van stoffen 
die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld, in 
een concentratie die afzonderlijk gelijk is 
aan of hoger is dan de desbetreffende 
concentratie die voor de indeling van die 

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, is het gebruik in speelgoed van stoffen 
die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting (CMR) zijn 
ingedeeld, van stoffen die zijn ingedeeld 
als hormoonontregelende stoffen en van 
stoffen die zijn ingedeeld als hardnekkig, 
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stoffen bevattende preparaten 
overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG is 
vastgesteld, verboden, tenzij de stoffen zijn 
opgenomen in bestanddelen van 
speelgoed of microstructureel 
afzonderlijke delen van speelgoed waar 
kinderen niet fysiek mee in aanraking 
kunnen komen. 

bioaccumuleerbaar en toxisch (PBT)  of 
zeer hardnekkig en zeer 
bioaccumuleerbaar (zPzB) verboden.

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden. 

Or. en

Motivering

Het gebruik van CMR-stoffen en andere zeer zorgwekkende stoffen (bijv. hormoonontregelende 
stoffen) is verboden. Kinderen maken een lichamelijke ontwikkeling door en zijn derhalve zeer 
gevoelig voor stoffen die de verschillende processen in hun lichaam kunnen beïnvloeden. 
Bovendien heeft het Europees Parlement in zijn resolutie "Veiligheid van industriële producten, 
vooral speelgoed"  van 26 september verlangd alle CMR-stoffen (categorie 1, 2 en 3) en andere, 
even zorgwekkende stoffen, zoals hormoonontregelende stoffen, sensibilisatoren of geurstoffen te 
verbieden.

Amendement 136
Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, is het gebruik in speelgoed van stoffen 
die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld, in een 
concentratie die afzonderlijk gelijk is aan 
of hoger is dan de desbetreffende 
concentratie die voor de indeling van die 
stoffen bevattende preparaten 
overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG is 
vastgesteld, verboden, tenzij de stoffen zijn 
opgenomen in bestanddelen van speelgoed 
of microstructureel afzonderlijke delen van 
speelgoed waar kinderen niet fysiek mee in 
aanraking kunnen komen.

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, is het gebruik in speelgoed van stoffen 
die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting (CMR) categorieën 
1 en 2 zijn ingedeeld, in een concentratie 
die afzonderlijk gelijk is aan of hoger is 
dan de desbetreffende concentratie die voor 
de indeling van die stoffen bevattende 
preparaten overeenkomstig 
Richtlijn 1999/45/EG is vastgesteld, 
verboden, tenzij de stoffen zijn opgenomen 
in bestanddelen van speelgoed of 
microstructureel afzonderlijke delen van 
speelgoed waar kinderen niet fysiek mee in 
aanraking kunnen komen.

3. Het gebruik in speelgoed van stoffen 
die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
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(CMR) voor de voortplanting, categorie 3, 
zijn ingedeeld, in een concentratie die 
afzonderlijk gelijk is aan of hoger is dan 
een grens van 0,1%, is verboden. Deze 
grens wordt zo snel mogelijk herzien op 
basis van een advies van het bevoegde 
wetenschappelijke comité en een 
aangenomen besluit zoals bedoeld in 
artikel 45 lid 2.

Or. en

Motivering

De als CMR ingedeelde stoffen moeten boven het aangegeven niveau worden verboden om de 
doelstelling van een hoge beschermingsgraad van de gezondheid van kinderen te halen.  Deze 
grens moet in het kader van de comitologieprocedure kunnen worden verlaagd zodra dit op 
basis van nieuwe gegevens mogelijk is.

Amendement 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, is het gebruik in speelgoed van stoffen 
die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld, in een 
concentratie die afzonderlijk gelijk is aan 
of hoger is dan de desbetreffende 
concentratie die voor de indeling van die 
stoffen bevattende preparaten 
overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG is 
vastgesteld, verboden, tenzij de stoffen zijn 
opgenomen in bestanddelen van speelgoed 
of microstructureel afzonderlijke delen van 
speelgoed waar kinderen niet fysiek mee in 
aanraking kunnen komen. 

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, is het gebruik in speelgoed van stoffen 
die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting (CMR) zijn 
ingedeeld, in een concentratie die  gelijk is 
aan of hoger is dan 0,1 % in de homogene 
delen van het speelgoed, verboden, tenzij 
de stoffen zijn opgenomen in bestanddelen 
van speelgoed of microstructureel 
afzonderlijke delen van speelgoed waar 
kinderen niet fysiek mee in aanraking 
kunnen komen, met inbegrip van
inademing, zodat elke mogelijke 
blootstelling wordt voorkomen.

Or. en

Motivering

Het is voor speelgoed fabrikanten en overheden veel gemakkelijker om een administratieve 
ondergrens voor het verbod op CMR-stoffen te gebruiken, in plaats van een variërende, op 
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classificatie gebaseerde ondergrens. Belangrijk is om aan te geven dat de ondergrens geldt voor 
homogene delen van een speelgoed, om te voorkomen dat een hogere concentratie dan 0,1 % van 
een CMR-stof in een bepaald deel van het speelgoed wordt uitgesmeerd over de totale massa van 
het speelgoed. De vrijstelling mag alleen worden toegepast in gevallen waarin elke mogelijke 
vorm van blootstelling is uitgesloten.

Amendement 138
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Stoffen of preparaten die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld, mogen in speelgoed 
worden gebruikt mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

Schrappen

4.1. het gebruik van de stof is door het 
desbetreffende wetenschappelijke comité 
beoordeeld en, in het bijzonder in het licht 
van de blootstelling, veilig bevonden, en 
er is een besluit als bedoeld in artikel 45, 
lid 2, genomen;
4.2. er zijn geen geschikte alternatieve 
stoffen beschikbaar, wat in een analyse 
van alternatieven gedocumenteerd is;
4.3. het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet verboden uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH).
De Commissie geeft het desbetreffende 
wetenschappelijke comité opdracht deze 
stoffen of preparaten opnieuw te
beoordelen zodra bezorgdheid over de 
veiligheid ontstaat, en ten minste om de 
vijf jaar na de datum waarop een besluit 
overeenkomstig artikel 45, lid 2, is 
genomen.

Or. en
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Motivering

CMR-stoffen mogen niet in speelgoed worden gebruikt om een hoge beschermingsgraad voor de 
gezondheid van kinderen te bereiken. Bovendien heeft het Europees Parlement in zijn resolutie 
"Veiligheid van industriële producten, vooral speelgoed"  van 26 september verlangd alle CMR-
stoffen (categorie 1, 2 en 3) en andere, even zorgwekkende stoffen, zoals hormoonontregelende 
stoffen, sensibilisatoren of geurstoffen te verbieden. 

Amendement 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 4 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Stoffen of preparaten die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld, mogen in speelgoed worden 
gebruikt mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

4. Stoffen of preparaten die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorie 3, zijn 
ingedeeld, mogen in speelgoed worden 
gebruikt mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

Or. en

Motivering

Er dienen geen andere afwijkingen mogelijk te zijn voor CMR-stoffen van de categorieën 1 en 2 
dan de ene afwijking van lid 3 (geen mogelijkheid tot blootstelling). Afwijkingen mogen alleen 
worden toegestaan voor CMR-stoffen en -preparaten van de categorie 3.

Amendement 140
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Stoffen of preparaten die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorie 3, zijn 
ingedeeld, mogen in speelgoed worden 
gebruikt als het gebruik van de stof door 
het desbetreffende wetenschappelijke 
comité is beoordeeld en, in het bijzonder 
in het licht van de blootstelling, veilig is 

Schrappen
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bevonden, er een besluit als bedoeld in 
artikel 45, lid 2, is genomen en mits het 
gebruik ervan in gebruiksvoorwerpen niet 
uit hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH) verboden is.

Or. en

Motivering

CMR-stoffen mogen niet in speelgoed worden gebruikt om een hoge beschermingsgraad voor de 
gezondheid van kinderen te bereiken Bovendien heeft het Europees Parlement in zijn resolutie 
"Veiligheid van industriële producten, vooral speelgoed"  van 26 september verlangd alle CMR-
stoffen (categorie 1, 2 en 3) en andere, even zorgwekkende stoffen, zoals hormoonontregelende 
stoffen, sensibilisatoren of geurstoffen te verbieden.

Amendement 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Stoffen of preparaten die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorie 3, zijn 
ingedeeld, mogen in speelgoed worden 
gebruikt als het gebruik van de stof door 
het desbetreffende wetenschappelijke 
comité is beoordeeld en, in het bijzonder 
in het licht van de blootstelling, veilig is 
bevonden, er een besluit als bedoeld in 
artikel 45, lid 2, is genomen en mits het 
gebruik ervan in gebruiksvoorwerpen niet 
uit hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH) verboden is.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement hangt samen met het amendement van dezelfde indieners op punt 4 in deel III 
van bijlage II, waarin strengere bepalingen voor het toestaan van afwijkingen voor CMR-stoffen, 
categorie 3, worden toegepast. 
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Amendement 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie stelt een programma 
vast met het oog op een systematische en 
regelmatige evaluatie van het voorkomen 
van gevaarlijke stoffen of materialen in 
speelgoed. In het programma wordt 
rekening gehouden met verslagen van 
markttoezichthoudende instanties en met 
bezwaren van lidstaten en betrokkenen.
De Commissie besluit op grond van het 
advies van het desbetreffende 
wetenschappelijke comité om zo nodig 
adequate beperkingsmaatregelen te 
nemen. Die maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beogen te wijzigen door haar aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 

Or. en

Motivering

Het gebruik van chemische stoffen in speelgoed blijft niet beperkt tot CMR-stoffen, aromaten of 
stoffen die bepaalde elementen bevatten. Alle gevaarlijke stoffen moeten op gezette tijden door 
de Commissie worden geëvalueerd. Als uit deze evaluatie een onaanvaardbaar risico naar voren 
komt, moet de Commissie de bevoegdheid krijgen om via de comitologieprocedure passende 
maatregelen te nemen.

Amendement 143
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Speelgoed of delen ervan die 
bestemd zijn om in de mond te worden 
gestopt moeten, ongeacht de leeftijd 
waarvoor het speelgoed bestemd is, 
voldoen aan de voorschriften inzake 
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migratielimieten voor 
verpakkingsproducten voor 
levensmiddelen, zoals voorzien in 
Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 oktober 2004 inzake materialen en 
voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen.

Or. de

Motivering

Het is zinvol dat de bestaande voorschriften inzake materialen en voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen ook van toepassing zijn op speelgoed of delen ervan 
wanneer deze bestemd zijn om in de mond te worden gestopt.

Amendement 144
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

7. Speelgoed bevat geen geurstoffen:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril
(4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie
(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol
(7) Diethylmaleaat
(8) Dihydrocumarine
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron
(12) Dimethylcitraconaat
(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-
on
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(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on
(15) Difenylamine
(16) Ethylacrylaat
(17) Vijgenblad, vers en preparaten
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een
(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een
(21) Hydroabiëtylalcohol
(22) 4-Ethoxyfenol
(23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol
(24) 7-Methoxycumarine

(25) 4-Methoxyfenol

(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on
(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on
(28) Methylcrotonaat
(29) 6-Methylcumarine
(30) 7-Methylcumarine
(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion
(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine
(34) Hexahydrocumarine
(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 
Kunth).
De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.
Bovendien worden de volgende allergene 
geurstoffen vermeld als zij als zodanig 
aan speelgoed worden toegevoegd in een 
concentratie van meer dan 0,01 
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gewichtspercent:
(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalcohol
(3) 4-Methoxybenzylalcohol
(4) Benzylalcohol
(5) Benzylbenzoaat
(6) Benzylcinnamaat
(7) Benzylsalicylaat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarine

(13) Eugenol

(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(21) (R)-p-Mentha-1,8-dieen
(22) Linalool
(23) Methyloct-2-ynoaat
(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(25) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(26) Evernia furfuracea extract

Or. en

Motivering

Van geurstoffen is aangetoond dat zij in hoge mate allergeen zijn. Lang niet alle geurstoffen zijn 
onderzocht op allergene eigenschappen. Op dit moment bestaat er geen uitputtende lijst van 
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geurstoffen waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat zij al dan niet allergeen zijn. Wanneer 
een aantal allergene geurstoffen wordt verboden, kan een situatie ontstaan waarin vele andere 
in de praktijk zijn toegestaan. De, overeenkomstig de aanstaande CLP-verordening verrichte 
evaluaties verschaffen echter informatie over onderzochte stoffen die al dan niet allergeen zijn.

Amendement 145
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

7. Speelgoed bevat geen enkele geurstof.:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril
(4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie
(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol
(7) Diethylmaleaat
(8) Dihydrocumarine
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron
(12) Dimethylcitraconaat
(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on
(15) Difenylamine
(16) Ethylacrylaat
(17) Vijgenblad, vers en preparaten
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een
(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een
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(21) Hydroabiëtylalcohol
(22) 4-Ethoxyfenol
(23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol
(24) 7-Methoxycumarine

(25) 4-Methoxyfenol

(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on
(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on
(28) Methylcrotonaat
(29) 6-Methylcumarine
(30) 7-Methylcumarine
(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion
(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine
(34) Hexahydrocumarine
(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 
Kunth).
De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.
Bovendien worden de volgende allergene 
geurstoffen vermeld als zij als zodanig 
aan speelgoed worden toegevoegd in een 
concentratie van meer dan 0,01 
gewichtspercent:
(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalcohol
(3) 4-Methoxybenzylalcohol
(4) Benzylalcohol
(5) Benzylbenzoaat
(6) Benzylcinnamaat
(7) Benzylsalicylaat

Adlib Express Watermark



PE409.734v01-00 32/45 AM\736063NL.doc

NL

(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarine

(13) Eugenol

(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(21) (R)-p-Mentha-1,8-dieen
(22) Linalool
(23) Methyloct-2-ynoaat
(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(25) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(26) Evernia furfuracea extract

Or. en

Motivering

Van veel geurstoffen is vastgesteld dat zij allegrische reacties bij  kinderen veroorzaken. Er is 
geen reden om geurstoffen in speelgoed te gebruiken. Omdat van andere geurstoffen dan de in 
de lijst vermelde in de toekomst ook zou kunnen worden vastgesteld dat zij allergeen zijn, moeten 
alle geurstoffen in speelgoed worden verboden.
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Amendement 146
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

7. Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium) (1) Alantwortelolie (Inula helenium)

(2) Allylisothiocyanaat (2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril (3) Fenylacetonitril

(4) 4-tert-Butylfenol (4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie (5) Chenopodiumolie

(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol (6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol
(7) Diethylmaleaat (7) Diethylmaleaat

(8) Dihydrocumarine (8) Dihydrocumarine
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd (9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron

(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron

(12) Dimethylcitraconaat (12) Dimethylcitraconaat
(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-
on

(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-
on

(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on

(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on

(15) Difenylamine (15) Difenylamine

(16) Ethylacrylaat (16) Ethylacrylaat
(17) Vijgenblad, vers en preparaten (17) Vijgenblad, vers en preparaten

(18) (E)-Hept-2-enal (18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een (19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een

(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een (20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een
(21) Hydroabiëtylalcohol (21) Hydroabiëtylalcohol

(22) 4-Ethoxyfenol (22) 4-Ethoxyfenol

(23) Decahydro-6-isopropyl-2-
naftol

(23) Decahydro-6-isopropyl-2-
naftol

(24) 7-Methoxycumarine (24) 7-Methoxycumarine
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(25) 4-Methoxyfenol (25) 4-Methoxyfenol

(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-
2-on

(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-
2-on

(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-
3-on

(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-
3-on

(28) Methylcrotonaat (28) Methylcrotonaat

(29) 6-Methylcumarine (29) 6-Methylcumarine

(30) 7-Methylcumarine (30) 7-Methylcumarine

(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion (31) 5-Methylhexaan-2,3-dion

(32) Costuswortelolie (Saussurea 
lappa Clarke)

(32) Costuswortelolie (Saussurea 
lappa Clarke)

(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine (33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine

(34) Hexahydrocumarine (34) Hexahydrocumarine

(35) Perubalsem (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(35) Perubalsem (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on (36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on 

(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-
trieen-2-on

(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-
trieen-2-on

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

(39) Amylcinnamal
(40) Amylcinnamylalcohol

(41) 4-Methoxybenzylalcohol
(42) Benzylalcohol
(43) Benzylbenzoaat
(44) Benzylcinnamaat
(45) Benzylsalicylaat
(46) Cinnamal
(47) Cinnamylalcohol
(48) Citral
(49) Citronellol
(50) Cumarine
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) Hexylcinnamaldehyde
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55)Hydroxycitronellal
(56) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(57) Isoeugenol
(58) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(59)(R)-p-Mentha-1,8-dieen
(60) Linalool
(61) Methyloct-2-ynoaat
(62) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(63) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(64) Evernia furfuracea extract
De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.

Or. de

Motivering

Het is onverantwoord in speelgoed geurstoffen te gebruiken die allergiëen kunnen opwekken bij 
kinderen.

Amendement 147
Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

7. Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium) (1) Alantwortelolie (Inula helenium)

(2) Allylisothiocyanaat (2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril (3) Fenylacetonitril

(4) 4-tert-Butylfenol (4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie (5) Chenopodiumolie
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(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol (6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol

(7) Diethylmaleaat (7) Diethylmaleaat
(8) Dihydrocumarine (8) Dihydrocumarine

(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd (9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron

(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron

(12) Dimethylcitraconaat (12) Dimethylcitraconaat

(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-
on

(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-
on

(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on

(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on

(15) Difenylamine (15) Difenylamine
(16) Ethylacrylaat (16) Ethylacrylaat

(17) Vijgenblad, vers en preparaten (17) Vijgenblad, vers en preparaten
(18) (E)-Hept-2-enal (18) (E)-Hept-2-enal

(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een (19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een
(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een (20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een

(21) Hydroabiëtylalcohol (21) Hydroabiëtylalcohol
(22) 4-Ethoxyfenol (22) 4-Ethoxyfenol

(23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol (23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol
(24) 7-Methoxycumarine (24) 7-Methoxycumarine

(25) 4-Methoxyfenol (25) 4-Methoxyfenol
(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on (26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on

(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on (27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on
(28) Methylcrotonaat (28) Methylcrotonaat

(29) 6-Methylcumarine (29) 6-Methylcumarine
(30) 7-Methylcumarine (30) 7-Methylcumarine

(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion (31) 5-Methylhexaan-2,3-dion
(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)

(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)

(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine (33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine

(34) Hexahydrocumarine (34) Hexahydrocumarine
(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)

(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
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(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on (36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on

(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on

(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on

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

(39) Amylcinnamal
(40) Amylcinnamylalcohol
(41) 4-Methoxybenzylalcohol
(42) Benzylalcohol
(43) Benzylbenzoaat
(44) Benzylcinnamaat
(45) Benzylsalicylaat
(46) Cinnamal
(47) Cinnamylalcohol
(48) Citral
(49) Citronellol
(50) Cumarine
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) Hexylcinnamaldehyd
(55) Hydroxycitronellal
(56) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(57) Isoeugenol
(58) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(59) (R)-p-Mentha-1,8-dieen
(60) Linalool
(61) Methyloct-2-ynoaat
(62) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(63) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(64) Evernia furfuracea extract

Or. en
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Motivering

Geurstoffen gelden als een van de belangrijkste veroorzakers van allergieën. Omdat allergieën 
op elke leeftijd kunnen optreden maar de meeste mensen voor hun tiende jaar de eerste 
symptomen krijgen, moet het gebruik van, als allergenen bekend staande geurstoffen in 
speelgoed worden verboden. 

Amendement 148
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het is onverantwoord in speelgoed geurstoffen te gebruiken die allergiëen kunnen opwekken bij 
kinderen.

Amendement 149
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien worden de volgende allergene 
geurstoffen vermeld als zij als zodanig 
aan speelgoed worden toegevoegd in een 
concentratie van meer dan 0,01 
gewichtspercent:

Schrappen

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalcohol

(3) 4-Methoxybenzylalcohol
(4) Benzylalcohol
(5) Benzylbenzoaat
(6). Benzylcinnamaat
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(7). Benzylsalicylaat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12). Cumarine
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17)Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(21)(R)-p-Mentha-1,8-dieen
(22) Linalool
(23) Methyloct-2-ynoaat
(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(25). Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(26) Evernia furfuracea extract

Or. de

Motivering

Het is onverantwoord in speelgoed geurstoffen te gebruiken die allergiëen kunnen opwekken bij 
kinderen.
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Amendement 150
Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien worden de volgende allergene 
geurstoffen vermeld als zij als zodanig 
aan speelgoed worden toegevoegd in een 
concentratie van meer dan 0,01 
gewichtspercent:

Schrappen

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalcohol
(3) 4-Methoxybenzylalcohol
(4) Benzylalcohol
(5) Benzylbenzoaat
(6) Benzylcinnamaat
(7) Benzylsalicylaat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarine
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(21) (R)-p-Mentha-1,8-dieen
(22) Linalool
(23) Methyloct-2-ynoaat
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(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(25) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(26) Evernia furfuracea extract

Or. en

Motivering

Geurstoffen gelden als een van de belangrijkste veroorzakers van allergieën. Omdat allergieën 
op elke leeftijd kunnen optreden maar de meeste mensen voor hun tiende jaar de eerste 
symptomen krijgen, moet het gebruik van, als allergenen bekend staande geurstoffen in 
speelgoed worden verboden.

Amendement 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 8 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Element mg/kg in droog, 
bros, poederachtig 

of flexibel 
speelgoedmateriaal

mg/kg
in vloeibaar of 

kleverig 
speelgoedmateriaal

Aluminium 5625 1406
Antimoon 45 11.3
Arseen 7.5 1.9
Barium 4500 1125
Boor 1200 300
Cadmium 3.8 0.9
Chroom (III) 37.5 9.4
Chroom (VI) 0.04 0.01
Kobalt 10.5 2.6
Koper 622.5 156
Lood 27 6.8
Mangaan 1200 300
Kwik 15 3.8
Nikkel 75 18.8
Seleen 37.5 9.4
Strontium 4500 1125
Tin 15000 3750
Organisch tin 1.9 0.5
Zink 3750 938

Amendement

Element mg/kg in vast, mg/kg
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droog, bros, 
poederachtig of 

flexibel 
speelgoedmateriaal

in vloeibaar of 
kleverig 

speelgoedmateriaal

Aluminium 5625 1406
Antimoon 45 11.3
Barium 4500 1125
Boor 1200 300
Chroom (III) 37.5 9.4
Kobalt 10.5 2.6
Koper 622.5 156
Mangaan 1200 300
Nikkel 75 18.8
Seleen 37.5 9.4
Strontium 4500 1125
Tin 15000 3750
Zink 3750 938

Or. en

Motivering

Arseen, cadmium, lood, chroom (VI), kwik en organisch tin zijn uiterst giftig. Cadmium, lood, 
chroom (VI) en  kwik zijn al verboden in auto's en elektrische en elektronische apparatuur. 
Chroom (VI) in cement moet worden gereduceerd tot een ongevaarlijke vorm door de toevoeging 
van ijzersulfaat. Arseen is verboden in verf en houtbehandelingsproducten, organische 
tinverbindingen zijn verboden als biociden.  Het spreekt vanzelf dat stoffen die op deze 
elementen zijn gebaseerd niet in speelgoed mogen worden gebruikt.

Amendement 152
Jens Holm

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 8 – tabel en alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Element mg/kg in droog, bros, 
poederachtig of 

flexibel speelgoedmateriaal

mg/kg
in vloeibaar of kleverig 

speelgoedmateriaal
Aluminium 5625 1406
Antimoon 45 11.3
Arseen 7.5 1.9
Barium  4500 1125
Boor 1200  300
Cadmium  3.8 0.9
Chroom (III) 37.5 9.4
Chroom (VI) 0.04 0.01
Kobalt 10.5 2.6
Koper 622.5 156
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Lood  27 6.8
Mangaan  1200 300
Kwik 15   3.8
Nikkel 75 18.8
Seleen  37.5 9.4
Strontium  4500 1125
Tin 15000  3750
Organisch tin 1.9 0.5
Zink  3750 938

Deze grenswaarden zijn niet van toepassing op speelgoed waarbij door de bereikbaarheid, 
de functie, het volume of de massa duidelijk geen gevaar als gevolg van zuigen, likken, 
inslikken of langdurig huidcontact bestaat bij gebruik overeenkomstig artikel 9, lid 2, eerste
alinea.

Amendement

Element mg/kg in droog, bros, 
poederachtig of 

flexibel 
speelgoedmateriaal

mg/kg
in vloeibaar of kleverig 

speelgoedmateriaal

Aluminium  5625 1406
Antimoon 45 11.3
Barium  4500 1125
Boor 1200  300
Chroom (III) 37.5 9.4
Kobalt 10.5 2.6
Koper 622.5 156
Mangaan  1200 300
Nikkel 75 18.8
Seleen  37.5 9.4
Strontium  4500 1125
Tin 15000  3750
Organisch tin 1.9 0.5
Zink  3750 938

Or. en

Motivering

Enkele van deze stoffen zijn bekende CMR-stoffen en moeten daarom in speelgoed worden 
verboden, volgens het amendement op bijlage II, deel III, punten 3 t/m 5, van dezelfde indiener. 
Van cadmium, chroom (VI) en lood is bekend dat zij ernstige gevolgen hebben voor de 
gezondheid en deze stoffen zijn verboden in de Richtlijn beperking van het gebruik van bepaalde 
gevaarlĳke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de autowrakkenrichtlijn 
(ELV). 
De laatste alinea moet worden geschrapt omdat deze te ruime vrijstellingen van het CMR-verbod 
toestaat.
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Amendement 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – lid 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stoffen of preparaten die gebaseerd zijn 
op de volgende elementen moeten 
verboden worden voor het gebruik in 
speelgoed of bestanddelen van speelgoed:
(1) Arseen
(2) Cadmium
(3) Chromium (V)
(4) Lood
(5) Kwik
(6) Organisch tin

Or. en

Motivering

Arseen, cadmium, lood, chroom (VI), kwik en organisch tin zijn uiterst giftig. Cadmium, lood, 
chroom (VI) en kwik zijn al verboden in auto's en elektrische en elektronische apparatuur. 
Chroom (VI) in cement moet worden gereduceerd tot een ongevaarlijke vorm door de toevoeging 
van ijzersulfaat. Arseen is verboden in verf en houtbehandelingsproducten, organische 
tinverbindingen zijn verboden als biociden.Het spreekt vanzelf dat stoffen of preparaten die op 
deze elementen zijn gebaseerd niet in speelgoed mogen worden gebruikt.

Amendement 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een uitvoerige beschrijving van het 
ontwerp en de vervaardiging, met inbegrip 
van een lijst van de in het speelgoed 
gebruikte bestanddelen en materialen, 
alsook de veiligheidsinformatiebladen van 
de gebruikte chemische stoffen, die door 
de leveranciers van die stoffen moeten 
worden verstrekt;

a) een uitvoerige beschrijving van het 
ontwerp en de vervaardiging, met inbegrip 
van een lijst van de in het speelgoed 
gebruikte bestanddelen, materialen en 
grondstoffen, alsook de gedetailleerde 
informatie over de in het speelgoed en 
hun bestanddelen gebruikte chemische 
stoffen en hoeveelheden;
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Or. en

Motivering

Aanvulling op amendement 100 van de rapporteur; er moet ook informatie over grondstoffen 
worden verstrekt. De resultaten van proeven met chemische stoffen kunnen per reeks sterk 
verschillen als gevolg van het gebruik van verschillende grondstoffen. Daarom is het belangrijk 
dat ook informatie over de grondstoffen wordt verstrekt.
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