
AM\736063SV.doc PE409.734v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2008/0018(COD)

25.7.2008

ÄNDRINGSFÖRSLAG
105–155

Förslag till yttrande
Anne Ferreira
(PE 409.407v01-00)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet
Förslag till direktiv
(KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

Adlib Express Watermark



PE409.734v01-00 2/47 AM\736063SV.doc

SV

AM_Com_LegOpinion

Adlib Express Watermark



AM\736063SV.doc 3/47 PE409.734v01-00

SV

Ändringsförslag 105
Jens Holm

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De allmänna och särskilda 
kemikaliekraven i detta direktiv bör syfta 
till att skydda barns hälsa från farliga 
ämnen i leksaker, medan miljöproblemen 
behandlas i övergripande miljölagstiftning 
som också gäller leksaker, särskilt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/12/EG av den 5 april 2006 om 
avfall1, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 
2003 om begränsning av användningen av 
vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter2, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/96/EG av den 27 januari 2003 om 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska och elektroniska produkter3, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/62/EG av den 20 december 1994 om 
förpackningar och förpackningsavfall4
samt i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/66/EG av den 6 september 
2006 om batterier och ackumulatorer och 
förbrukade batterier och ackumulatorer och 
om upphävande av direktiv 91/157/EEG5.

(17) De allmänna och särskilda 
kemikaliekraven i detta direktiv bör syfta 
till att skydda barns hälsa från farliga 
ämnen i leksaker, medan miljöproblemen 
behandlas i miljölagstiftning som gäller 
elektriska och elektroniska leksaker,
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/95/EG av den 27 januari 2003 om 
begränsning av användningen av vissa 
farliga ämnen i elektriska och elektroniska 
produkter1 samt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/96/EG av den 
27 januari 2003 om avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska och elektroniska 
produkter2. Dessutom regleras miljöfrågor 
som rör avfall av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 
2006 om avfall3, medan de miljöfrågor 
som rör förpackningar regleras av
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/62/EG av den 20 december 1994 om 
förpackningar och förpackningsavfall4, och 
de miljöfrågor som rör batterier och 
ackumulatorer regleras i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/66/EG av den 6 september 2006 om 
batterier och ackumulatorer och förbrukade 
batterier och ackumulatorer och om 
upphävande av direktiv 91/157/EEG5.

Or. en

                                               
1 EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.
2 EUT L 37, 13.2.2003, s. 24.
3 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.
4 EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.
5 EUT L 266, 26.9.2006, s. 1.
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Motivering

Kommissionens text ger intrycket av att miljöhänsyn uttryckligen gäller alla leksaker, medan 
det endast berör elektriska och elektroniska leksaker.

Övergripande lagstiftning är inte uttryckligen tillämplig på leksaker och bör inte klumpas 
ihop med direktivet om elektriska och elektroniska produkter samt direktivet om avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter.

Ändringsförslag 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att i vissa väl definierade fall 
anpassa kemikaliekraven och i vissa fall 
bevilja undantag från förbudet mot CMR-
ämnen samt anpassa ordalydelsen i 
varningstexterna för vissa kategorier av 
leksaker. Eftersom detta är åtgärder med 
allmän räckvidd som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv, eller att 
komplettera det genom tillägg av nya 
icke väsentliga delar, ska de antas enligt 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(32) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att sänka gränsvärdena för 
vissa kemiska beståndsdelar, införa nya 
restriktioner för vissa andra kemikalier, 
anpassa bullergränsvärdena och i vissa 
fall bevilja undantag från förbudet mot
vissa CMR-ämnen samt anpassa
ordalydelsen i varningstexterna för vissa 
kategorier av leksaker. Eftersom detta är 
åtgärder med allmän räckvidd som avser 
att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv, bland annat genom att 
komplettera det med nya icke väsentliga 
delar, ska de antas enligt det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inom ramarna för kommittéförfarandet endast tillåtas att sänka 
gränsvärdena för migrering för vissa kemiska beståndsdelar. Dessutom, bör kommissionen 
ges befogenhet att införa nya restriktioner och anpassa bullergränsvärden. Beviljande av 
undantag för CMR-ämnen bör endast gälla för CMR 3-ämnen.
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Ändringsförslag 107
Jens Holm

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att i vissa väl definierade fall 
anpassa kemikaliekraven och i vissa fall 
bevilja undantag från förbudet mot 
CMR-ämnen samt anpassa ordalydelsen i 
varningstexterna för vissa kategorier av 
leksaker. Eftersom detta är åtgärder med 
allmän räckvidd som avser att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv, eller 
att komplettera det genom tillägg av nya 
icke väsentliga delar, ska de antas enligt 
det föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(32) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anpassa ordalydelsen i 
varningstexterna för vissa kategorier av 
leksaker. Eftersom detta är åtgärder med 
allmän räckvidd som avser att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv, 
bland annat genom att komplettera det 
med nya icke väsentliga delar, ska de antas 
enligt det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 45 av samme förslagsställare.

Ändringsförslag 108
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a) ”utformad eller ämnad uttryckligen
för barn i åldersgruppen x”: ett begrepp, 
som betyder, att barnet måste förfoga över 
sådan förmåga och intellektuella 
färdigheter, som motsvarar den avsedda
åldersgruppens.

Or. e
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Motivering

Det måste säkerställas att tillverkaren mot bättre vetande inte på etiketten anger en fiktiv 
åldersgrupp, för att undandra sig vissa bestämda skyldigheter och ansvar.

Ändringsförslag 109
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de kategorier av leksaker som 
förtecknas i del B i bilaga V ska de 
varningstexter som anges där användas.

De varningstexter som anges i del B i 
bilaga V under punkt 1 får inte användas 
för en leksak som på grund av sin 
funktion, sina dimensioner eller andra 
kännetecken är ämnad för barn under 
36 månader.

Or. de

Motivering

Myndigheterna ser ofta att en leksak som är ämnad för barn under tre år har varningstexten
”Ej lämplig för barn under tre år, …”. Vissa tillverkare försöker därigenom undandra sig 
ansvar eller försäkra sig mot skadeståndsanspråk. Sett till marknadsövervakningen, förenklas 
tillämpningen av lagen avsevärt, om denna fras tas upp i riktlinjerna, eftersom bilaga V inte 
uttryckligen förbjuder användningen av frasen.

Ändringsförslag 110
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse
leksakerna med väl synliga och lättlästa
varningstexter, antingen direkt på 
leksaken, på en etikett på leksaken eller på 
förpackningen och i tillämpliga fall på den 
bruksanvisning som medföljer leksaken. 

Varningstexterna ska formuleras på ett 
exakt, tydligt, synligt och lättläst sätt och 
kunna förstås av barnet eller den som har 
uppsikt över barnet. De ska fästas
antingen direkt på leksaken eller, om detta 
inte är praktiskt möjligt, på en etikett på 
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För små leksaker som säljs utan 
förpackning ska lämpliga varningstexter 
finnas på själva leksaken.

leksaken eller på förpackningen och i 
tillämpliga fall på den bruksanvisning som 
medföljer leksaken. För små leksaker som 
säljs utan förpackning ska lämpliga 
varningstexter finnas på själva leksaken.

Or. fr

Motivering

Tekniska ändringar bör diskuteras mer ingående inom CEN, som redan utarbetat riktlinjer 
för varningstexter på leksaker.

Ändringsförslag 111
Alessandro Foglietta

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse
leksakerna med väl synliga och lättlästa
varningstexter, antingen direkt på 
leksaken, på en etikett på leksaken eller på 
förpackningen och i tillämpliga fall på den 
bruksanvisning som medföljer leksaken. 
För små leksaker som säljs utan 
förpackning ska lämpliga varningstexter 
finnas på själva leksaken.

Varningstexterna ska formuleras på ett
exakt, tydligt, synligt och lättläst sätt och 
kunna förstås av barnet eller den som har 
uppsikt över barnet. De ska fästas
antingen direkt på leksaken eller, om detta 
inte är praktiskt möjligt, på en etikett på 
leksaken eller på förpackningen och i 
tillämpliga fall på den bruksanvisning som 
medföljer leksaken. För små leksaker som 
säljs utan förpackning ska lämpliga 
varningstexter finnas på själva leksaken.

Or. fr

Motivering

De föreslagna ändringarna är för tekniska för att kunna införas i ett direktiv. De bör 
diskuteras mer ingående inom CEN, som redan utarbetat riktlinjer för varningstexter på 
leksaker.
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Ändringsförslag 112
Miroslav Mikolášik

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse 
leksakerna med väl synliga och lättlästa 
varningstexter, antingen direkt på leksaken, 
på en etikett på leksaken eller på 
förpackningen och i tillämpliga fall på den 
bruksanvisning som medföljer leksaken. 
För små leksaker som säljs utan 
förpackning ska lämpliga varningstexter 
finnas på själva leksaken.

Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse 
leksakerna med väl synliga och lättlästa 
varningstexter, antingen iögonfallande 
placerade direkt på leksaken, på en etikett 
på leksaken eller på förpackningen som 
möter konsumenten och i tillämpliga fall 
på den bruksanvisning som medföljer 
leksaken. För små leksaker som säljs utan 
förpackning ska lämpliga varningstexter 
finnas på själva leksaken.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 113
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga och lättlästa och placerade på ett 
iögonfallande sätt på försäljningsstället.

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga, lättlästa och exakta och placerade 
på ett iögonfallande sätt på 
försäljningsstället. Tillverkarens 
representanter, importörerna och 
distributörerna ska ovillkorligen 

Adlib Express Watermark



AM\736063SV.doc 9/47 PE409.734v01-00

SV

informeras om dessa varningstexter, så att 
varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder kan 
placeras på ett korrekt sätt på 
försäljningsstället.

Or. fr

Motivering

Tekniska ändringar bör diskuteras mer ingående inom CEN, som redan utarbetat riktlinjer 
för varningstexter på leksaker.

Ändringsförslag 114
Alessandro Foglietta

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga och lättlästa och placerade på ett 
iögonfallande sätt på försäljningsstället.

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga, lättlästa och exakta och placerade 
på ett iögonfallande sätt på 
försäljningsstället. Tillverkarens 
representanter, importörerna och 
distributörerna ska ovillkorligen 
informeras om dessa varningstexter, så att 
varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder kan 
placeras på ett korrekt sätt på 
försäljningsstället.

Or. fr

Motivering

De föreslagna ändringarna är för tekniska för att kunna införas i ett direktiv. De bör 
diskuteras mer ingående inom CEN, som redan utarbetat riktlinjer för varningstexter på 
leksaker.

Adlib Express Watermark



PE409.734v01-00 10/47 AM\736063SV.doc

SV

Ändringsförslag 115
Miroslav Mikolášik

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga och lättlästa och placerade på ett 
iögonfallande sätt på försäljningsstället.

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga och lättlästa och placerade på ett 
iögonfallande sätt på leksakers 
förpackning och på försäljningsstället.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 116
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexterna ska alternera på ett 
sådant sätt att det garanteras att var och 
en av dem förekommer regelbundet. 
Varningstexten ska tryckas på 
styckförpackningens mest synliga yta och 
på alla yttre omslag som förekommer vid 
detaljförsäljning av den aktuella leksaken, 
med undantag av genomskinliga 
ytteromslag.

Or. fr
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Motivering

Tekniska ändringar bör diskuteras mer ingående inom CEN, som redan utarbetat riktlinjer 
för varningstexter på leksaker.

Ändringsförslag 117
Alessandro Foglietta

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexterna ska alternera på ett 
sådant sätt att det garanteras att var och 
en av dem förekommer regelbundet. 
Varningstexten ska tryckas på 
styckförpackningens mest synliga yta och 
på alla yttre omslag som förekommer vid 
detaljförsäljning av den aktuella leksaken, 
med undantag av genomskinliga 
ytteromslag.

Or. fr

Motivering

De föreslagna ändringarna är för tekniska för att kunna införas i ett direktiv. De bör 
diskuteras mer ingående inom CEN, som redan utarbetat riktlinjer för varningstexter på 
leksaker.

Ändringsförslag 118
Miroslav Mikolášik

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska förbereda riktlinjer 
beträffande sättet som varningstexter ska 
presenteras på. Dessa riktlinjer ska dras 
upp tillsammans med de olika 
intressenterna och medlemsstaternas 
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myndigheter varvid utveckling inom 
vetenskap och tekniskt kunnande tas i 
beaktande.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 119
Marcello Vernola

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får bestämma var på 
dessa ytor varningstexten ska placeras 
med tanke på de krav som språken ställer.

Or. fr

Motivering

Tekniska ändringar bör diskuteras mer ingående inom CEN, som redan utarbetat riktlinjer 
för varningstexter på leksaker.
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Ändringsförslag 120
Alessandro Foglietta

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får bestämma var på 
dessa ytor varningstexten ska placeras 
med tanke på de krav som språken ställer.

Or. fr

Motivering

De föreslagna ändringarna är för tekniska för att kunna införas i ett direktiv. De bör 
diskuteras mer ingående inom CEN, som redan utarbetat riktlinjer för varningstexter på 
leksaker.

Ändringsförslag 121
Miroslav Mikolášik

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får kräva att
varningstexter eller säkerhetsanvisningar, 
eller en del av dem, finns på deras
officiella språk när leksakerna släpps ut på 
marknaden på deras territorium.

3. Varningstexterna som det refereras till i 
denna artikel och i bilaga V eller
eventuella säkerhetsanvisningar, ska 
finnas på det eller de officiella språk som 
används i medlemsstaten där leksakerna 
släpps ut på marknaden.

Or. en

Motivering

Varningstexter och användarinstruktioner bör alltid presenteras på det eller de officiella
språk som används i medlemsstaten där leksakerna marknadsförs. 
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Ändringsförslag 122
Miroslav Mikolášik

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Anmälande myndigheter ska sätta upp 
ställen för säkerhetsanmälningar dit 
konsumenter och människor som arbetar 
med barn kan rapportera in leksaker som 
inte följer bestämmelserna eller olyckor 
som är relaterade till användningen av en 
leksak.

Or. en

Motivering

Genom att sätta upp ställen för säkerhetsanmälningar i medlemsstaterna skulle man ge 
konsumenterna inflytande och underlätta direkt kommunikation med tillverkare och 
producenter ifall det finns problem med en särskild produkt. Tillverkare och producenter
skulle då kunna reagera mer direkt på konsumenternas krav.

Ändringsförslag 123
Adamos Adamou

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om myndigheterna för 
marknadsövervakning vid utvärderingen 
konstaterar att en leksak inte uppfyller 
kraven i detta direktiv ska de ålägga de 
berörda ekonomiska aktörerna att vidta 
lämpliga korrigerande åtgärder för att 
leksaken ska uppfylla dessa krav eller dra 
tillbaka leksaken från marknaden eller 
återkalla den inom en rimlig tid som de 
fastställer i förhållande till typen av risk

Om myndigheterna för 
marknadsövervakning vid utvärderingen 
konstaterar att en leksak inte uppfyller 
kraven i detta direktiv ska de, samtidigt
som en kungörelse går ut till
konsumenterna, ålägga de berörda 
ekonomiska aktörerna att vidta lämpliga 
korrigerande åtgärder för att leksaken ska 
uppfylla dessa krav eller dra tillbaka 
leksaken från marknaden eller återkalla den 
inom en rimlig tid som de fastställer i 
förhållande till typen av risk
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Or. el

Motivering

Den direkta informationen till konsumenterna utgör en avgörande förutsättning för att 
säkerställa att en fara undviks.

Ändringsförslag 124
Adamos Adamou

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om myndigheterna för 
marknadsövervakning anser att den 
bristande överensstämmelsen inte bara 
gäller det nationella territoriet, ska de 
informera kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om utvärderingsresultaten 
och om de åtgärder som de har ålagt de 
ekonomiska aktörerna att vidta

2. Om myndigheterna för 
marknadsövervakning anser att den 
bristande överensstämmelsen inte bara 
gäller det nationella territoriet, ska de 
informera kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om utvärderingsresultaten 
och om de åtgärder som de har ålagt de 
ekonomiska aktörerna att vidta. De ska 
officiellt informera medlemsstaterna och 
kommissionen om det svar och den vilja
att vara till lags eller avsaknad därav som 
den ekonomiske aktören har 
kommunicerat.

Or. el

Motivering

Inom ramarna för öppenhet och full upplysning av allmänheten, ska en ekonomisk aktör vara 
tvungen att svara och svaret ska komma medlemsstaterna och kommissionen tillhanda.
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Ändringsförslag 125
Miroslav Mikolášik

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Bilaga I;

Or. en

Motivering

Det bör göras möjligt att använda kommittéförfarandet med kontroll för att anpassa listan 
över produkter som inte bör anses vara leksaker. Detta skulle säkerställa att direktivets 
spännvidd snabbt kan anpassas till nya marknadsutvecklingar, dvs. nya leksaker.

Ändringsförslag 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Punkterna 7 och 8 i del III i bilaga II. a) Punkt 8 i del III i bilaga II för att sänka 
gränsvärdena för migration;

Or. en

Motivering

Detta är delvis sammankopplat med ändringsförslaget av samma förslagsställare till led 7 i
bilaga II del III. Om alla doftämnen förbjuds i leksaker, finns inget behov av att anpassa det 
motsvarande led 7 i bilaga II del III. Kommissionen bör endast tillåtas sänka gränsvärdena 
för migration för vissa kemiska beståndsdelar inom ramarna för kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 127
Jens Holm

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som syftar till att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 46.2.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

Korrigering.

Ändringsförslag 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att åsidosätta de restriktioner 
som slagits fast i bilaga II del III, får 
kommissionen, där så är lämpligt och i 
enlighet med det föreskrivande förfarande
med kontroll som det hänvisas till
i artikel 46.2, ändra bilaga II i syfte att
– fastställa gränsvärden eller andra 
restriktioner för ämnen eller preparat som 
utgör en fara för hälsan utöver de som 
listas i leden 7 och 8 i bilaga II del III,
– införa eller anpassa bullergränsvärden.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör ges befogenhet att införa nya restriktioner för nya ämnen eller 
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bullergränsvärden inom ramarna för kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 129
Miroslav Mikolášik

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska, där så är 
nödvändigt för att värna om barns hälsa 
och säkerhet, ange, i detalj, de 
nödvändiga säkerhetskraven som satts 
upp i bilaga II (t.ex. genom att fastställa 
gränsvärden eller andra restriktioner för 
vissa kemikalier utöver dem som listas i 
leden 7 och 8 i bilaga II del III, 
bullergränsvärden, hastighetsgränsvärden
osv.) och ska upprätta en lista på leksaker 
som behöver EG-typprovas enligt bilaga I 
del II.

Detaljangivelserna ska införas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som det refereras till i 
artikel 46.2. 

Or. en

Motivering

Beslut som hänger samman med i högsta grad politiska frågor som är nödvändiga för att 
värna om barns hälsa och säkerhet ska inte lämnas till standardiseringsorganen. För sådana 
frågor är det också nödvändigt att utnyttja fördelarna med ett förfarande som är snabbare än
medbeslutande. Gränsvärden för t.ex. kemikalier i leksaker, buller eller hastighet bör därför 
sättas via kommittéförfarandet med kontroll. Dessutom, skulle kommittéförfarandet kunna 
användas för att sätta samman och införa en lista över leksaker som bör genomgå en 
obligatorisk EG-typprovning.
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Ändringsförslag 130
Jens Holm

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får besluta att ämnen 
eller preparat som enligt bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG klassificerats som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 eller 3 
får användas i leksaker

utgår

Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 46.2

Or. en

Motivering

Ämnen som är klassade som CMR i bilaga I till direktiv 67/548/EEG bör det inte vara möjligt 
att undanta från förbudet mot CMR, utom för mycket speciell användning i en leksaks inre 
(t.ex. en elektronisk del) eller om närvaron av spår är oundviklig inom god tillverkningssed.

Ändringsförslag 131
Miroslav Mikolášik

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med 
direktiv 88/378/EEG och som släpptes ut 
på marknaden innan det här direktivet 
trädde i kraft eller senast två år efter 
ikraftträdandet släpps ut på marknaden

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med 
direktiv 88/378/EEG och som släpptes ut 
på marknaden innan det här direktivet
trädde i kraft eller senast tre år efter 
ikraftträdandet släpps ut på marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 132
Miroslav Mikolášik

Förslag till direktiv
Artikel 54a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54a
Översyn

Kommissionen ska se över detta direktiv, 
baserat på den relevanta vetenskapliga 
kommitténs bedömningar och
expertgruppens åsikter, vart åttonde år.

Or. en

Motivering

En revidering av direktivet, åtminstone vart åttonde år eller tidigare om nödvändigt på grund 
av nya upptäckter eller olyckor, behövs för att säkerställa att säkerhetskrav i direktivet är 
tillräckliga för att täcka de risker som kan uppstå genom t.ex. nya leksaker och ny teknik, men 
även genom nya vetenskapliga rön.

Ändringsförslag 133
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Bilaga II – del I – led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förpackningarna i vilka leksakerna 
saluförs i detaljhandeln får inte medföra 
risk för strypning eller kvävning genom att 
täppa till munnen och näsan.

Förpackningarna i vilka leksakerna 
saluförs i detaljhandeln får inte medföra 
risk för strypning eller kvävning genom en 
invärtes blockering av de nedre 
andningsvägarna och andningsvägarna 
nedanför mun- och näshålan.

Or. de
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Ändringsförslag 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till direktiv
Bilaga II – del I – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) Ljudleksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att ljudet inte skadar 
barnens hörsel.

10) Ljudleksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att ljudet inte skadar 
barnens hörsel. Detta ska gälla alla 
leksaker oavsett vilken åldersgrupp de är 
avsedda för. Gränsen för impulsljud bör 
vara 135 dB LpC-topp vid örat. Gränser 
för ihållande buller ska sättas baserat på 
örats känslighet för ett litet barn som är 
under 36 månader gammalt.

Or. en

Motivering

Nuvarande normer för bullergränser hanterar inte på ett betryggande sätt möjligheterna att 
barns hörsel skadas. För det första gäller normerna inte för alla leksaker (normen för ”nära 
örat-leksaker” gäller exempelvis endast barn under 10 månaders ålder). För det andra, 
behöver en lägre gräns sättas för impulsljud. Med tanke på den verkliga livssituationen för 
barn i olika åldrar inom en familj, bör bullernivåer sättas baserat på de mest sårbara, dvs. 
barn under 36 månaders ålder.

Ändringsförslag 135
Jens Holm

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika 
med eller högre än de relevanta 
koncentrationer som enligt 
direktiv 1999/45/EG fastställts för 
klassificeringen av preparat som 

3) Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG, ämnen som 
klassificeras som endokrina disruptorer 
och ämnen som klassificeras som 
persistenta, bioackumulativa och toxiska 
(PBT-ämnen) eller mycket persistenta och 
mycket bioackumulativa (vPvB-ämnen)
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innehåller ämnena i fråga ska, utan att 
det påverkar tillämpningen av 
begränsningarna i punkt 2 första 
meningen, förbjudas i leksaker, utom om 
ämnena förekommer i leksakernas 
beståndsdelar eller mikrostrukturellt 
urskiljbara delar av leksaker som barn 
inte kan komma åt.

ska förbjudas.

Förekomsten av spår av dessa ämnen ska 
tillåtas under förutsättning att en sådan 
förekomst är tekniskt oundviklig inom god 
tillverkningssed. 

Or. en

Motivering

CMR-ämnen liksom andra identifierade, mycket viktiga ämnen (t.ex. endokrina disruptorer) 
ska förbjudas i leksaker. Barn utvecklas fysiskt och är därför mycket känsliga för ämnen som 
kan påverka olika processer i deras kroppar. Dessutom krävde Europaparlamentet, i sin 
resolution av den 26 september, ”Om produkters säkerhet och särskilt leksakers”, ett 
ovillkorligt förbud av alla CMR-ämnen (kategorierna 1, 2 och 3) och andra lika viktiga 
ämnen, såsom endokrina disruptorer, sensibiliseringsmedel eller doftämnen.

Ändringsförslag 136
Miroslav Mikolášik

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG i
koncentrationer som var för sig är lika med 
eller högre än de relevanta koncentrationer 
som enligt direktiv 1999/45/EG fastställts 
för klassificeringen av preparat som 
innehåller ämnena i fråga ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar eller 

3) Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen)
kategori 1 och 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG i koncentrationer som 
var för sig är lika med eller högre än de 
relevanta koncentrationer som enligt 
direktiv 1999/45/EG fastställts för 
klassificeringen av preparat som innehåller
ämnena i fråga ska, utan att det påverkar 
tillämpningen av begränsningarna i punkt 2 
första meningen, förbjudas i leksaker, utom 
om ämnena förekommer i leksakernas 
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mikrostrukturellt urskiljbara delar av 
leksaker som barn inte kan komma åt.

beståndsdelar eller mikrostrukturellt 
urskiljbara delar av leksaker som barn inte 
kan komma åt.

Användningen i leksaker av ämnen som 
är klassificerade som 
cancerframkallande, mutagena eller
reproduktionstoxiska (CMR) kategori 3 
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika 
med eller högre än 0,1 procent ska vara 
förbjuden. Vid tidigast möjliga tillfälle ska 
denna gräns granskas på grundval av ett 
utlåtande från den ansvariga kommittén
och ett beslut såsom det hänvisas till i
artikel 45.2.

Or. en

Motivering

Förekomsten av ämnen som är klassificerade som CMR över det uppsatta tröskelvärdet bör 
förbjudas för att säkra en hög nivå på skyddet av barnens hälsa. Detta tröskelvärde bör 
sänkas genom ett kommittéförfarande så fort som möjligt, på grundval av ny information.

Ändringsförslag 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika med 
eller högre än de relevanta 
koncentrationer som enligt direktiv 
1999/45/EG fastställts för klassificeringen 
av preparat som innehåller ämnena i 
fråga ska, utan att det påverkar 
tillämpningen av begränsningarna i punkt 2 
första meningen, förbjudas i leksaker, utom 
om ämnena förekommer i leksakernas 

3) Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som är lika med eller 
högre än 0,1 procent i leksakens 
homogena delar ska, utan att det påverkar 
tillämpningen av begränsningarna i punkt 2 
första meningen, förbjudas i leksaker, utom 
om ämnena förekommer i leksakernas 
beståndsdelar eller mikrostrukturellt 
urskiljbara delar av leksaker som barn inte 
kan komma åt, inklusive andas in, så att 
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beståndsdelar eller mikrostrukturellt 
urskiljbara delar av leksaker som barn inte 
kan komma åt.

man därmed utesluter alla 
exponeringsmöjligheter.

Or. en

Motivering

Det är mycket enklare för leksakstillverkare och för myndigheterna om ett standardiserat 
administrativt cut off-värde för förbudet mot CMR-ämnen används, istället för ett värde som 
är baserat på klassificering, som kommer att variera. Det är viktigt att ange att cut off-värdet
gäller för en leksaks homogena delar, för att undvika att leksakens totala massa används för 
att spä ut en koncentration av ett CMR-ämne högre än 0,1 procent i en del av leksaken (t.ex. 
färgen). Inskränkningen bör endast gälla fall som utesluter varje möjlighet till exponering.

Ändringsförslag 138
Jens Holm

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

utgår

4.1) Användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och ett beslut 
enligt artikel 45.2 har antagits;
4.2) Det finns inga lämpliga 
ersättningsämnen, vilket framgår av en 
analys av möjliga alternativ,
4.3) De är inte förbjudna att användas i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).
Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp ämnena 
och preparaten till ny bedömning så fort 
det uppstår nya farhågor kring säkerheten 
och minst vart femte år från den dag då 
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ett beslut enligt artikel 45.2 antagits.

Or. en

Motivering

CMR-ämnen bör inte användas i leksaker, så att en hög nivå på skyddet av barnens hälsa kan 
garanteras. Dessutom krävde Europaparlamentet, i sin resolution av den 26 september, ”Om 
produkters säkerhet och särskilt leksakers”, ett ovillkorligt förbud av alla CMR-ämnen 
(kategorierna 1, 2 och 3) och andra, lika viktiga ämnen, såsom endokrina disruptorer, 
sensibiliseringsmedel eller doftämnen.

Ändringsförslag 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Någon inskränkning ska inte vara möjlig för CMR 1- och 2-ämnen förutom den som ges 
under punkt 3 (ingen möjlighet att exponeras). Inskränkningar bör endast tillåtas för ämnen 
och preparat som klassificeras som CMR 3.

Ändringsförslag 140
Jens Holm

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 

utgår
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direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 
förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

Or. en

Motivering

CMR-ämnen bör inte användas i leksaker, så att en hög nivå på skyddet av barnens hälsa kan 
garanteras. Dessutom krävde Europaparlamentet, i sin resolution av den 26 september, ”Om 
produkters säkerhet och särskilt leksakers”, ett ovillkorligt förbud av alla CMR-ämnen 
(kategorierna 1, 2 och 3) och andra, lika viktiga ämnen, såsom endokrina disruptorer, 
sensibiliseringsmedel eller doftämnen.

Ändringsförslag 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 
förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är sammankopplat med ändringsförslaget till bilaga II, del III, led 4, 
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av samma förslagsställare, om att tillämpa strängare bestämmelser för beviljandet av 
undantag för CMR 3-ämnen.

Ändringsförslag 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a) Kommissionen ska utarbeta ett 
program som syftar till att systematiskt 
och regelbundet utvärdera förekomsten av 
farliga ämnen eller material i leksaker. 
Programmet ska ta hänsyn till rapporter 
från marknadsövervakande organ och till 
synpunkter som medlemsstater och
intressenter ger uttryck för. 
Kommissionen ska besluta, med ledning 
av den relevanta vetenskapliga 
kommitténs åsikt, att vidta lämpliga
restriktiva åtgärder, om nödvändigt. 
Dessa åtgärder, utformade för att 
förbättra detta direktivs icke-nödvändiga
beståndsdelar genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det reglerade 
förfarandet med kontroll som det hänvisas 
till i artikel 46.2.

Or. en

Motivering

Användningen av farliga ämnen i leksaker är inte begränsad till CMR-ämnen, doftämnen
eller ämnen som innehåller vissa beståndsdelar. Alla farliga ämnen bör regelbundet
utvärderas av kommissionen. Skulle det vid denna utvärdering avslöjas en oacceptabel risk, 
bör kommissionen ges befogenhet att vidta lämpliga åtgärder inom ramen för 
kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 143
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a) Leksaker eller delar av leksaker, som 
är avsedda att tas i munnen, måste 
motsvara, oavsett åldern på de barn som 
leksakerna är avsedda för, föreskrifterna 
för gränsvärden för transport av
livsmedelsförpackningar, såsom dessa är 
uttryckta i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1935/2004 av den 
27 oktober 2004 om material och föremål, 
som är avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel.

Or. de

Motivering

Det är lämpligt, att de gällande föreskrifterna för material och föremål, som är avsedda att 
komma i beröring med livsmedel, också gäller för leksaker eller leksaksdelar, som är avsedda 
att tas i munnen.

Ändringsförslag 144
Jens Holm

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen:

7) Leksaker får inte innehålla 
allergiframkallande doftämnen.

1) Ålandsrot (Inula helenium) 
2) Allylisotiocyanat
3) Bensylcyanid
4) 4-Tert-butylfenol
5) Chenopodiumolja
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6) Cyklamenalkohol
7) Dietylmaleat
8) Dihydrokumarin
9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd
10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol 
(6,7-dihydrogeraniol)
11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin
12) Dimetylcitrakonat
13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on
14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on
15) Difenylamin
16) Etylakrylat
17) Fikonblad, färska och beredda
18) Trans-2-heptenal
19) Trans-2-hexenaldietylacetal
20) Trans-2-hexenaldimetylacetal
21) Hydroabietylalkohol
22) 4-Etoxifenol
23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol
24) 7-Metoxikumarin

25) 4-Metoxifenol

26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on
27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on
28) Metyl-trans-2-butenoat
29) 6-Metylkumarin
30) 7-Metylkumarin
31) 5-Metyl-2,3-hexanedion
32) Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)
33) 7-Etoxi-4-metylkumarin
34) Hexahydrokumarin
35) Perubalsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
36) 2-Pentyliden-cyklohexanon
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37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-
on
38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora 
Kunth)
Spår av dessa ämnen ska dock tillåtas 
förutsatt att förekomsten är tekniskt 
oundviklig med god tillverkningssed
Dessutom ska följande 
allergiframkallande doftämnen anges om 
de används i leksaker i koncentrationer 
över 0,01 viktprocent
1) Amylkanelaldehyd
2) Amylkanelalkohol
3) Anisylalkohol
4) Bensylalkohol
5) Bensylbensoat
6) Bensylcinnamat
7) Bensylsalicylat
8) Kanelaldehyd
9) Kanelalkohol
10) Citral
11) Citronellol
12) Kumarin

13) Eugenol

14) Farnesol
15) Geraniol
16) Hexylkanelaldehyd
17) Hydroxicitronellal
18) Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd
19) Isoeugenol
20) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget i 
post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)
21) d-Limonen
22) Linalol
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23) Metylheptinkarbonat
24) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
25) Ekmosseextrakt
26) Trämosseextrakt

Or. en

Motivering

Doftämnen har i stor utsträckning visat sig vara allergiframkallande. Långt ifrån alla 
doftämnen analyseras utifrån sin allergiframkallande karaktär. För tillfället känner man inte 
till någon uttömmande lista för att på vetenskaplig grund slå fast vilka doftämnen som är eller 
inte är allergiframkallande. Ett förbud mot ett antal allergiframkallande doftämnen kan leda 
till en situation där många andra i praktiken tillåts. Uppskattningar i enlighet med de 
kommande bestämmelserna om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen 
kommer emellertid att ge information om vilka ämnen som är undersökta och t.ex. inte
allergiframkallande.

Ändringsförslag 145
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen:

7) Leksaker ska inte innehålla några
doftämnen.

1) Ålandsrot (Inula helenium)
2) Allylisotiocyanat
3) Bensylcyanid
4) 4-Tert-butylfenol
5) Chenopodiumolja
6) Cyklamenalkohol
7) Dietylmaleat
8) Dihydrokumarin
9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd
10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
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dihydrogeraniol)
11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin
12) Dimetylcitrakonat
13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on
14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on
15) Difenylamin
16) Etylakrylat
17) Fikonblad, färska och beredda
18) Trans-2-heptenal
19) Trans-2-hexenaldietylacetal
20) Trans-2-hexenaldimetylacetal
21) Hydroabietylalkohol
22) 4-Etoxifenol
23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol
24) 7-Metoxikumarin

25) 4-Metoxifenol

26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on
27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on
28) Metyl-trans-2-butenoat
29) 6-Metylkumarin
30) 7-Metylkumarin
31) 5-Metyl-2,3-hexanedion
32) Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)
33) 7-Etoxi-4-metylkumarin
34) Hexahydrokumarin
35) Perubalsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
36) 2-Pentyliden-cyklohexanon
37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-
on
38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora 
Kunth)
Spår av dessa ämnen ska dock tillåtas 
förutsatt att förekomsten är tekniskt 
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oundviklig med god tillverkningssed.
Dessutom ska följande 
allergiframkallande doftämnen anges om 
de används i leksaker i koncentrationer 
över 0,01 viktprocent.
1) Amylkanelaldehyd
2) Amylkanelalkohol
3) Anisylalkohol
4) Bensylalkohol
5) Bensylbensoat
6) Bensylcinnamat
7) Bensylsalicylat
8) Kanelaldehyd
9) Kanelalkohol
10) Citral
11) Citronellol
12) Kumarin

13) Eugenol

14) Farnesol
15) Geraniol
16) Hexylkanelaldehyd
17) Hydroxicitronellal
18) Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd
19) Isoeugenol
20) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget i 
post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)
21) d-Limonen
22) Linalol
23) Metylheptinkarbonat
24) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
25) Ekmosseextrakt
26) Trämosseextrakt
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Or. en

Motivering

Många doftämnen har fastställts orsaka allergier hos barn. Det finns ingen anledning att 
använda doftämnen i leksaker. Då andra doftämnen än de listade kan komma att fastställas 
vara allergener, bör alla doftämnen förbjudas i leksaker.

Ändringsförslag 146
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen:

7) Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen:

1) Ålandsrot (Inula helenium) 1) Ålandsrot (Inula helenium)
2) Allylisotiocyanat 2) Allylisotiocyanat

3) Bensylcyanid 3) Bensylcyanid
4) 4-Tert-butylfenol 4) 4-Tert-butylfenol

5) Chenopodiumolja 5) Chenopodiumolja
6) Cyklamenalkohol 6) Cyklamenalkohol

7) Dietylmaleat 7) Dietylmaleat

8) Dihydrokumarin 8) Dihydrokumarin
9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd 9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd
10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin 11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin

12) Dimetylcitrakonat 12) Dimetylcitrakonat
13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on 13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on

14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on 14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on
15) Difenylamin 15) Difenylamin

16) Etylakrylat 16) Etylakrylat
17) Fikonblad, färska och beredda 17) Fikonblad, färska och beredda

18) Trans-2-heptenal 18) Trans-2-heptenal
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19) Trans-2-hexenaldietylacetal 19) Trans-2-hexenaldietylacetal
20) Trans-2-hexenaldimetylacetal 20) Trans-2-hexenaldimetylacetal

21) Hydroabietylalkohol 21) Hydroabietylalkohol

22) 4-Ethoxyphenol 22) 4-Ethoxyphenol

23) 6-lsopropyl-2-
decahydronaphthalinol

23) 6-lsopropyl-2-
decahydronaphthalinol

24) 7-Metoxikumarin 24) 7-Metoxikumarin

25) 4-Metoxifenol 25) 4-Metoxifenol

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

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

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

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

29) 6-Metylkumarin 29) 6-Metylkumarin

30) 7-Metylkumarin 30) 7-Metylkumarin

31) 5-Metyl-2,3-hexandion 31) 5-Metyl-2,3-hexandion

32) Costusrotolja (Saussurea lappa
Clarke)

32) Costusrotolja (Saussurea lappa
Clarke)

33) 7-Etoxi-4-metylkumarin 33) 7-Etoxi-4-metylkumarin

34) Hexahydrokumarin 34) Hexahydrokumarin

35) Perubalsam (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

35) Perubalsam (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

36) 2-Pentyliden-cyklohexanon 36) 2-Pentyliden-cyklohexanon

37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-
undekatrien-2-on

37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-
undekatrien-2-on

38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora
Kunth)

38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora
Kunth)

39) Amylkanelaldehyd
40) Amylkanelalkohol

41) Anisylalkohol
42) Bensylalkohol
43) Bensylbensoat
44) Bensylcinnamat
45) Bensylsalicylat
46) Kanelaldehyd
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47) Kanelalkohol
48) Citral
49) Citronellol
50) Kumarin
51) Eugenol
52) Farnesol
53) Geraniol
54) Hexylkanelaldehyd
55) Hydroxicitronellal
56) 
Hydroximetylpentylcyklohexenkarboxalde
hyd
57) Isoeugenol
58) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget i 
post 83 som: 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)
59) d-Limonen
60) Linalol
61) Metylheptinkarbonat
62) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
63) Ekmosseextrakt
64) Trämosseextrakt
Spår får dock förekomma av dessa 
ämnen, i den mån det är tekniskt 
ofrånkomligt även med iakttagande av 
god tillverkningssed.

Or. de

Motivering

Det är oförsvarligt att i leksaker använda doftämnen, som kan utlösa allergier hos barn.
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Ändringsförslag 147
Miroslav Mikolášik

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen:

Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen:

1) Ålandsrot (Inula helenium) 1) Ålandsrot (Inula helenium)
2) Allylisotiocyanat 2) Allylisotiocyanat

3) Bensylcyanid 3) Bensylcyanid
4) 4-Tert-butylfenol 4) 4-Tert-butylfenol

5) Chenopodiumolja 5) Chenopodiumolja
6) Cyklamenalkohol 6) Cyklamenalkohol

7) Dietylmaleat 7) Dietylmaleat
8) Dihydrokumarin 8) Dihydrokumarin

9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd 9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd
10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin 11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin

12) Dimetylcitrakonat 12) Dimetylcitrakonat
13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on 13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on

14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on 14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on
15) Difenylamin 15) Difenylamin

16) Etylakrylat 16) Etylakrylat
17) Fikonblad, färska och beredda 17) Fikonblad, färska och beredda

18) Trans-2-heptenal 18) Trans-2-heptenal
19) trans-2-hexenaldietylacetal 19) trans-2-hexenaldietyl acetal

20) trans-2-hexenaldimetylacetal 20) trans-2-hexenaldimetylacetal
21) Hydroabietylalkohol 21) Hydroabietylalkohol

22) 4-Etoxifenol 22) 4-Etoxifenol
23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol 23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol

24) 7-Metoxikumarin 24) 7-Metoxikumarin
25) 4-Metoxifenol 25) 4-Metoxifenol
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26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on 26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on
27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on 27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on

28) Metyl-trans-2-butenoat 28) Metyl-trans-2-butenoat
29) 6-Metylkumarin 29) 6-Metylkumarin

30) 7-Methylkumarin 30) 7-Methylkumarin
31) 5-Metyl-2,3-hexanedion 31) 5-Metyl-2,3-hexanedion

32) Costusrotolja (Saussurea lappa Clarke) 32) Costusrotolja (Saussurea lappa Clarke)
33) 7-Etoxi-4-metylkumarin 33) 7-Etoxi-4-metylkumarin

34) Hexahydrokumarin 34) Hexahydrokumarin
35) Perubalsam (Myroxylon pereirae
Klotzsch)

35) Perubalsam (Myroxylon pereirae
Klotzsch)

36) 2-Pentyliden-cyklohexanon 36) 2-Pentyliden-cyklohexanon

37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on 37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on
38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora
Kunth)

38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora
Kunth)

39) Amylkanelaldehyd
40) Amylkanelalkohol
41) Anisylalkohol
42) Bensylalkohol
43) Bensylbensoat
44) Bensylcinnamat
45) Bensylsalicylat
46) Kanelaldehyd
47) Kanelalkohol
48) Citral
49) Citronellol
50) Kumarin
51) Eugenol
52) Farnesol
53) Geraniol
54) Hexylkanelaldehyd
55) Hydroxicitronellal
56) 
Hydroximetylpentylcyklohexenkarboxalde
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hyd
57) Isoeugenol
58) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget i 
post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)
59) d-Limonen
60) Linalol
61) Metylheptinkarbonat
62) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
63) Ekmosseextrakt
64) Trämosseextrakt

Or. en

Motivering

Doftämnen är vedertagna som en av de främsta orsakerna till allergier. Eftersom allergier 
kan debutera vid vilken ålder som helst, även om en majoritet utvecklar de första symptomen 
före tio års ålder, bör användningen av doftämnen som är vedertagna som 
allergiframkallande förbjudas i leksaker. 

Ändringsförslag 148
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Spår av dessa ämnen ska dock tillåtas 
förutsatt att förekomsten är tekniskt 
oundviklig med god tillverkningssed

utgår

Or. de

Motivering

Det är oförsvarligt att i leksaker använda doftämnen, som kan utlösa allergier hos barn.
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Ändringsförslag 149
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska följande 
allergiframkallande doftämnen anges om 
de används i leksaker i koncentrationer 
över 0,01 viktprocent:

utgår

1) Amylkanelaldehyd
2) Amylkanelalkohol

3) Anisylalkohol
4) Bensylalkohol
5) Bensylbensoat
6) Bensylcinnamat
7) Bensylsalicylat
8) Kanelaldehyd
9) Kanelalkohol
10) Citral
11) Citronellol
12) Kumarin
13) Eugenol
14) Farnesol
15) Geraniol
16) Hexylkanelaldehyd
17) Hydroxicitronellal
18) Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd
19) Isoeugenol
20) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget i 
post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)
21) d-Limonen
22) Linalol
23) Metylheptinkarbonat
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24) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
25) Ekmosseextrakt
26) Trämosseextrakt

Or. de

Motivering

Det är oförsvarligt att i leksaker använda doftämnen, som kan utlösa allergier hos barn.

Ändringsförslag 150
Miroslav Mikolášik

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska följande 
allergiframkallande doftämnen anges om 
de används i leksaker i koncentrationer 
över 0,01 viktprocent:

utgår

1) Amylkanelaldehyd
2) Amylkanelalkohol
3) Anisylalkohol
4) Bensylalkohol
5) Bensylbensoat
6) Bensylcinnamat
7) Bensylsalicylat
8) Kanelaldehyd
9) Kanelalkohol
10) Citral
11) Citronellol
12) Kumarin
13) Eugenol
14) Farnesol
15) Geraniol
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16) Hexylkanelaldehyd
17) Hydroxicitronellal
18) Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd
19) Isoeugenol
20) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget i 
post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)
21) d-Limonen
22) Linalol
23) Metylheptinkarbonat
24) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
25) Ekmosseextrakt
26) Trämosseextrakt

Or. en

Motivering

Doftämnen är vedertagna som en av de främsta orsakerna till allergier. Eftersom allergier 
kan debutera vid vilken ålder som helst, även om en majoritet utvecklar de första symptomen 
före tio års ålder, bör användningen av doftämnen som är vedertagna som 
allergiframkallande förbjudas i leksaker. 

Ändringsförslag 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 1 – tabellen

Kommissionens förslag

Grundämne mg/kg i torrt, sprött, 
pulverliknande eller 

böjligt 
leksaksmaterial

mg/kg
i vätskeformigt 
eller klibbigt 

leksaksmaterial
Aluminium 5 625 1 406
Antimon 45 11,3
Arsenik 7,5 1,9
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Barium 4 500 1 125
Bor 1 200 300
Kadmium 3,8 0,9
Krom (III) 37,5 9,4
Krom (VI) 0,04 0,01
Kobolt 10,5 2,6
Koppar 622,5 156
Bly 27 6,8
Mangan 1 200 300
Kvicksilver 15 3,8
Nickel 75 18,8
Selen 37,5 9,4
Strontium 4 500 1 125
Tenn 15 000 3 750
Organiskt tenn 1,9 0,5
Zink 3 750 938

Ändringsförslag från parlamentet

Grundämne mg/kg i fast, torrt, 
sprött, pulverliknande 

eller böjligt 
leksaksmaterial

mg/kg
i vätskeformigt 
eller klibbigt 

leksaksmaterial
Aluminium 5 625 1 406
Antimon 45 11,3
utgår utgår utgår
Barium 4 500 1 125
Bor 1 200 300
utgår utgår utgår
Krom (III) 37,5 9,4
utgår utgår utgår
Kobolt 10,5 2,6
Koppar 622,5 156
utgår utgår utgår
Mangan 1 200 300
Kvicksilver 15 3,8
Nickel 75 18,8
Selen 37,5 9,4
Strontium 4 500 1 125
Tenn 15 000 3 750
utgår utgår utgår
Zink 3 750 938

Or. en
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Motivering

Arsenik, kadmium, bly, krom (VI), kvicksilver och organiskt tenn är mycket toxiska. Kadmium, 
bly, krom (VI) och kvicksilver är redan förbjudna i bilar och elektriska och elektroniska 
apparater. Krom (VI) i cement behöver reduceras till en oskadlig form genom tillsats av 
järnsulfat. Arsenik är förbjudet i färg och för behandling av trä. Organiska tennföreningar är 
förbjudna som biocider. Det är uppenbart att ämnen som är baserade på dessa beståndsdelar 
inte bör användas i leksaker.

Ändringsförslag 152
Jens Holm

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 1 – tabellen och stycke 2

Kommissionens förslag

Grundämne mg/kg i torrt, sprött, 
pulverliknande eller böjligt 

leksaksmaterial

mg/kg
i vätskeformigt eller 

klibbigt leksaksmaterial
Aluminium 5 625 1 406
Antimon 45 11,3
Arsenik 7,5 1,9
Barium 4 500 1 125
Bor 1 200 300
Kadmium 3,8 0,9
Krom (III) 37,5 9,4
Krom (VI) 0,04 0,01
Kobolt 10,5 2,6
Koppar 622,5 156
Bly 27 6,8
Mangan 1 200 300
Kvicksilver 15 3,8
Nickel 75 18,8
Selen 37,5 9,4
Strontium 4 500 1 125
Tenn 15 000 3 750
Organiskt tenn 1,9 0,5
Zink 3 750 938
Dessa gränsvärden gäller inte leksaker som på grund av sin tillgänglighet, funktion, volym eller 
massa inte kan utgöra någon fara till följd av att barnen suger, slickar, sväljer eller har långvarig 
hudkontakt med leksakerna, när de används enligt artikel 9.2 första stycket.
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Ändringsförslag

Grundämne mg/kg i torrt, sprött, 
pulverliknande eller böjligt 

leksaksmaterial

mg/kg
i vätskeformigt eller 

klibbigt leksaksmaterial
Aluminium 5 625 1 406
Antimon 45 11,3
utgår utgår utgår
Barium 4 500 1 125
Bor 1 200 300
utgår utgår utgår
Krom (III) 37,5 9,4
utgår utgår utgår
Kobolt 10,5 2,6
Koppar 622,5 156
utgår utgår utgår
Mangan 1 200 300
utgår utgår utgår
Nickel 75 18,8
Selen 37,5 9,4
Strontium 4 500 1 125
Tenn 15 000 3 750
Organiskt tenn 1,9 0,5
Zink 3 750 938

Or. en

Motivering

En del av dessa ämnen är kända CMR-ämnen och bör därför förbjudas i leksaker, i linje med 
ändringsförslaget till bilaga II, del III, led 3–5 av samme förslagsställare. Kadmium, 
krom (VI) och bly är vedertagna som ämnen som har allvarliga effekter på hälsan och är
förbjudna i RoHS-direktivet och i ELV-direktivet.

Den sista punkten behöver också utgå eftersom den tillåter alltför stora undantag från CMR-
förbudet.
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Ändringsförslag 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – led 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användning i leksaker eller leksakers 
delar av ämnen eller preparat som är 
baserade på någon av de följande 
beståndsdelarna ska förbjudas:
1) Arsenik
2) Kadmium
3) Krom (V)
4) Bly
5) Kvicksilver
6) Organiskt tenn

Or. en

Motivering

Arsenik, kadmium, bly, krom (VI), kvicksilver och organiskt tenn är mycket toxiska. Kadmium, 
bly, krom (VI) och kvicksilver är redan förbjudna i bilar och elektriska och elektroniska 
apparater. Krom (VI) i cement behöver reduceras till en oskadlig form genom tillsats av 
järnsulfat. Arsenik är förbjudet i färg och för behandling av trä. Organiska tennföreningar är 
förbjudna som biocider. Det är uppenbart att ämnen som är baserade på dessa beståndsdelar 
inte bör användas i leksaker.

Ändringsförslag 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till direktiv
Bilaga IV – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ingående beskrivning av konstruktion 
och tillverkning, inklusive en lista på delar 
och material som använts i leksakerna 
samt kemikalieleverantörens 
säkerhetsdatablad för de kemikalier som 
använts;

a) Ingående beskrivning av konstruktion 
och tillverkning, inklusive en lista på delar,
material och råvaror som använts i 
leksakerna liksom även detaljerad 
information om de kemikalier som använts
i leksakerna och leksakernas delar, samt
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de använda kvantiteterna.

Or. en

Motivering

Detta är ett tillägg till ändringsförslag 100 av föredraganden för att även inkludera 
information om råvaror. Testresultaten gällande kemikalier kan variera avsevärt från parti 
till parti på grund av användningen av olika råvaror. Det är därför viktigt att information om 
råvaror också tillhandahålls.
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