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KORT BEGRUNDELSE

Sikkerhedskrav til legetøj er dækket af et direktiv, der blev vedtaget i 1988 og ændret i 1993. 
Denne tekst gav mulighed for at harmonisere de eksisterende regler i medlemsstaterne og 
sikre en bedre beskyttelse af børn. 

Direktivet skal imidlertid tilpasses den aktuelle økonomiske sammenhæng og den nye 
videnskabelige viden vi besidder, idet statistiske data om risici og nye samfundsmæssige krav 
inddrages heri.

Nye data, der skal tages i betragtning

Økonomisk baggrund

Den øgede samhandel har bidraget til en væsentlig ændring af den økonomiske sektor for 
legetøj.

Ca. 80 % af det legetøj, der markedsføres i EU, er importeret, og det skal bemærkes, at 
millioner af legesager fremstillet i Kina i løbet af 2007 blev trukket tilbage som følge af 
manglende overholdelse af de europæiske standarder. Den fri bevægelighed for varer giver 
anledning til at gennemgå reglerne for markedsføring og kontrol med overholdelsen af 
standarderne.

Ny videnskabelig viden

Legetøj indeholder flere og flere kemiske stoffer, hvilket betyder, at lovgivningen skal 
tilpasses de risici, der er forbundet med disse produkter og børns anvendelse heraf (legetøjet 
suttes på, kastes osv.).

Statistiske data og risikostyring

 Indberetningen af ulykker med legetøj sker hovedsagelig i forbindelse med alvorlige ulykker. 
I denne sammenhæng skal der tages hensyn til samtlige ulykker for at sikre en bedre 
forståelse af de farer og risici, der er forbundet med anvendelsen af legetøjet.

Med henblik på bedre forebyggelse af de ulykker, der er forbundet med anvendelsen af 
legetøj, bør videnskabelige vurderinger og tilgængelige risikovurderinger tages i anvendelse.

Henvisningen til forsigtighedsprincippet bør ikke gælde for en specifik produktkategori, men 
bør derimod anvendes generelt.

Nye samfundsmæssige krav

Legetøj afspejler samfundet, og det bliver både i antal og variation stadig større. Det ledsager 
barnet i dets følelsesmæssige og intellektuelle udvikling og er en del af barnets univers, både i 
hjemmet og som led i barnets opdragelse.

De endelige forbrugere har ret til at forvente og kræve, at de produkter, som de køber, har en 
høj kvalitet, og at de ikke kan bringe barnets sundhed eller sundheden for de personer, der 
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fører opsyn med barnet, i fare.

Forbrugerne er også blevet miljøbevidste og kræver miljøvenlige produkter. Dette krav 
omfatter produktets livscyklus og emballage samt legetøjets bæredygtighed. Undersøgelser 
viser, at meget af det legetøj, der findes på markedet, ikke er modstandsdygtigt nok og hurtigt 
ender som affald.

Kommissionens forslag indeholder fremskridt, men visse elementer skal præciseres. Der 
er udarbejdet ændringsforslag med dette for øje, navnlig vedrørende:

Vigtigheden af advarsler og de lovpligtige dokumenter, der ledsager produktet.

De anvendte udtryk skal defineres på en måde, der gør dem alment forståelige og skal henvise 
til EU’s nomenklatur, f.eks. vedrørende kvælning.

Dokumenterne skal endvidere være letlæselige. Det er også vigtigt, at de udfærdiges på det 
eller de officielle sprog i de medlemsstater, hvor produkterne markedsføres. 

Bestemmelserne om frister for svar på spørgsmål og advarsler skal defineres præcist. Det 
samme gælder for bestemmelserne om udbedrende foranstaltninger, tilbagetrækning og 
tilbagekaldelse af legetøj, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

Produktkvalitet og risici forbundet med tilstedeværelsen af kemiske stoffer

Legetøj er specifikt beregnet til børn: Det er nødvendigt at tage hensyn til, at de er mere 
sårbare over for deres omgivelser end voksne.

Deres organer modnes først i en vis alder, og eksponeringen for CMR-stoffer udgør således en 
risiko for børnenes udvikling og deres sundhed på lang sigt. Det er derfor nødvendigt at 
udvide henvisningen til andre lovgivningstekster (emballering af fødevarer, kosmetiske 
præparater osv.), som omfatter grænseværdier for tilstedeværelsen af stoffer eller kemiske
stoffers vandring (migration), der evalueres i forhold til barnets anvendelse af produktet 
(barnet sutter på det, det kommer i kontakt med barnets hud osv.).

Ordføreren mener, at bestemmelserne om kemiske stoffer skal udvides til at omfatte PBT-
stoffer osv.

Forslaget lægger større vægt på fri bevægelighed end på sikkerhedskrav til legetøj. Det er i 
denne henseende nødvendigt at vende bevisbyrden – i lighed med REACH. De 
erhvervsdrivende skal således godtgøre, at deres legetøj er sikkert og respekterer børns 
sundhed.

Efter adskillige udflytninger er 80 % af det legetøj, der markedsføres i Unionen, importeret –
hovedsagelig fra Kina, hvor arbejdsvilkårene er dårlige, og hvor der ikke stilles store krav til 
miljøbeskyttelse.

Der er således an bred vifte af ansvar i forbindelse med sikkerhedskrav til legetøj. Det 
påhviler imidlertid de store vestlige mærker og ordregivere, som endnu dominerer 
legetøjsmarkedet, samt importørerne og distributørerne at sørge for, at forskrifterne 
overholdes, idet disse afspejler en fællesskabslovgivning, der sikrer det høje niveau for 
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beskyttelse af vores børns sundhed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Forsigtighedsprincippet har 
udtrykkeligt været nedfældet i traktaten 
siden 1992; De Europæiske 
Fællesskabers Domstol har gentagne 
gange præciseret betydningen og 
omfanget af dette princip i 
fællesskabsretten og betragter det som en 
del af grundlaget for Fællesskabets 
miljøbeskyttelses- og sundhedspolitik1.
1 Dom af 23.9.2003 i sag C-192/01, Kommissionen 
mod Danmark, Sml. 2003, s. I-9693; dom af 
7.9.2004 i sag C-127/02, Landelijke Vereniging tot 
Behoud van de Waddenzee og Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Vogels mod 
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij, Sml. 2004, s. I-7405.

Or. fr

Begrundelse

A cause du manque de données sur les dangers et les risques que peuvent représenter les 
jouets pour la sécurité et la santé des enfants et étant donné que les enfants appartiennent aux 
catégories de population très vulnérables ou vulnérables en fonction de l’âge, le principe de 
précaution doit être intégré dans la législation relative à la sécurité des jouets afin de 
permettre tant aux autorités compétentes des Etats membres qu’aux opérateurs économiques 
de prendre des mesures visant à empêcher la mise sur le marché de certains jouets. Sa portée 
doit être générale.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Alle erhvervsdrivende, der indgår i 
forsynings- og distributionskæden, bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de kun gør sådant legetøj 
tilgængeligt på markedet, som er i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning. Dette direktiv indebærer en 
klar og forholdsmæssig fordeling af 
forpligtelserne svarende til hver enkelt 
aktørs respektive rolle i forsynings- og 
distributionsprocessen.

(8) Alle erhvervsdrivende, der indgår i 
forsynings- og distributionskæden, handler 
ansvarligt og med den nødvendige 
forsigtighed med henblik på at sikre, at 
det legetøj, som de markedsfører, under 
normale og med rimelighed forventede 
anvendelsesforhold ikke har virkninger, 
der bringer børns sikkerhed og sundhed i 
fare. De erhvervsdrivende bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
de kun gør sådant legetøj tilgængeligt på 
markedet, som er i overensstemmelse med 
den gældende lovgivning. Dette direktiv 
indebærer en klar og forholdsmæssig 
fordeling af forpligtelserne svarende til 
hver enkelt aktørs respektive rolle i 
forsynings- og distributionsprocessen.

Or. fr

Begrundelse

Il n’est pas suffisant de rappeler aux opérateurs économiques de prendre les mesures 
appropriées, il est utile aussi de rappeler que leur responsabilité est engagée. Leur vigilance 
est donc nécessaire pour garantir la sécurité et la santé des enfants différents usages des 
jouets doivent être pris en compte.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at børn beskyttes mod 
nyligt opdagede risici, er det også 
nødvendigt at vedtage nye væsentlige 
sikkerhedskrav. Det er især nødvendigt at 
udvide og ajourføre bestemmelserne om 
kemikalier i legetøj. Det bør i 

(16) For at sikre et højt niveau af 
beskyttelse af børns sikkerhed og sundhed 
og miljøet mod forskellige risici skal 
farlige og meget farlige stoffer være 
genstand for særlig forsigtighed. Det er
også nødvendigt at vedtage nye væsentlige 
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bestemmelserne fastslås, at legetøj skal 
være i overensstemmelse med den 
generelle kemikalielovgivning, særlig 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 
om registrering, vurdering og godkendelse 
af samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH), om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF 
og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 
93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.
Disse bestemmelser bør dog også tilpasses 
de særlige behov, der gælder for børn, som 
er en sårbar forbrugergruppe. Derfor bør 
der fastsættes nye begrænsninger for 
stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene og 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i 
henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF af 
27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning 
om klassificering, emballering og 
etikettering af farlige stoffer, og der bør 
fastsættes bestemmelser om duftstoffer i 
legetøj på grund af de særlige risici, som 
disse stoffer kan frembyde for menneskers 
sundhed. De specifikke 
maksimalgrænseværdier, der er fastsat i 
direktiv 88/378/EØF for visse stoffers 
vedkommende, bør i betragtning af den 
videnskabelige videns udvikling 
ajourføres.

sikkerhedskrav. Det er især nødvendigt at
udvide og ajourføre bestemmelserne om 
kemikalier i legetøj. Det bør i 
bestemmelserne fastslås, at legetøj skal 
være i overensstemmelse med den 
generelle kemikalielovgivning, særlig 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 
om registrering, vurdering og godkendelse 
af samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH), om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF 
og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 
93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.
Disse bestemmelser bør dog også tilpasses 
de særlige behov, der gælder for børn, som 
er en sårbar forbrugergruppe. Derfor bør 
der fastsættes nye begrænsninger for 
stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene og 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i 
henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF af 
27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning 
om klassificering, emballering og 
etikettering af farlige stoffer, og der bør 
fastsættes bestemmelser om duftstoffer i 
legetøj på grund af de særlige risici, som 
disse stoffer kan frembyde for menneskers 
sundhed. De specifikke 
maksimalgrænseværdier, der er fastsat i 
direktiv 88/378/EØF for visse stoffers 
vedkommende, bør i betragtning af den 
videnskabelige videns udvikling 
ajourføres.

Or. fr

Begrundelse

Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l’objectif d’un 
niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l’environnement, il doit 
en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets. Ce considérant 
traitant des substances chimiques, il est donc impératif de faire référence aux substances 
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dangereuses et très dangereuses.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Erhvervsdrivende, der ansøger om 
dispensation til anvendelse af et meget 
farligt stof i legetøj, skal dokumentere, at 
der ikke findes noget sikrere alternativ.

Or. fr

Begrundelse

L’utilisation des substances très dangereuses doit être évitée de manière générale, en raison 
des effets potentiels à plus ou moins long terme sur la santé des enfants. Toutefois, leur 
utilisation peut être envisagée mais à la condition que les fabricants justifient de l’inexistence 
de substances de substitution, donc plus sûres. Cet amendement renvoie aussi au « principe » 
de renversement de la charge de la preuve introduit dans la législation REACH, où il revient 
au producteur de démontrer qu’il n’a pas d’autres alternatives à l’utilisation d’une substance 
très dangereuse.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Ansvaret for risikostyring i 
forbindelse med legetøj, navnlig de risici 
der er forbundet med anvendelse af 
kemiske stoffer i legetøj, påhviler de 
fysiske eller juridiske personer, der 
fremstiller, importerer og markedsfører 
legetøj.

Or. fr
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Begrundelse

Les opérateurs économiques du secteur des jouets doivent également être pleinement 
conscients des effets potentiellement dangereux pour la santé des enfants de l’utilisation de 
certaines substances ou préparations chimiques. Par conséquent ils doivent intégrer dans la 
gestion des risques liés à l’utilisation des jouets la problématique des substances chimiques.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der bør ud fra 
forsigtighedsprincippet fastsættes særlige 
sikkerhedskrav for at dække den potentielle 
særlige fare, som legetøj inden i fødevarer 
kan udgøre, da kombinationen af legetøj og 
fødevarer kan forårsage en risiko for 
kvælning, der er forskellig fra de risici, 
som legetøjet alene frembyder, og som 
derfor ikke er omfattet af nogen specifik 
fællesskabsforanstaltning.

(18) Der bør fastsættes særlige 
sikkerhedskrav for at dække den potentielle 
særlige fare, som legetøj inden i fødevarer 
kan udgøre, da kombinationen af legetøj og 
fødevarer kan forårsage en risiko for 
kvælning, der er forskellig fra de risici, 
som legetøjet alene frembyder, og som 
derfor ikke er omfattet af nogen specifik 
fællesskabsforanstaltning.

Or. fr

Begrundelse

Le  principe de précaution doit être appliqué de manière générale dans le cadre de cette 
directive révisée. Cet amendement est aussi en lien avec l’amendement 1  au considérant 
3.bis.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Da der kan findes eller udvikles 
legetøj, der udgør en fare, som ikke er 
omfattet af et særligt sikkerhedskrav i 
nærværende direktiv, er det nødvendigt at 
fastsætte et generelt sikkerhedskrav som 
retsgrundlag for at træffe foranstaltninger 

(19) Da der kan findes eller udvikles 
legetøj, der udgør en fare, som ikke er 
omfattet af et særligt sikkerhedskrav i 
nærværende direktiv, er det nødvendigt at 
fastsætte et generelt sikkerhedskrav som 
retsgrundlag for at træffe foranstaltninger 
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mod sådant legetøj. I denne henseende bør 
legetøjs sikkerhed være defineret på 
grundlag af den tilsigtede anvendelse af 
produktet under hensyntagen til den 
forventede brug og børns adfærd, eftersom 
børn normalt ikke udviser den samme grad 
af omhu som en gennemsnitlig voksen 
bruger.

mod sådant legetøj. I denne henseende bør 
legetøjs sikkerhed være defineret på 
grundlag af den tilsigtede anvendelse af 
produktet under hensyntagen til den med 
rimelighed forventede brug og børns 
adfærd, eftersom børn normalt ikke udviser 
den samme grad af omhu som en 
gennemsnitlig voksen bruger.

Or. fr

Begrundelse

Il faut préciser les différents caractères prévisibles des usages à évaluer. Il est nécessaire d’y 
réfléchir pour procéder à l’évaluation du jouet afin de prendre en compte des usages que 
l’enfant peut faire d’un jouet, tout en excluant des événements qu’un enfant d’un certain âge 
ne pourrait pas réaliser en raison de son stade de développement, physique, intellectuel, etc.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) CE-mærkningen er et udtryk for 
legetøjets overensstemmelse med kravene 
og det synlige resultat af en omfattende 
proces med overensstemmelsesvurdering i 
bred forstand. Der bør derfor i dette 
direktiv fastsættes generelle principper for 
anvendelsen af CE-mærkningen og for 
anbringelsen af den.

(21) CE-mærkningen angiver, at legetøjet 
er i overensstemmelse med kravene og det 
synlige resultat af en omfattende proces 
med overensstemmelsesvurdering i bred 
forstand. Der bør derfor i dette direktiv 
fastsættes generelle principper for 
anvendelsen af CE-mærkningen og for 
anbringelsen af den.

Or. fr

Begrundelse

Le nombre considérable de rappels de jouets intervenus en 2007 portant le marquage « CE » 
a rappelé aux consommateurs européens que le respect de la conformité n’était pas synonyme 
d’un niveau élevé de sécurité de jouets. Aussi il est inapproprié de mentionner que le 
marquage « CE » rend effectif la conformité, laissant sous-entendre la sécurité.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Det er afgørende at indskærpe over for 
både fabrikanterne og brugerne, at 
fabrikanten ved at anbringe CE-
mærkningen erklærer, at legetøjet opfylder 
alle gældende krav, og påtager sig det fulde 
ansvar herfor.

(22) Det er afgørende at indskærpe over for 
fabrikanterne, at fabrikanten ved at 
anbringe CE-mærkningen erklærer, at 
legetøjet opfylder alle gældende krav, og 
påtager sig det fulde ansvar herfor.

Or. fr

Begrundelse

Seul le fabricant peut apposer le marquage « CE ». Il doit être conscient que l’utilisation du 
marquage « CE » impliquant respect de conditions strictes, il engage sa responsabilité et que 
tout abus peut être sanctionné. En lien avec l’amendement 8.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Amendement en lien avec les amendements au considérant 16, à l’article 47 et à l’annexe II, 
partie III.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Målene for den påtænkte handling, 
nemlig gennem fastsættelse af 
harmoniserede sikkerhedskrav til legetøj 
og minimumskrav til markedstilsyn at 
skabe et højt sikkerhedsniveau for legetøj 
og samtidig garantere, at det indre marked 
fungerer, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, 
på grund af den påtænkte handlings 
omfang eller virkninger, bedre 
gennemføres på fællesskabsplan; 
Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål 
—

(34) Målene for den påtænkte handling, 
nemlig gennem fastsættelse af 
harmoniserede sikkerhedskrav til legetøj 
med henblik på at sikre børns sikkerhed 
og sundhed og minimumskrav til 
markedstilsyn at skabe et højt 
sikkerhedsniveau for legetøj og samtidig 
garantere, at det indre marked fungerer, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor, på grund af 
den påtænkte handlings omfang eller 
virkninger, bedre gennemføres på 
fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål 
—

Or. fr

Begrundelse

L’objectif premier de cette directive doit être rappelé.
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Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Direktivet er baseret på det princip, at 
fabrikanterne, importørerne og de andre 
erhvervsdrivende garanterer, at 
fremstillingen eller markedsføringen af 
legetøjet, og navnlig de kemiske stoffer, 
som de indeholder, ikke har skadelige 
eller toksiske virkninger for børns 
sundhed og miljøet. Bestemmelserne heri 
bygger på forsigtighedsprincippet,

Or. fr

Begrundelse

Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l’objectif d’un 
niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l’environnement, il doit 
en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets, y compris les 
substances chimiques utilisées pour leur fabrication. Il est nécessaire ce faisant de rappeler 
ici que le principe de précaution doit être intégré à la législation relative à la sécurité des 
jouets.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
»Artikel 2 – nr. 3

(vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

Amendement linguistique.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) "advarsel": særlig(e) påtegning(er), 
der skaber opmærksomhed eller 
agtpågivenhed hos slutbrugeren eller den 
person, der fører opsyn med brugeren, om 
vilkårene for anvendelse eller samling af 
et legetøj

Or. fr

Begrundelse

Il est nécessaire de définir le terme « avertissement » pour éviter toute confusion avec 
l’étiquetage.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) "tilbagetrækning": enhver 
foranstaltning, der har til formål at 
forhindre, at legetøj i forsyningskæden 
gøres tilgængeligt på markedet

(9) "tilbagetrækning": enhver 
foranstaltning, der har til formål at 
forhindre, at legetøj i forsyningskæden 
gøres tilgængeligt, distribueres, tilbydes 
eller udstilles på markedet

Or. fr

Begrundelse

Il est impératif de préciser quelles opérations le retrait couvre exactement.
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) "kvælning": blokering af vitale 
organer som følge af iltmangel af fem 
forskellige årsager, nemlig at en genstand 
har sat sig fast i munden eller svælget, 
drukning, kvælning, strangulering eller 
knusning

Or. fr

Begrundelse

Le terme asphyxie doit être défini car il englobe différents phénomènes de manque d’oxygène.
L’asphyxie est la conséquence d’un des cinq événements provoquant le manque d’oxygène et 
présentant un risque grave ou vital pour la santé des enfants.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) "der kan indtages på grund af sin 
form eller størrelse": genstand hvis 
størrelse eller form gør det muligt for 
genstanden, uden påvirkning af anden 
kraft end genstandens egen vægt, at 
trænge ind i cylinderen til test af smådele 
i henhold til standard EN 71 - 1:2005

Or. fr

Begrundelse

Ce phénomène doit être défini car l’ingestion de certains jouets peut entraîner l’asphyxie ou 
engendrer des problèmes gastriques ou intestinaux. L’ingestion de certains jouets n’est 
possible que parce qu’ils sont de taille inférieure au cylindre de test mentionné ci-dessus.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr.  12 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) "der kan medføre kvælning": en 
genstand hvis størrelse, form eller vægt 
gør det muligt for genstanden, uden 
påvirkning af anden kraft end 
genstandens egen kraft, at dække munden 
eller næsen eller de nedre luftveje 
fuldstændigt

Or. fr

Begrundelse

Idem que l’amendement au point 12 bis.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) "skade": fysisk beskadigelse eller 
sundhedsskade

(13) "skade": fysisk beskadigelse eller 
enhver anden sundhedsskade, herunder 
langsigtet

Or. fr

Begrundelse

Il convient de préciser cette définition, en y incluant des effets autres que physiques qu’un 
jouet non conforme peut engendrer, ainsi que les effets à long terme liés à l’utilisation de 
certaines substances.



PA\736395DA.doc 17/72 PE409.407v02-00

DA

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) "fare": en potentiel skadekilde (14) "fare": en potentiel kilde til skade på 
en persons sundhed eller velbefindende

Or. fr

Begrundelse

Il est nécessaire de préciser ce qui peut être endommagé.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fabrikanten skal sikre, at der findes 
procedurer, hvorved produktionsseriers 
fortsatte overensstemmelse garanteres. 
Der skal i fornødent omfang tages hensyn 
til ændringer i produktets konstruktion eller 
kendetegn og til ændringer i de 
harmoniserede standarder, som der er 
henvist til for at dokumentere legetøjets 
overensstemmelse med de gældende krav.

4. Fabrikanten skal sikre anvendelsen af de 
procedurer, hvorved der kan opnås garanti 
for produktionsseriers fortsatte 
overensstemmelse med prototypen på 
legetøjet og delelementer heraf, der har 
gennemgået forskellige vurderings- og 
overensstemmelseprocedurer, såvel som 
med de grundlæggende krav opstillet i 
artikel 9 og Bilag II. Fabrikanterne tager 
i fornødent omfang hensyn til ændringer i 
produktets konstruktion eller kendetegn og 
til ændringer i de harmoniserede 
standarder, som der er henvist til for at 
dokumentere legetøjets overensstemmelse 
med de gældende krav.

Fabrikanten skal i alle tilfælde, hvor det 
er hensigtsmæssigt, foretage 
stikprøvekontrol af markedsført legetøj, 
undersøge og om nødvendigt føre register 
over klager og holde distributørerne 
orienteret om denne overvågning.

Fabrikantenterne skal foretage 
stikprøvekontrol af fremstillet og
markedsført legetøj, herunder af legetøjets 
enkelte dele. Disse kontroller 
gennemføres mindst en gang om året, 
uagtet artikel 38. Fabrikantenterne skal
undersøge og besvare reklamationer og 
klager fra de forskellige erhvervsdrivende 
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og slutbrugerne inden for en frist på 
maksimalt to uger og føre register over 
klager i overensstemmelse med 
lovgivningen i artikel 7a og holde de 
erhvervsdrivende og de slutbrugere, der 
har indgivet klage, orienteret om denne 
overvågning.

Or. fr

Begrundelse

L’objectif de cette directive est de renforcer les dispositions en matière de sécurité des jouets 
et de santé des enfants. Aussi les fabricants doivent pourvoir garantir qu’ils ont mis en place 
différentes procédures. Les tests par sondage doivent donc être réguliers et doivent porter 
aussi sur les objets sortant de la chaîne de fabrication, ainsi que sur les parties les 
composant. Enfin, les réclamations et plaintes doivent être traitées dans un délai raisonnable, 
qu’elles proviennent des autres opérateurs économiques ou des utilisateurs finals.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at legetøj, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med den gældende fællesskabslovgivning, 
skal han træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe legetøjet i 
overensstemmelse med lovgivningen eller 
om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet og kalde det tilbage fra 
slutbrugerne. Han skal straks orientere de 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 
hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, 
herom og give nærmere oplysninger om 
særlig den manglende overensstemmelse 
med lovgivningen og de foranstaltninger, 
han har truffet.

7. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at legetøj, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med den gældende fællesskabslovgivning, 
skal han træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe legetøjet i 
overensstemmelse med lovgivningen, jvf. 
artikel 10, stk. 1, eller trække det tilbage 
fra markedet, jvf. artikel 10, stk. 2, og 
kalde det tilbage fra slutbrugerne, jvf. 
artikel 10, stk. 3. Han skal straks orientere 
de nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet 
tilgængeligt, herom og særligt give
nøjagtige oplysninger om problemet med 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de foranstaltninger for at 
bringe legetøjet i overensstemmelse med 
lovgivningen, trække det tilbage fra 
markedet og kalde det tilbage fra 
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slutbrugerne, som han har truffet.

Or. fr

Begrundelse

Il est nécessaire de préciser les différentes mesures à prendre en cas de non-conformité, en 
fonction du problème de conformité et de sécurité constaté, tel que précisé dans  les 
amendements aux articles 10 bis à quater. Idem pour l’information des autorités compétentes.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fabrikanten skal på de kompetente 
nationale myndigheders anmodning give 
dem al den information og dokumentation, 
der er nødvendig for at konstatere 
legetøjets overensstemmelse med 
lovgivningen. Han skal, hvis disse 
myndigheder anmoder herom, samarbejde 
med dem om enhver foranstaltning til 
forebyggelse af risici, som legetøj, han har 
bragt i omsætning, udgør.

8. Fabrikanten skal på de kompetente 
nationale myndigheders anmodning og 
inden for syv dage give dem al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere legetøjets 
overensstemmelse med lovgivningen. Han 
skal, hvis disse myndigheder anmoder 
herom, samarbejde med dem om enhver 
foranstaltning til forebyggelse af risici, 
som legetøj, han har bragt i omsætning, 
udgør.

Or. fr

Begrundelse

Les délais de communication de tout document ou informations doivent être précisés. Une 
telle précision est un élément visant à renforcer l’application des mesures de sécurité 
permettant de garantir la santé des enfants.
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a Fabrikanten orienterer de kompetente 
nationale myndigheder på det territorium, 
hvor han markedsfører sit legetøj, om 
udnævnelsen af en bemyndiget 
repræsentant senest fire uger efter 
udnævnelsen.

Or. fr

Begrundelse

Cette information des autorités nationales compétentes est nécessaire. Elle doit se faire dans 
un délai imparti.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b Indberetningen om den bemyndigede 
repræsentant omfatter som minimum den 
bemyndigede repræsentants 
kontaktoplysninger (navn, adresse, 
telefonnummer, e-mailadresse, 
hjemmeside), det legetøj, som den 
bemyndigede repræsentants opgave 
omhandler i henhold til forpligtelserne i 
stk. 3 i denne artikel, og legetøjet unikke 
identifikationsnummer.

Or. fr

Begrundelse

Les informations minimales que le fabricant doit communiquer aux autorités nationales 
compétentes à l’issue de la désignation d’un mandataire, doivent être précisées, pour 
permettre de réaliser les objectifs de la révision de cette directive.
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Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på de kompetente nationale 
myndigheders anmodning give dem al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere legetøjets
overensstemmelse med lovgivningen

b) på de kompetente nationale 
myndigheders anmodning og inden for syv 
dage give dem al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
dokumentere legetøjets overensstemmelse 
med lovgivningen

Or. fr

Begrundelse

Les délais de communication de tout document ou informations doivent être précisés. Une 
telle précision est un élément visant à renforcer l’application des mesures de sécurité 
permettant de garantir la santé des enfants. La 2° partie de l’amendement est linguistique.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Importøren skal, når han bringer legetøj i 
omsætning, handle med fornøden omhu 
over for de gældende krav.

1. Importøren skal, når han bringer legetøj i 
omsætning, garantere, at det legetøj, som 
han bringer i omsætning på EU's marked, 
overholder bestemmelserne i dette 
direktiv, og at legetøjet er sikkert.

Or. fr

Begrundelse

Il est impératif de préciser que les importateurs ont également une part de responsabilité 
dans l’application et le respect des objectifs de la révision de cette directive. Le dernier 
amendement est un amendement linguistique.
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Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Importøren skal, før han bringer legetøj i 
omsætning, kontrollere, at fabrikanten har 
gennemført den relevante 
overensstemmelsesvurderingsprocedure.

2. Importøren skal, før han bringer legetøj i 
omsætning, kontrollere, at fabrikanten har 
gennemført den relevante 
overensstemmelsesvurderingsprocedure i 
henhold til artikel 18 og 19.

Han skal kontrollere, at fabrikanten har 
udarbejdet den tekniske dokumentation, at 
legetøjet er forsynet med den krævede 
overensstemmelsesmærkning og er 
ledsaget af den krævede dokumentation, og 
at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 
3, stk. 5 og 6.

Han skal kontrollere, at fabrikanten har 
udarbejdet den tekniske dokumentation, 
jvf. artikel 20, at legetøjet er forsynet med 
den krævede overensstemmelsesmærkning 
og er ledsaget af den krævede 
dokumentation, og at fabrikanten har 
opfyldt kravene i artikel 3, stk. 5 og 6, 
artikel 9 og Bilag II.

Hvis en importør konstaterer, at legetøjet 
ikke er i overensstemmelse med de 
væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og 
bilag II, må han først bringe legetøjet i 
omsætning, efter at det er blevet bragt i 
overensstemmelse med de pågældende 
krav.

Hvis en importør konstaterer, at legetøjet 
ikke er i overensstemmelse med de 
væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og 
bilag II, må han først bringe legetøjet i 
omsætning, efter at det er blevet bragt i 
overensstemmelse med de pågældende 
krav.

Or. fr

Begrundelse

Il est nécessaire de rappeler les dispositions pertinentes de la présente directive auxquelles 
ces différents points se rapportent. L’amendement à l’alinéa 3 est linguistique.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Importørens navn og kontaktadresse skal 
fremgå af legetøjet, eller hvis dette på 
grund af legetøjets størrelse eller art ikke er 
muligt, af emballagen eller af et dokument, 

3. Importørens navn, kontaktadresse, 
telefonnummer og e-mailadresse skal
fremgå tydeligt og læseligt af legetøjet, 
eller hvis dette på grund af legetøjets 
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der ledsager legetøjet. størrelse eller art ikke er muligt, af 
emballagen eller af et dokument, der 
ledsager legetøjet, på en sådan måde at 
disse oplysninger er synlige og adskilte fra 
beskrivelsen af legetøjet.

Or. fr

Begrundelse

Les informations initialement proposées doivent être complétées et elles doivent être 
accessibles facilement et rapidement.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Importøren skal sikre, at opbevarings-
og transportbetingelserne for legetøj, som 
han har ansvaret for, ikke bringer dets 
overensstemmelse med kravene i artikel 9 
og bilag II i fare.

4. Importøren skal sikre, at opbevarings-
og transportbetingelserne for legetøj, som 
han har ansvaret for, ikke skader legetøjets 
fabrikationstilstand og bringer dets 
overensstemmelse med kravene i artikel 9 
og bilag II i fare.

Or. fr

Begrundelse

Le respect des exigences de sécurité ne concerne pas seulement le respect de la conformité, 
mais doit garantir aussi l’intégrité du jouet.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at legetøj, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med den gældende fællesskabslovgivning, 

5. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at legetøj, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med den gældende fællesskabslovgivning, 
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skal han træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe legetøjet i 
overensstemmelse med lovgivningen eller 
om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet og kalde det tilbage fra 
slutbrugerne. Han skal straks orientere de 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 
hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, 
herom og give nærmere oplysninger om 
særlig den manglende overensstemmelse 
med lovgivningen og de foranstaltninger, 
han har truffet.

skal han træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe legetøjet i 
overensstemmelse med lovgivningen, jvf. 
artikel 10, stk. 1, eller trække det tilbage 
fra markedet, jvf. artikel 10, stk. 2, og 
kalde det tilbage fra slutbrugerne, jvf. 
artikel 10, stk. 3. Han skal straks orientere 
de andre relevante erhvervsdrivende og de 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 
hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, 
herom og især give præcise oplysninger 
om problemet med manglende 
overensstemmelse med lovgivningen og de 
foranstaltninger til tilbagetrækning og 
tilbagekaldelse, han har truffet.

Or. fr

Begrundelse

Idem amendement 22.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Importøren skal på de kompetente 
nationale myndigheders anmodning give 
dem al den information og dokumentation, 
der er nødvendig for at konstatere 
legetøjets overensstemmelse med 
lovgivningen. Han skal, hvis disse 
myndigheder anmoder herom, samarbejde 
med dem om enhver foranstaltning til 
forebyggelse af risici, som legetøj, han har 
bragt i omsætning, udgør.

7. Distributøren skal på de kompetente 
nationale myndigheders anmodning og 
inden for syv dage give dem al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere legetøjets 
overensstemmelse med lovgivningen. Han 
skal, hvis disse myndigheder anmoder 
herom, samarbejde med dem om enhver 
foranstaltning til forebyggelse af risici, 
som legetøj, han har bragt i omsætning, 
udgør.

Or. fr
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Begrundelse

Idem amendement 26.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Distributøren skal, når han gør legetøj 
tilgængeligt på markedet, handle med 
fornøden omhu over for de gældende 
krav.

1. Distributøren skal, når han gør legetøj 
tilgængeligt på markedet, garantere, at det 
legetøj, som han bringer i omsætning på 
EU's marked, overholder bestemmelserne 
i dette direktiv, således at det legetøj, som 
han markedsfører i EU, er sikkert.

Or. fr

Begrundelse

Idem amendement 27.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Distributøren skal sikre, at opbevarings-
og transportbetingelserne for legetøj, som 
han har ansvaret for, ikke bringer dets 
overensstemmelse med kravene i artikel 9 
og bilag II i fare.

3. Importøren skal sikre, at opbevarings-
og transportbetingelserne for legetøj, som 
han har ansvaret for, ikke skader legetøjets 
fabrikationstilstand og bringer dets 
overensstemmelse med kravene i artikel 9 
og Bilag II i fare.

Or. fr

Begrundelse

Idem amendement 30.
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Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at legetøj, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med den gældende 
fællesskabslovgivning, skal han træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at bringe 
legetøjet i overensstemmelse med 
lovgivningen eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet og kalde det 
tilbage fra slutbrugerne. Han skal straks 
orientere de nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet 
tilgængeligt, herom og give nærmere 
oplysninger om særlig den manglende 
overensstemmelse med lovgivningen og de 
foranstaltninger, han har truffet.

4. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at legetøj, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med den gældende fællesskabslovgivning, 
skal han træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe legetøjet i 
overensstemmelse med lovgivningen, jvf. 
artikel 10, stk. 1, eller trække det tilbage 
fra markedet, jvf. artikel 10, stk. 2, og 
kalde det tilbage fra slutbrugerne, jvf. 
artikel 10, stk. 3. Han skal straks orientere 
de andre relevante erhvervsdrivende og de 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 
hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, 
herom og særligt give nøjagtige 
oplysninger om problemet med manglende 
overensstemmelse med lovgivningen og de 
foranstaltninger for at bringe legetøjet i 
overensstemmelse med lovgivningen, 
trække det tilbage fra markedet og kalde 
det tilbage fra slutbrugerne, som han har 
truffet.

Or. fr

Begrundelse

Idem amendement 22.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Distributøren skal på de kompetente 
nationale myndigheders anmodning give 
dem al den information og dokumentation, 
der er nødvendig for at konstatere 

5. Distributøren skal på de kompetente 
nationale myndigheders anmodning og 
inden for syv dage give dem al den 
information og dokumentation, der er 
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legetøjets overensstemmelse med 
lovgivningen. Han skal, hvis disse 
myndigheder anmoder herom, samarbejde 
med dem om enhver foranstaltning til 
forebyggelse af risici, som legetøj, han har 
gjort tilgængeligt på markedet, udgør.

nødvendig for at konstatere legetøjets 
overensstemmelse med lovgivningen. Han 
skal, hvis disse myndigheder anmoder 
herom, samarbejde med dem om enhver 
foranstaltning til forebyggelse af risici, 
som legetøj, han har bragt i omsætning, 
udgør.

Or. fr

Begrundelse

Idem amendement 26.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Register

De erhvervsdrivende inden for 
legetøjsbranchen som defineret i artikel 1 
skal føre et register over trufne 
foranstaltninger, tilbagetrækninger, 
tilbagekaldelser, reklamationer og klager 
modtaget fra andre erhvervsdrivende og 
slutbrugere og over opfølgningen på hver 
af ovennævnte foranstaltninger.
Af registret skal for hver af ovennævnte 
foranstaltninger tydeligt fremgå 
årsagerne hertil, legetøjets unikke 
identifikationsnummer og den 
identifikation af legetøjet, der giver 
mulighed for at spore det, samt datoen for 
modtagelse af reklamationen eller klagen 
og datoen for udsendelsen af 
opfølgningen på reklamationen eller 
klagen.
Registret opbevares i ti år. De 
erhvervsdrivende stiller det efter 
anmodning til rådighed for de kompetente 
nationale myndigheder.
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Or. fr

Begrundelse

L’article 3, paragraphe 4 fait référence à la tenue d’un registre par les fabricants. Il est donc 
nécessaire de préciser les modalités applicables à la tenue dudit registre dans la présente 
directive.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De skal have egnede systemer og 
procedurer, som gør det muligt efter 
anmodning at stille disse oplysninger til 
rådighed for markedstilsynsmyndighederne 
i 10 år.

De skal have egnede systemer og 
procedurer, som gør det muligt efter 
anmodning og inden for syv dage at stille 
disse oplysninger til rådighed for 
markedstilsynsmyndighederne i 10 år.

Or. fr

Begrundelse

Idem amendement 23.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1. Der mindes om, at børn tilhører 
kategorien af sårbare personer, da deres 
sundhed er meget skrøbeligt og biologisk 
set i højere grad reagerer på 
tilstedeværelsen af bestemte stoffer. De 
risici, der er forbundet med deres 
eksponering for kemiske stoffer, er 
endvidere større end hos voksne, da de 
ikke er fuldt udviklede.

Or. fr
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Begrundelse

Dans cet article disposant des exigences essentielles de sécurité, il est impératif de rappeler 
que les enfants appartiennent à la population des personnes très vulnérables ou vulnérables, 
en fonction de leur âge. Et qu’il est nécessaire qu’il en soit tenu compte en matière 
d’exigences de sécurité et de garantie de la santé des enfants utilisant des jouets, notamment 
pour ce qui est des substances chimiques.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anvender 
forsigtighedsprincippet.

Or. fr

Begrundelse

Idem amendement 1.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Legetøj må ikke indebære fare for 
sikkerheden eller sundheden for brugerne 
eller andre personer, når det anvendes til 
det beregnede formål eller på den måde, 
som børn normalt må forventes at anvende 
det på.

2. Legetøj må ikke indebære fare for 
sikkerheden eller sundheden for brugerne 
eller andre personer, når det anvendes til 
det beregnede formål og på den måde, som 
børn normalt og med rimelighed må 
forventes at anvende det på.

Der tages hensyn til de evner, brugerne, og 
i givet fald de personer, der fører opsyn 
med brugerne, har til at håndtere især 
legetøj, der på grund af dets funktion, 
størrelse og særpræg er bestemt for børn 
under 36 måneder.

Der tages hensyn til de evner, brugerne har 
til at håndtere især legetøj, der på grund af 
dets funktion, størrelse og særpræg er 
bestemt for børn under 36 måneder.

De på legetøjet eller dets emballage 
anbragte mærkater skal sammen med den 

De på legetøjet eller dets emballage 
anbragte mærkater skal sammen med den 
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medfølgende brugsanvisning gøre brugerne 
eller de personer, der fører opsyn med dem, 
opmærksom på de farer og risici for skade, 
der er forbundet med anvendelsen af 
legetøjet, samt på, hvordan man undgå 
dem.

medfølgende brugsanvisning gøre brugerne 
eller de personer, der fører opsyn med dem, 
opmærksom på de farer og risici for skade, 
der er forbundet med anvendelsen af 
legetøjet, samt på, hvordan man undgå 
dem.

Or. fr

Begrundelse

Idem amendement 7 pour la 1° partie de l’amendement. Pour l’évaluation des exigences 
essentielles de sécurité, la présence d’un surveillant ne peut pas être prise en compte, car il 
convient d’évaluer la sécurité intrinsèque des jouets. La surveillance doit avoir lieu, mais elle 
ne peut pas être continue, car l’enfant doit pouvoir et a besoin de jouer seul pour se 
développer et acquérir son autonomie.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Legetøj, der bringes i omsætning, skal 
være i overensstemmelse med de 
væsentlige sikkerhedskrav i hele det 
tidsrum, legetøjet forventes at kunne 
anvendes på normal vis.

3. Legetøj, der bringes i omsætning, skal 
være i overensstemmelse med de 
væsentlige sikkerhedskrav i hele det 
tidsrum, legetøjet med rimelighed 
forventes at kunne anvendes på normal vis.

Or. fr

Begrundelse

Idem amendement 2.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Advarslerne i Bilag V, del B, punkt 1 
anvendes ikke for legetøj, der i kraft af 
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dets funktion, dimensioner eller andre 
karakteristika foruden vægten, er 
beregnet til børn på under 36 måneder.

Or. fr

Begrundelse

Des jouets destinés à des enfants de moins de trois ans portent souvent l'indication "non 
destiné à des enfants de moins de trois ans", alors qu’ils sont destinés à cette catégorie d’âge.
Certains fabricants essaient ainsi de se soustraire à leurs responsabilités ou de se couvrir.
L'annexe V n'interdisant pas explicitement que cette formule soit apposée, il est beaucoup 
plus simple en matière de surveillance du marché de faire respecter la législation en faisant 
figurer cette disposition dans la directive.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For så vidt angår de i bilag V, del B, punkt 
2 til 5, anførte legetøjskategorier anvendes 
de advarsler, der er fastsat heri i 
forbindelse med fastlæggelsen af deres 
ordlyd.

Or. fr

Begrundelse

Amendement de cohérence avec l’amendement 102. Il convient aussi de préciser la portée de 
cette disposition.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

opsyn med dem, og anbringes på legetøjet 
eller, hvis dette er teknisk umuligt, på en 
mærkat på legetøjet eller på emballagen.
Advarslerne gentages på 
brugsanvisningen, hvis en sådan følger 
med legetøjet. Der anbringes passende 
advarsler på småt legetøj, der sælges uden 
emballage.

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

Der opsættes på salgsstedet synlige, 
tydelige og let læselige, præcise og 
iøjnefaldende advarsler med angivelse af 
brugernes minimums- og maksimumsalder.
De bemyndigede repræsentanter, 
importørerne og distributørerne skal 
oplyses om disse advarsler, således at 
advarsler med angivelse af brugernes 
minimums- og maksimumsalder kan 
anbringes korrekt på salgsstedet.
Advarslerne skal placeres på forskellige 
steder, således at de ses hyppigt. 
Advarslen trykkes på emballagens mest 
synlige side samt på al ydre emballage, 
dog ikke gennemsigtig yderemballage, der 
anvendes til detailsalg af det pågældende 
legetøj. Medlemsstaterne kan bestemme 
placeringen af de advarsler, der skal 
fremgå af overfladerne, i forhold til 
sproglige krav. Den tekst og de 
oplysninger om indhold, der kræves i 
henhold til denne artikel, er følgende:
a) trykt med fede, sorte Helvetica-
bogstaver på hvid baggrund. For at tage 
hensyn til sproglige krav har 
medlemsstaterne ret til at vælge 
skriftstørrelsen, så længe skriftstørrelsen i 
henhold til medlemsstaternes lovgivning 
er således, at den gør det let og tydeligt at 
læse advarslen
b) trykt på det eller de officielle sprog i 
den medlemsstat, hvor legetøjet 
markedsføres.

Or. fr
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Begrundelse

Les dispositions en matière d’avertissement doivent être précisées sur de nombreux points, 
d’où cet amendement qui pour les modalités citées aux alinéas 3 et 4 de cet amendement 
s’inspirent de certaines dispositions arrêtées dans le cadre de la législation sur les produits 
du tabac. Concernant les dispositions d’avertissement au point de vente, il est régulièrement 
constaté que les vendeurs ne sont pas informés que certains jouets ne sont pas destinés aux 
enfants de moins de 3 ans, ce qui minore l’objectif de renforcer la sécurité des enfants.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. De advarsler, som er nævnt i denne 
artikel og Bilag V, såvel som 
sikkerhedsanvisningerne, findes på 
medlemsstaternes officielle sprog, når 
legetøjet bringes i omsætning på deres 
område.

Or. fr

Begrundelse

La rédaction des avertissements et des instructions de sécurité dans la ou les langues 
officielles de l’Etat membre où les jouets sont mis sur le marché est un élément essentiel de la 
sécurité et de la santé des enfants.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Fælles bestemmelser for erhvervsdrivende 
vedrørende de foranstaltninger, der skal 

træffes, hvis legetøj ikke er eller kan 
mistænkes for ikke at være i 

overensstemmelse med lovgivningen
1. I medfør af artikel 3, 5 og 6 træffer en 
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erhvervsdrivende, der har et problem med 
eller er i tvivl om overholdelsen af 
bestemmelserne om mærkning i henhold 
til artikel 9a eller advarsler i henhold til 
artikel 10, de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at bringe det pågældende 
legetøj i overensstemmelse med 
lovgivningen.
2. Foranstaltningerne anvendes kun for 
at bringe mærkning og advarsler i 
overensstemmelse med lovgivningen i 
henhold til artikel 9a og 10. 
3. En erhvervsdrivende, der har et 
problem med eller er i tvivl om 
overholdelsen af bestemmelserne om 
mærkning i henhold til artikel 9a eller 
advarsler i henhold til artikel 10, giver 
omgående meddelelse herom til de andre 
relevante erhvervsdrivende, 
forbrugerorganisationerne og de 
nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvori legetøjet er gjort 
tilgængeligt, idet der navnlig gives 
præcise oplysninger om problemet med 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de foranstaltninger, der 
er truffet.
4. Foranstaltningerne træffes omgående 
og gennemføres så hurtigt som muligt og 
senest inden for to uger efter 
konstateringen af problemet om 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen.
Såfremt ovennævnte frist ikke kan 
overholdes, oplyser den erhvervsdrivende, 
der er berørt af problemet om manglende 
overensstemmelse med lovgivningen, 
straks de andre relevante 
erhvervsdrivende og de kompetente 
nationale myndigheder og begrunder 
behovet for en ny frist til at bringe 
legetøjet i overensstemmelse med 
lovgivningen. De kompetente nationale 
myndigheder træffer hurtigst muligt 
afgørelse om ansøgningen om 
forlængelse af fristen og oplyser 
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omgående de relevante erhvervsdrivende 
om afgørelsen, navnlig fristen for at 
bringe legetøjet i overensstemmelse med 
lovgivningen.
5. Legetøjet må ikke gøres tilgængelig for 
slutbrugerne, så længe det ikke er bragt i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures correctives, mentionnées 
aux articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 b 
Fælles bestemmelser for erhvervsdrivende 

vedrørende de foranstaltninger for 
tilbagetrækning, der skal træffes, hvis 
legetøj ikke er eller kan mistænkes for 
ikke at være i overensstemmelse med 

lovgivningen
1. I medfør af artikel 3, 5 og 6 træffer en 
erhvervsdrivende, der er berørt af et 
problem med eller er i tvivl om 
overholdelsen af bestemmelserne om 
sikkerhedskrav til legetøj, omgående 
foranstaltninger til tilbagetrækning af 
legetøjet.
2. En erhvervsdrivende, der har et 
problem med eller er i tvivl om 
overholdelsen af bestemmelserne om 
sikkerhedskrav til legetøj, meddeler 
omgående de andre relevante 
erhvervsdrivende, 
forbrugerorganisationerne og de 
nationale myndigheder i de 
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medlemsstater, hvori legetøjet er gjort 
tilgængeligt, idet der navnlig gives 
præcise oplysninger om problemet med 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de foranstaltninger til 
tilbagetrækning, han har truffet.
3. Foranstaltningerne til tilbagetrækning 
træffes omgående og gennemføres så
hurtigt som muligt og senest inden for to 
uger efter konstateringen af problemet 
vedrørende manglende overensstemmelse 
med lovgivningen.
Såfremt ovennævnte frist ikke kan 
overholdes, oplyser den erhvervsdrivende, 
der er berørt at problemet om manglende 
overensstemmelse med lovgivningen, 
straks de andre relevante 
erhvervsdrivende og de kompetente 
nationale myndigheder og begrunder 
behovet for en ny frist til at bringe 
legetøjet i overensstemmelse med 
lovgivningen. De kompetente nationale 
myndigheder træffer hurtigst muligt 
afgørelse om ansøgningen om 
forlængelse af fristen og oplyser så 
hurtigt som muligt de relevante 
erhvervsdrivende om afgørelsen, navnlig 
den frist, der måtte være nødvendig for at 
bringe legetøjet i overensstemmelse med 
lovgivningen.
4. Legetøjet gøres utilgængeligt for 
slutbrugerne på ubestemt tid.
Når legetøj, der har været tilbagetrukket, 
er bragt i overensstemmelse med 
lovgivningen, opfattes det som nyt legetøj 
og skal overholde alle bestemmelserne i 
dette direktiv om nye produkter, som 
bliver gjort tilgængelige for slutbrugerne.

Or. fr

Begrundelse

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures de retrait, mentionnées aux 
articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
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renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants. Les modalités 
en matière de retrait doivent être plus fortes que les mesures correctives car la sécurité des 
jouets et la santé des enfants peuvent être plus sérieusement affectées

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 10 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10c
Fælles bestemmelser for erhvervsdrivende 

vedrørende foranstaltninger til 
tilbagekaldelse af legetøj, der ikke er eller 

mistænkes for ikke at være i 
overensstemmelse med lovgivningen

1. I medfør af artikel 3, 5 og 6 træffer en 
erhvervsdrivende, der er berørt af et 
problem med eller er i tvivl om 
overholdelsen af bestemmelserne om 
sikkerhedskrav til legetøj, omgående 
foranstaltninger til tilbagekaldelse af 
legetøjet.
2. Slutbrugere, der har erhvervet det 
legetøj, der ikke er i overensstemmelse 
med lovgivningen, oplyses omgående 
herom via samtlige informationskanaler i 
de medlemsstater, hvori de 
erhvervsdrivende har gjort legetøjet 
tilgængeligt. Informationen skal navnlig 
omfatte præcise oplysninger om 
årsagerne til, at legetøjet ikke er i 
overensstemmelse med lovgivningen,
farerne ved legetøjet og de potentielle 
risici samt om behov for 
sikkerhedsforanstaltninger eller sikker 
opbevaring af legetøjet og om, hvortil 
legetøjet skal tilbageleveres.
3. En erhvervsdrivende, der har et 
problem med eller er i tvivl om 
overholdelsen af bestemmelserne om 
sikkerhedskrav til legetøj, meddeler 
omgående de andre relevante 
erhvervsdrivende, 
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forbrugerorganisationerne og de 
nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvori legetøjet er gjort 
tilgængeligt, idet der navnlig gives 
præcise oplysninger om problemet med 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de foranstaltninger til 
tilbagetagning, han har truffet.
De erhvervsdrivende, der er berørt af en 
tilbagekaldelse, stiller en gratis 
telefonlinje, som er åben 24 timer i 
døgnet, og så længe 
tilbagekaldelsesarbejdet pågår, til 
rådighed for slutbrugere, der har 
erhvervet det pågældende legetøj.
De relevante erhvervsdrivende 
samarbejder med forbrugerorganisationer 
og de kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvori de har gjort legetøjet 
tilgængeligt. De ovenfor nævnte parter 
koordinerer deres foranstaltninger og 
tiltag med de midler, de finder mest 
egnede.
De eventuelle udgifter, der er forbundet 
med information af slutbrugerne, 
afholdes af de relevante erhvervsdrivende.
4. Foranstaltningerne til tilbagekaldelse 
træffes omgående og gennemføres så 
hurtigt som muligt og senest inden for to 
uger efter konstateringen af problemet 
vedrørende manglende overensstemmelse 
med lovgivningen.
Såfremt ovennævnte frist ikke kan 
overholdes, oplyser den erhvervsdrivende, 
der er berørt at problemet om manglende 
overensstemmelse med lovgivningen, 
straks de andre relevante 
erhvervsdrivende og de kompetente 
nationale myndigheder og begrunder 
behovet for en ny frist til at bringe 
legetøjet i overensstemmelse med 
lovgivningen. De kompetente nationale 
myndigheder træffer hurtigst muligt og 
inden for en frist på syv dage afgørelse 
om ansøgningen om forlængelse af fristen 
og oplyser så hurtigt som muligt og inden 
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for syv dage de relevante erhvervsdrivende
om afgørelsen, og navnlig den frist der 
måtte være nødvendig for at bringe 
legetøjet i overensstemmelse med 
lovgivningen.
5. Legetøj, der fortsat er tilgængeligt på 
markedet, gøres utilgængeligt for 
slutbrugerne på ubestemt tid.
6. Når legetøj, der har været tilbagekaldt, 
er bragt i overensstemmelse med 
lovgivningen, opfattes det som nyt legetøj 
og skal overholde alle bestemmelserne i 
dette direktiv om nye produkter, som 
bliver gjort tilgængelige for slutbrugerne.

Or. fr

Begrundelse

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures de retrait, mentionnées aux 
articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants. Les modalités 
en matière de rappel doivent être plus fortes que les mesures de retrait car elles concernent 
des jouets détenus par des consommateurs,  la sécurité des jouets et la santé des enfants 
peuvent donc être plus gravement affectées, faute de mesures de rappel adéquates.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sikkerhedsvurderinger (vedrører ikke den danske tekst)
Sikkerhedsvurderinger

Or. fr

Begrundelse

Amendement linguistique
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Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a Ved vurderingen af legetøjets 
sikkerhed skal alle relevante aspekter 
tages i betragtning, navnlig kategorier af 
børn eller grupper af børn, der har en høj 
eller særlig sårbarhed, f.eks. børn med 
særlige behov.

Or. fr

Begrundelse

Outre qu’il s’agit de rappeler l’objet essentiel de l’évaluation, il est nécessaire aussi de 
préciser des aspects complémentaires de celle-ci, notamment de prendre aussi en 
considération les  groupes d’enfants handicapés.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 17 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b Fraværet af eller et ringe antal af 
alvorlige ulykker må ikke automatisk give 
anledning til en lav risikoformodning.

Or. fr

Begrundelse

Cet amendement vise à ce que les accidents moyennement graves, mais surtout bénins, soient 
mieux pris en compte, pour avoir une représentation plus juste de l’accidentologie liée aux 
jouets.
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Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når et 
overensstemmelsesvurderingsorgan, der er 
bemyndiget i henhold til artikel 21, i det 
følgende benævnt "bemyndiget organ", 
gennemfører en EF-typeafprøvning, 
evaluerer det i relevante tilfælde sammen 
med fabrikanten den analyse, fabrikanten 
har foretaget i overensstemmelse med 
artikel 17, af farer, legetøjet kan udgøre.

3. Når et 
overensstemmelsesvurderingsorgan, der er 
bemyndiget i henhold til artikel 21, i det 
følgende benævnt "bemyndiget organ", 
gennemfører en EF-typeafprøvning, 
evaluerer det sammen med fabrikanten den 
analyse, fabrikanten har foretaget i 
overensstemmelse med artikel 17, af farer, 
legetøjet kan udgøre.

Or. fr

Begrundelse

Cette évaluation ne peut pas être facultative, eu égard à l’objet de renforcer la sécurité des 
jouets.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Attesten tages op til fornyet behandling, 
når som helst det er nødvendigt, særlig i 
tilfælde af en ændring af 
fremstillingsprocessen, råvarerne eller 
legetøjets bestanddele, og under alle 
omstændigheder hvert femte år.

Attesten tages op til fornyet behandling, 
når som helst det er nødvendigt, særlig i 
tilfælde af en ændring af 
fremstillingsprocessen, råvarerne eller 
legetøjets bestanddele, og under alle 
omstændigheder hvert tredje år.

Or. fr

Begrundelse

Le délai doit être raccourcie, eu égard à l’objet de renforcer la sécurité des jouets.



PA\736395DA.doc 42/72 PE409.407v02-00

DA

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1. Fabrikanten stiller på de kompetente 
nationale myndigheders anmodning den 
tekniske dokumentation, som er nævnt i 
artikel 3, stk. 2, til rådighed for inspektion 
eller kontrol på det territorium, hvori 
myndigheden fører tilsyn, i 
overensstemmelse med artikel 38, stk. 3a.

Or. fr

Begrundelse

Il convient de préciser dans cet article  que la documentation technique doit être disponible 
pour toute inspection ou contrôle chez le fabricant de jouets.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en markedstilsynsmyndighed 
anmoder fabrikanten om den tekniske 
dokumentation eller en oversættelse af dele 
heraf, kan den fastsætte en frist på 30 
dage hertil, medmindre en kortere frist er 
begrundet på grund af en alvorlig eller 
umiddelbar risiko.

På de kompetente nationale myndigheders 
anmodning stiller fabrikanten eller dennes 
bemyndigede repræsentant den tekniske 
dokumentation eller en oversættelse af dele 
heraf til rådighed inden for maksimalt 30 
dage, medmindre en kortere frist er 
begrundet på grund af en alvorlig eller 
umiddelbar risiko.

Or. fr

Begrundelse

Il est nécessaire d’être plus précis et de fixer d’emblée le délai de transmission de la 
documentation. Cela renforce la sécurité des jouets et permet de mieux garantir la sécurité et 
la santé des enfants qui font l’objet de cette révision.
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Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis fabrikanten ikke overholder 
forpligtelserne i stk. 1, 2 og 3, kan 
markedstilsynsmyndigheden kræve af ham, 
at et bemyndiget organ udfører en 
afprøvning for hans regning inden for et 
bestemt tidsrum, hvor det undersøges, om 
legetøjet opfylder de harmoniserede 
standarder og væsentlige sikkerhedskrav.

4. Hvis fabrikanten ikke overholder 
forpligtelserne i stk. -1a, 1, 2 og 3, kræver
markedstilsynsmyndigheden af ham, at et 
bemyndiget organ udfører en afprøvning 
for hans regning inden for højst 14 dage, 
hvor det certificeres, at legetøjet opfylder 
de harmoniserede standarder og væsentlige 
sikkerhedskrav.

Or. fr

Begrundelse

Idem amendement 57.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a Hvis fabrikanten ikke overholder sine 
forpligtelser i henhold til stk. 4, træffer 
markedstilsynsmyndigheden de 
foranstaltninger, som denne vurderer som 
nødvendige, for at det pågældende legetøj 
ikke gøres tilgængeligt på markedet og i 
distributionskæderne på det territorium, 
hvori myndighededen fører tilsyn.

Or. fr

Begrundelse

Le présent article est incomplet. Si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui 
incombent, les autorités nationales compétentes doivent pouvoir prendre les mesures 
permettant de garantir la sécurité et la santé des enfants.
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Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en god teknisk og faglig uddannelse 
omfattende alle 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 
inden for det område, på hvilket 
overensstemmelsesvurderingsorganet er 
blevet bemyndiget

a) en god teknisk og faglig uddannelse, 
som navnlig kan dokumenteres med 
diplomer eller erhvervserfaring og 
certifikater, og som omfatter alle 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 
inden for det område, på hvilket 
overensstemmelsesvurderingsorganet er 
blevet bemyndiget

Or. fr

Begrundelse

Il est nécessaire d’attester de la formation technique et professionnelle des personnels des 
organismes notifiés.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal ansøge om at blive ISO 9001-
certificeret (2000-version).

Or. fr

Begrundelse

Cette certification est une garantie supplémentaire de la qualité de l’évaluation et du respect 
des normes dans la conduite de celle-ci.
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Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a Datterselskaber og underentreprenører 
skal være ISO 9001-certificerede (2000-
version).

Or. fr

Begrundelse

Cette certification est une garantie supplémentaire de la qualité des processus de production 
et de l’évaluation régulière et des contrôles de ceux-ci.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a Med henblik på overvågning af det 
legetøj, der markedsføres i 
overensstemmelse med artikel 37, har 
markedstilsynsmyndigheden eller en 
hvilken som helst godkendt instans, som 
denne myndighed giver mandat hertil, ret 
til at foretage uanmeldte kontrolbesøg på 
erhvervsdrivendes ejendom, om muligt en 
gang om året og mindst en gang hvert 
andet år.

Or. fr

Begrundelse

Les contrôles dans les locaux des opérateurs économiques ne peuvent pas avoir lieu 
uniquement quand cela s’avère nécessaire, mais ils doivent pouvoir avoir lieu de manière 
inopinée, bien entendu sans notification préalable, et le plus régulièrement possible, 2 ans 
étant un délai raisonnable.
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Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis markedstilsynsmyndighederne i en 
af medlemsstaterne har truffet 
foranstaltninger i henhold til artikel 12 i 
direktiv 2001/95/EF, eller hvis de har 
tilstrækkelig grund til at antage, at 
legetøj, der er omfattet af dette direktiv, 
udgør en risiko for menneskers sundhed 
eller sikkerhed, skal de i samarbejde med 
de relevante erhvervsdrivende foretage en 
evaluering af det pågældende legetøj 
omfattende alle de krav, der er fastlagt i 
dette direktiv.

1. Hvis markedstilsynsmyndighederne i en 
af medlemsstaterne har truffet 
foranstaltninger i henhold til artikel 12 i 
direktiv 2001/95/EF, eller hvis de 
mistænker legetøj, der er omfattet af dette 
direktiv, for at udgøre en risiko for 
menneskers sundhed eller sikkerhed, skal 
de straks foretage de nødvendige 
evalueringer af det pågældende legetøj 
omfattende alle de krav, der er fastlagt i 
dette direktiv. De erhvervsdrivende stiller 
inden for en frist på syv dage de 
oplysninger eller elementer til rådighed, 
som myndigheden anmoder om.

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

Hvis markedstilsynsmyndighederne i 
forbindelse med denne evaluering 
konstaterer, at legetøjet ikke opfylder 
kravene i dette direktiv, skal de kræve, at
den pågældende erhvervsdrivende træffer 
alle fornødne foranstaltninger for at bringe 
legetøjet i overensstemmelse med disse 
krav eller for at trække legetøjet tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage inden for 
de tidsfrister, der er fastlagt i artikel 10a 
til 10c.

Or. fr

Begrundelse

Tout problème de conformité doit être évalué immédiatement. La participation des opérateurs 
économiques concernés doit se limiter à la fourniture des informations pour l’évaluation de 
du jouet en cause. Si la conformité n’est pas respectée, les mesures correctives appropriées 
au problème constaté doivent être mises en œuvre dans les délais impartis.
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Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den erhvervsdrivende skal sikre, at der 
træffes foranstaltninger over for alt det 
pågældende legetøj, som han har gjort 
tilgængeligt på Fællesskabets marked.

3. Den eller de berørte erhvervsdrivende 
skal sikre, at der træffes foranstaltninger til 
tilbagetrækning eller tilbagekaldelse over 
for alt det pågældende legetøj, som de har 
gjort tilgængeligt på Fællesskabets marked.

Or. fr

Begrundelse

Il convient d’être précis et donc d’inclure tous les opérateurs économiques et toutes les 
opérations concernés par les mesures à prendre en cas de non-conformité.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis den pågældende erhvervsdrivende 
inden for den frist, der er omhandlet i stk. 
1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne 
foranstaltninger, skal 
markedstilsynsmyndighederne træffe de 
nødvendige foreløbige foranstaltninger for 
at forbyde eller begrænse 
tilgængeliggørelsen af legetøjet på det 
nationale marked eller for at trække 
legetøjet tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage.

4. Hvis den pågældende erhvervsdrivende 
inden for den frist, der er omhandlet i stk. 
1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne 
foranstaltninger til udbedrelse, 
tilbagetrækning eller tilbagekaldelse, skal 
markedstilsynsmyndighederne træffe de 
nødvendige foreløbige foranstaltninger for 
at forbyde eller begrænse 
tilgængeliggørelsen af legetøjet på det 
nationale marked eller for at trække 
legetøjet tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage.

Or. fr

Begrundelse

Idem amendement 64.
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Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis der ikke inden for tre måneder
efter modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
oplysninger er blevet gjort indsigelse af en 
medlemsstat eller Kommissionen mod en 
foreløbig foranstaltning truffet af en 
medlemsstat over for det pågældende 
legetøj, anses foranstaltningen for at være 
berettiget.

7. Hvis der ikke inden for fire uger efter 
modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
oplysninger er blevet gjort indsigelse af en 
medlemsstat eller Kommissionen mod en 
foreløbig foranstaltning truffet af en 
medlemsstat over for det pågældende 
legetøj, anses foranstaltningen for at være 
berettiget.

Or. fr

Begrundelse

Les mesures proposées par les autorités nationales compétentes doivent être examinées par 
les pairs dans un délai raisonnable, afin de statuer sur les mesures relatives à la non-
conformité demandées par une autorité nationale compétente aux opérateurs économiques 
concernés par le jouet en cause.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den nationale foranstaltning anses 
for at være berettiget, skal samtlige 
medlemsstater træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at det legetøj, 
der ikke er i overensstemmelse med 
kravene, trækkes tilbage fra deres marked. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen herom.

2. Hvis den nationale foranstaltning anses 
for at være berettiget, skal samtlige 
medlemsstater træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at det legetøj, 
der ikke er i overensstemmelse med 
lovgivningen, trækkes tilbage eller 
tilbagekaldes fra deres marked.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen herom.

Or. fr
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Begrundelse

Idem amendement 64

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den nationale foranstaltning anses 
for at være berettiget, og hvis legetøjets 
manglende overensstemmelse med kravene 
tilskrives mangler ved de harmoniserede 
standarder som omhandlet i artikel 41, stk. 
5, litra b), skal Kommissionen eller 
medlemsstaten indbringe sagen for det 
stående udvalg, der er nedsat i henhold til 
artikel 5 i direktiv 98/34/EF.

3. Hvis den nationale foranstaltning anses 
for at være berettiget, og hvis legetøjets 
manglende overensstemmelse med kravene 
tilskrives mangler ved de harmoniserede 
standarder som omhandlet i artikel 41, stk. 
5, litra b), skal Kommissionen eller 
medlemsstaten inden for syv dage
indbringe sagen for det stående udvalg, der 
er nedsat i henhold til artikel 5 i direktiv 
98/34/EF.

Or. fr

Begrundelse

Toute la célérité doit être apportée pour corriger dans les meilleurs délais des lacunes en 
matière de norme harmonisée relative à la conformité et à la sécurité des jouets.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
»Artikel 44 – stk. 1 – indledning

(vedrører ikke den danske tekst)

«Or. fr

Begrundelse

Il convient d’être plus précis. Toute la célérité doit être apportée pour garantir la sécurité des 
jouets et la santé des enfants.
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Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der fortsat er tale om manglende 
overensstemmelse som omhandlet i stk. 1, 
skal medlemsstaten træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at begrænse eller 
forbyde, at legetøjet gøres tilgængeligt på 
markedet, eller sikre, at det kaldes tilbage 
eller trækkes tilbage fra markedet.

2. Hvis der fortsat er tale om manglende 
overensstemmelse som omhandlet i stk. 1, 
skal medlemsstaten straks træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
begrænse eller forbyde, at legetøjet gøres 
tilgængeligt på markedet, eller sikre, at det 
kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra 
markedet.

Or. fr

Begrundelse

Il convient d’être plus précis. Toute la célérité doit être apportée pour garantir la sécurité des 
jouets et la santé des enfants.

Ændringsforslag 71

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan under hensyntagen 
til den tekniske og videnskabelige 
udvikling tilpasse følgende:

1. Kommissionen tilpasser under 
hensyntagen til den tekniske og 
videnskabelige udvikling følgende, så 
snart den har kendskab til nye 
oplysninger:

- a) Bilag I
a) punkt 7 og 8 i bilag II, del III a) Bilag II, del III, dog ikke punkt 1 og 2
b) Bilag V. b) Bilag V.

Or. fr
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Begrundelse

La procédure de comitologie retenue ne peut pas s’appliquer qu’à ces quelques points. Elle 
doit être étendue à d’autres questions, la procédure de normalisation ou d’harmonisation 
étant trop longue pour répondre à des modifications urgentes, comme le montrent les dangers 
et les risques que représentent pour la santé des enfants les aimants.

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tre år efter datoen for dette direktivs 
anvendelse, jf. artikel 53, stk. 2, og hvert 
femte år derefter sender medlemsstaterne 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af dette direktiv. 

Tre år efter datoen for dette direktivs 
anvendelse, jf. artikel 53, stk. 2, og hvert 
tredje år derefter sender medlemsstaterne 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af dette direktiv. 

Rapporten skal indeholde en evaluering af 
situationen vedrørende legetøjs sikkerhed 
og af direktivets effektivitet samt en 
redegørelse for de 
markedstilsynsaktiviteter, der er 
gennemført af medlemsstaten. 

Rapporten indeholder en evaluering af 
situationen vedrørende legetøjs sikkerhed 
og af direktivets effektivitet samt en 
redegørelse for de 
markedstilsynsaktiviteter, der er 
gennemført af medlemsstaten. 

Kommissionen udarbejder og offentliggør 
et sammendrag af de nationale rapporter.

Kommissionen udarbejder og offentliggør 
så hurtigt som muligt en rapport, der om 
nødvendigt indeholder forslag til ændring 
eller revision af dette direktiv. Den 
forelægger Parlamentet og Rådet 
rapporten. Den offentliggør straks og som 
minimum både et sammendrag og 
konklusionerne af rapporten på sin 
hjemmeside på alle Unionens officielle 
sprog.

Or. fr

Begrundelse

La Commission doit rédiger un rapport sur les rapports d’évaluation de la l’application de la 
présente directive dans les Etats membres. Elle doit le communiquer aux co-législateurs et le 
publier intégralement, sinon au moins le résumé et les conclusions, sur son site internet, sans 
délai. Cet amendement demande donc les mesures de transparence minimale soient 
appliquées.
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Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 50 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner, herunder strafferetlige 
sanktioner for alvorlige overtrædelser, for 
overtrædelser af nationale bestemmelser, 
der er vedtaget i henhold til dette direktiv, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed 
og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter og håndhæver
bestemmelser om sanktioner, herunder 
strafferetlige sanktioner for alvorlige 
overtrædelser, for overtrædelser af 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
henhold til dette direktiv, og træffer alle
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsens grovhed og have 
afskrækkende virkning. 

Or. fr

Begrundelse

Il est nécessaire mais insuffisant que les Etats membres déterminent des sanctions en réponse 
aux violations des dispositions de la présente directive. En effet, ils doivent aussi pouvoir les 
appliquer pour matérialiser ces sanctions.

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel I – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kanter og fremspring samt tilgængelige 
snore, ledninger og samlinger på legetøjet 
skal udformes og fremstilles på en sådan 
måde, at risikoen for fysiske skader ved 
kontakt begrænses mest muligt.

2. Kanter og fremspring samt tilgængelige 
snore, ledninger og samlinger på legetøjet 
skal udformes og fremstilles på en sådan 
måde, at risikoen for fysiske skader ved 
kontakt begrænses maksimalt.

Or. fr

Begrundelse

Il est impératif de réduire les risques concernés ici au niveau le plus bas possible pour 
améliorer la sécurité des jouets et garantir l’intégrité et la santé des enfants.
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Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel I – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Legetøj skal udformes og fremstilles på 
en sådan måde, at risikoen for, at brugeren 
pådrager sig fysiske skader som følge af 
legetøjsdelenes bevægelse, reduceres til et 
minimum.

3. Legetøj skal udformes og fremstilles på 
en sådan måde, at risikoen for, at brugeren 
pådrager sig fysiske skader som følge af 
legetøjsdelenes bevægelse, reduceres mest 
muligt.

Or. fr

Begrundelse

Idem amendement 74

Ændringsforslag 76

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den emballage, legetøjet er pakket ind i 
med henblik på salg i detailleddet, må ikke 
udgøre nogen strangulerings- eller 
kvælningsrisiko som følge af indre 
blokering af de nedre luftveje og ekstern 
luftvejsblokering af mund og næse.
Emballagen forsynes med et hul, der 
muliggør luftgennemstrømning og 
vejrtrækning i tilfælde af blokering.

Or. fr

Begrundelse

L’obstruction interne doit également être prise en compte. Et afin d’améliorer la sécurité de 
l’objet concerné ici, un orifice permettant l’oxygénation de l’enfant par l’objet en cause doit 
avoir été effectué sur l’objet, comme cela existe pour d’autres objets ayant causé par le 
passé des obstructions et des asphyxies.
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Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel I – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Legetøj, der er bestemt til anvendelse på 
lavt vand og til at holde børn oven vande 
eller støtte dem, skal udformes og 
fremstilles på en sådan måde, at risikoen 
for, at legetøjet mister sin flyde- eller 
støtteevne, begrænses mest muligt under 
hensyn til det beregnede formål med 
legetøjet.

5. Legetøj, der er bestemt til anvendelse på 
lavt vand og til at holde børn oven vande 
eller støtte dem, skal udformes og 
fremstilles på en sådan måde, at risikoen 
for, at legetøjet mister sin flyde- eller 
støtteevne, begrænses mest muligt under 
hensyn til det beregnede formål med 
legetøjet, og den anvendelse heraf som 
med rimelighed kan forventes.

Or. fr

Begrundelse

Idem respectivement amendement 74 et 2.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel I – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj, der øger brugernes mobilitet, 
skal, i det omfang det er muligt, være 
forsynet med en bremseanordning, der er 
tilpasset den pågældende type legetøj, og 
som står i et rimeligt forhold til den 
kinetiske energi, legetøjet frembringer. 
Denne anordning skal være let anvendelig 
for brugeren uden risiko for, at denne 
slynges ud, eller at denne eller andre 
personer pådrager sig fysiske skader.

7. Legetøj, der øger brugernes mobilitet, 
skal være forsynet med en 
bremseanordning, der er tilpasset den 
pågældende type legetøj, og som står i et 
rimeligt forhold til den kinetiske energi, 
legetøjet frembringer. Denne anordning 
skal være let anvendelig for brugeren uden 
risiko for, at denne slynges ud, eller at 
denne eller andre personer pådrager sig 
fysiske skader.

Or. fr
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Begrundelse

L’absence de système de freinage ou l’existence  d’un système de freinage inadapté 
concernent une part importante des jouets roulants. Aussi il convient d’être plus strict pour 
améliorer la sécurité de ce type de jouets et celle des enfants.

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel I – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Aktivitetslegetøj skal konstrueres 
således, at risikoen for, at kropsdele eller 
tøj kommer i klemme eller sætter sig fast i 
legetøjet, reduceres mest muligt, og at 
risikoen for fald, sammenstød og drukning 
ligeledes reduceres mest muligt.

11. Aktivitetslegetøj skal konstrueres 
således, at risikoen for, at kropsdele eller 
tøj kommer i klemme eller sætter sig fast i 
legetøjet, reduceres mest muligt, og at 
risikoen for fald, sammenstød og drukning
ligeledes reduceres så meget som muligt.

Or. fr

Begrundelse

Idem amendement 74.

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Legetøj skal være udformet og 
fremstillet således, at der ikke er risiko for 
skadelige virkninger for menneskers 
sundhed som følge af eksponering for de 
kemiske stoffer og præparater, som 
legetøjet består af, eller som legetøjet 
indeholder, når det anvendes som nævnt i 
artikel 9, stk. 2, første afsnit.

1. Legetøj skal være udformet og 
fremstillet således, at der ikke er risiko for 
skadelige virkninger for menneskers 
sundhed eller miljøet som følge af 
eksponering for de kemiske stoffer og 
præparater, som legetøjet består af, eller 
som legetøjet indeholder, når det anvendes 
som nævnt i artikel 9, stk. 2, første afsnit.

Or. fr
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Begrundelse

Idem amendement 3.

Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det er forbudt i legetøj at anvende 
stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, i 
koncentrationer, der enkeltvis er lig med 
eller større end grænseværdien på 0,01 %.
Der fastsættes snarest muligt en nedre 
tærskel for CMR-stoffer på grundlag af 
en udtalelse fra den kompetent 
videnskabelig komité og en afgørelse lig 
de foranstaltninger, der er nævnt henhold 
til artikel 45, stk. 2, er vedtaget.

Or. fr

Begrundelse

Les substances classées comme CMR doivent être interdites, au-delà du seuil indiqué, afin de 
réaliser l’objectif d’un niveau élevé de la protection de la santé des enfants. Ce seuil doit 
pouvoir être abaissé dans le cadre de la procédure de comitologie, dès que possible sur la 
base de nouvelles données.

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stoffer og præparater klassificeret som 
CMR-stoffer af kategori 1 og 2 i henhold 

4. Stoffer og præparater klassificeret som 
CMR-stoffer af kategori 1, 2 og 3 i henhold 
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til direktiv 67/548/EØF må anvendes i 
legetøj, forudsat at følgende betingelser er 
opfyldt:

til direktiv 67/548/EØF må anvendes i 
legetøj, forudsat at følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. fr

Begrundelse

Les substances classées comme CMR doivent toutes être considérées de la même manière, car 
il s’agit de protéger à long terme la santé des enfants, plus vulnérable que celle des adultes.
Leur utilisation ne peut être justifiée que si les conditions énumérées aux alinéas du 
paragraphe 4 sont remplies.

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
»Bilag II – kapitel III – stk. 4.1

(vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

Amendement linguistique.

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 4.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.2. det er ved en analyse af alternative 
stoffer dokumenteret, at der ikke findes 
stoffer, der egner sig som alternativer

4.2. det er ved en analyse af alternative 
stoffer dokumenteret, at der ikke findes 
stoffer eller materialer, der egner sig som 
alternativer

Or. fr

Begrundelse

Il est nécessaire de préciser ce que la substitution recouvre.
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Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Bilag II – kapirel III – stk. 4.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.3a Legetøj eller bestanddelene heraf 
skal overholde bestemmelserne om og 
kravene til fødevaresikkerhed som 
defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 
28. januar 2002 om generelle principper 
og krav i fødevarelovgivningen, om 
oprettelse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende 
fødevaresikkerhed1.
________
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

Or. fr

Begrundelse

Les limites de migration s’appliquant aux  produits alimentaires doivent également être prises 
en compte pour les jouets ou parties de jouets destinés ou susceptibles d’être mis en bouche.

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 4.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen giver den relevante 
videnskabelige komité bemyndigelse til at 
foretage en ny evaluering af de pågældende 
stoffer eller præparater, når og hvis der 
opstår sikkerhedsproblemer og senest hvert 
femte år fra den dato, hvor der blev 
vedtaget en beslutning i henhold til artikel 
45, stk. 2.

Kommissionen giver den relevante 
videnskabelige komité bemyndigelse til at 
foretage en ny evaluering af de pågældende 
stoffer eller præparater, når og hvis der 
opstår sikkerhedsproblemer og senest hvert 
tredje år fra den dato, hvor der blev 
vedtaget en beslutning i henhold til artikel 
45, stk. 2.

Or. fr
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Begrundelse

La réévaluation de ces substances ou préparations doit avoir lieu à un rythme plus régulier.

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a.  Anvendelsen af stoffer, der er 
klassificeret som hormonforstyrrende, og 
som er opført på Den Europæiske Unions 
prioriterede liste, er forbudt i legetøj og 
bestanddele heraf, medmindre 
fabrikanten dokumenterer, at der ikke 
findes stoffer, der egner sig som 
alternativer, og som er mere sikre og 
mindre skadelige for sundheden.

Or. fr

Begrundelse

Les perturbateurs endocriniens représentent un risque sérieux pour le développement des 
enfants et leur santé à l’âge adulte. Aussi il convient de poser le principe de leur interdiction, 
tout en permettant leur utilisation faute de substances de substitution plus sûres et moins 
nocives disponibles, ce qui doit être prouvé par le fabricant.

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b Anvendelsen af stoffer, der er 
klassificeret som persistente, 
bioakkumulerbare og toksiske (PBT) eller 
meget persistente og meget 
bioakkumulerbare (vPvB), er forbudt i 
legetøj og bestanddele heraf, medmindre 
fabrikanten dokumenterer, at der ikke 
findes stoffer, der egner sig som 
alternativer, og som er mere sikre og 
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mindre skadelige for sundheden.

Or. fr

Begrundelse

Idem à l’amendement 87 en ce qui concerne ici les substances classées comme PBT et vPvB.

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Amendement en lien avec l’amendement 82 ; idem amendement 82.

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kosmetisk legetøj såsom 
legetøjskosmetik til dukker skal opfylde 
kravene til sammensætning og mærkning 

6. Legetøj, som indeholder godkendte 
kosmetiske præparater, eller som 
eventuelt nødvendiggør anvendelse af et 
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i direktiv 76/768/EØF. kosmetisk præparat, såsom dukker,
kosmetik til påføring eller leg, skal 
opfylde kravene til sammensætning i 
direktiv 76/768/EØF, dog med undtagelse 
af allergifremkaldende duftstoffer, som 
forbydes i indeværende direktiv.
Bestemmelserne om mærkning i direktiv 
76/768/EØF finder anvendelse, dog ikke 
på allergifremkaldende duftstoffer, på 
legetøj, der indeholder godkendte 
kosmetiske præparater eller eventuelt 
kræver anvendelse af et kosmetisk 
præparat, såsom dukker.

Or. fr

Begrundelse

La notion de « jouets cosmétiques » est trop vague. Il convient d’être plus précis en ce qui 
concerne ici les substances classées comme PBT et vPvB. La législation relative aux 
cosmétiques s’applique ici.

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

(1) Alanroot (Inula helenium) (1) Alanroot (Inula helenium)

(2) Allylisothiocyanat« (2) Allylisothiocyanat

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

(5) Chenopodiumolie (5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol (6) Cyclamenalkohol
(7) Diethylmaleat (7) Diethylmaleat

(8) Dihydrocumarin (8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd (9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd

(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7- (10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
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Dihydrogeraniol) Dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin (11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin

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

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

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

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

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

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

(21) Hydroabietylalkohol (21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Ethoxyphenol (22) 4-Ethoxyphenol

(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol (23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycumarin (24) 7-Methoxycumarin

(25) 4-Methoxyphenol (25) 4-Methoxyphenol
(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on (26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on

(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on (27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on
(28) Methyl trans-2-butenoat (28) Methyl trans-2-butenoat

(29) 6-Methylcumarin (29) 6-Methylcumarin
(30) 7-Methylcumarin (30) 7-Methylcumarin

(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion (31) 5-Methyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)

(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)

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

(34) Hexahydrocumarin (34) Hexahydrocumarin
(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

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

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

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

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

(39) Amylcinnamal
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(40) Amylcinnamylalkohol
(41) Anisylalkohol
(42) Benzylalkohol
(43) Benzylbenzoat
(44) Benzylcinnamat
(45) Benzylsalicylat
(46) Cinnamal
(47) Cinnamylalkohol
(48) Citral
(49) Citronellol
(50) Cumarin
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) Hexylcinnamaldehyd
(55) Hydroxycitronellal
(56)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxal
dehyd
(57) Isoeugenol
(58) Lilial (opført i direktiv 76/768/EØF i 
række 83 som 2-(4-tert-butylbenzyl) 
propionaldehyd)
(59) d-Limonen
(60) Linalool
(61) Methylheptincarbonat
(62) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(63) Egemosekstrakt
(64) Træmosekstrakt

Or. fr

Begrundelse

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
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allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. fr

Begrundelse

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.
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Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a Legetøj, der er beregnet til hyppigt at 
komme i kontakt med huden som f.eks. 
fingerfarve eller modellervoks, skal 
opfylde bestemmelserne om 
sammensætning og mærkning i direktiv 
76/768/EØF.

Or. fr

Begrundelse

Les jouets entrant fréquemment en contact avec la peau doivent se voir appliquer les mêmes 
dispositions rigoureuses que celles prévues par la directive relative aux produits cosmétiques.

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b Legetøj, der er beregnet til hyppig 
kontakt med huden, som indeholder 
allergifremkaldende stoffer, der ikke er 
duftstoffer, og som er kendt for at have 
alvorlige virkninger og endda livstruende 
følger for børns sundhed, såsom 
anafylaktisk chok, skal overholde 
bestemmelserne om mærkning i 
Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 
5. december 2006 om forarbejdede 
levnedsmidler baseret på cerealier og 
babymad til spædbørn og småbørn1.
__________
1 EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16.

Or. fr
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Begrundelse

Idem amendement 94, mais ici pour les substances allergisantes, autres que parfumantes, 
telles que le gluten, etc. Les enfants utilisant des jouets contenant ces substances allergisantes 
peuvent les mettre en bouche ou mettre leurs doigts en bouche ; la présence de ces substances 
peut provoquer des réactions aux conséquences plus ou moins graves pour la santé des 
enfants. La présence de telles substances allergisantes, autres que parfumantes, doit donc 
être étiquetée.

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Nedenstående grænser for migration fra 
legetøj eller legetøjsbestanddele, der er 
tilgængelige for børn under brug, jf. 
artikel 9, stk. 2, første afsnit, må ikke 
overskrides:

8. Nedenstående grænser for migration må 
ikke overskrides for bestanddele af og 
komponenter i legetøjet:

Or. fr

Begrundelse

Les dispositions en matière de limites de migration doivent être plus strictes, afin de réaliser 
l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de protection de la santé des 
enfants.

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 8 – tabeloverskrift – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mg/kg i tørt, skørt, pulverlignende eller 
bøjeligt legetøjsmateriale

mg/kg i fast, tørt, skørt, pulverlignende 
eller bøjeligt legetøjsmateriale

Or. fr

Begrundelse

Il convient d’être précis et de couvrir tous les types de matière utilisables dans la fabrication 
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des jouets, afin de réaliser l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de 
protection de la santé des enfants.

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel III – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a Legetøj eller legetøjsbestanddele, der 
er beregnet til at blive puttet i munden, 
skal, uanset alderen på de børn, som 
produktet henvender sig til, overholde 
kravene til migrationsgrænser for 
produkter til emballering af fødevarer i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1935/2004 af 
27. oktober 2004 om materialer og 
genstande bestemt til kontakt med 
fødevarer1.
_________
1 EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

Or. fr

Begrundelse

Les dispositions existantes relatives aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires doivent également s'appliquer aux jouets ou aux parties de 
jouets destinés à être mis en bouche.

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Bilag II – kapitel V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Legetøj skal udformes og fremstilles på 
en sådan måde, at det opfylder hygiejne-
og renhedskravene, så risiko for infektion, 
sygdom og smitte undgås.

1. Legetøj skal udformes og fremstilles på 
en sådan måde, at det opfylder hygiejne-
og renhedskravene, så risiko for infektion, 
sygdom og smitte undgås. Legetøjet skal 
kunne vaskes, skures eller desinficeres, 
uden at det ændrer på legetøjets 
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funktioner og sikkerhed.
2. Legetøj af stof til børn under 36 måneder 
skal være vaskbart og skal også opfylde 
sikkerhedskravene efter vask.

2. Legetøj af stof til børn under 36 måneder 
skal være vaskbart og skal også opfylde 
sine funktioner og sikkerhedskravene efter 
vask.

Or. fr

Begrundelse

Un niveau élevé d’hygiène doit être compatible avec la garantie du fonctionnement du jouet 
et de la sécurité des jouets.

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Bilag IV – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Les fiches de données de sécurité des substances chimiques ne livrent qu’une partie des 
informations sur les substances chimiques. Il est nécessaire que la documentation technique 
contienne des informations plus précises, notamment les quantités de substances chimiques 
utilisées dans la fabrication des jouets.
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Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Bilag V - del B - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse advarsler skal være ledsaget af en 
kortfattet angivelse, som kan være anført i 
brugsanvisningen, af den særlige fare, der 
ligger til grund for begrænsningen.

Disse advarsler skal være ledsaget af en 
angivelse af de farer, der ligger til grund 
for begrænsningen. Angivelsen skal være 
anbragt på en synlig og læsbar måde på 
legetøjet eller, hvis det er teknisk umuligt 
på selve legetøjet, på en etiket på 
emballagen eller på emballagen og i 
brugsanvisningen. Småt legetøj uden 
emballage skal være ledsaget af disse 
angivelser.

Or. fr

Begrundelse

Les dispositions prévues dans la proposition ne sont pas assez précises et contraignantes.
L’amendement vise à rendre plus claires et plus facilement compréhensibles les dispositions 
amendées ici.

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Bilag V - del B - stk. 2 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne form for legetøj skal bære 
påskriften: "Advarsel! Kun til privat brug".

Denne form for legetøj skal for eksempel
bære påskriften: "Advarsel! Kun til privat 
brug, kræver voksent opsyn" eller 
"Advarsel! Kun til privat brug, kræver en 
voksens tilstedeværelse og assistance" 
eller "Advarsel! Kun til privat brug og må 
kun anvendes af børn under seks år under 
opsyn af en ung eller voksen person".

Or. fr
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Begrundelse

Les dispositions prévues dans la proposition ne sont pas assez précises. La mention proposée 
est cohérente avec le champ d’application de la présente proposition, mais elle ne met pas 
clairement en garde contre un danger ou un risque.

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Bilag V - del B - stk. 2 - afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Emballagen eller, hvis dette ikke er 
muligt, legetøjets etiket, skal være forsynet 
med en tydelig, synlig, letlæselig og 
forståelig advarsel, som er adskilt fra 
andre påskrifter, og som opfordrer til at 
læse brugsanvisningen, som nævnt i det 
følgende afsnit, inden legetøjet samles.

Or. fr

Begrundelse

Il doit être clairement averti de la nécessité de lire les instructions de montage ou 
d’assemblage avant de procéder à ces opérations, afin que la personne les effectuant sache 
comment elle doit procéder pour éviter tout dommage.

Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Bilag V – del B – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Voksent opsyn anbefales". "Fødevarer og legetøj skal anvendes 
under voksent opsyn".

Or. fr

Begrundelse

La mention proposée ne met pas clairement en garde contre un danger ou un risque. Il doit 
être clairement averti des dispositions à prendre.
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