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BEKNOPTE MOTIVERING

De veiligheid van speelgoed wordt geregeld in een in 1988 aangenomen en in 1993 gewijzigde 
richtlijn. De tekst van deze richtlijn heeft het mogelijk gemaakt om de bestaande regelgeving van 
de lidstaten te harmoniseren en de bescherming van kinderen te verbeteren. 

De richtlijn dient echter aangepast te worden aan de hedendaagse economische omstandigheden 
en aan nieuwe wetenschappelijke kennis waarover we beschikken, waarbij rekening wordt 
gehouden met statistische risicogegevens en gewijzigde eisen van de samenleving.

Rekening houden met nieuwe gegevens 

Economische context

Door de groei van het handelsverkeer zijn er aanzienlijke veranderingen in de speelgoedsector 
opgetreden.

Ongeveer 80% van het in de EU verhandelde speelgoed wordt geïmporteerd en vermeld moet 
worden dat in de loop van het jaar 2007 miljoenen stuks speelgoed die in China gefabriceerd 
waren, zijn teruggeroepen omdat ze niet voldeden aan de Europese normen. Het goederenverkeer 
vereist dat de regels inzake marktintroductie en controle op naleving van de normen worden 
bijgesteld.

Nieuwe wetenschappelijke kennis

Speelgoed bevat steeds meer chemische stoffen, wat betekent dat de wetgeving dient te worden 
aangepast aan de met de aanwezigheid van deze stoffen verband houdende risico’s en aan het 
specifieke gebruik dat kinderen van het speelgoed kunnen maken (zuigen, gooien, enz.).

Statistische gegevens en risicobeheersing

De gevallen waarin melding wordt gemaakt van ongelukken met speelgoed, zijn voornamelijk 
ernstige ongelukken. Daarbij moeten we vooral kijken naar het totaaloverzicht van de 
ongelukken om de aan het gebruik van het speelgoed verbonden gevaren en risico’s beter te 
begrijpen.

Teneinde ongelukken die verband houden met het gebruik van speelgoed beter te kunnen 
voorkomen, moeten wetenschappelijke onderzoeken en beschikbare risicoanalyses als 
uitgangspunt worden gebruikt.

Het voorzorgsbeginsel moet niet voor een specifieke groep producten worden ingeroepen, maar 
moet algemeen worden toegepast.

Nieuwe maatschappelijke eisen

Als afspiegeling van de samenleving is er meer en gevarieerder speelgoed voorhanden. 
Speelgoed speelt een rol bij de begeleiding van de emotionele en verstandelijke ontwikkeling 
van het kind en het is een onderdeel van zijn wereld, zowel thuis als op school.

Eindgebruikers hebben het recht om te verwachten en te eisen dat de producten die zij kopen van 
goede kwaliteit zijn en dat zij de gezondheid van kinderen of van degenen die aan hun zorg zijn 
toevertrouwd, niet in gevaar kunnen brengen.
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Omdat zij zich bewust zijn van milieukwesties, vragen zij ook om milieuvriendelijke producten. 
Dit verzoek heeft niet alleen betrekking op de volledige cyclus van het product en de verpakking, 
maar ook op de duurzaamheid van het speelgoed. Onderzoeken tonen aan dat veel speelgoed dat 
op de markt wordt gebracht, niet de benodigde duurzaamheid bezit en snel bij het afval belandt.

Het voorstel van de Commissie betekent een stap voorwaarts, maar moet verder worden 
aangescherpt. Met het oog hierop zijn amendementen opgesteld, in het bijzonder inzake:

Het belang van waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij het product

De gebruikte termen moeten zodanig zijn dat de beschrijving voor een ieder begrijpelijk is en ze 
moeten verwijzen naar de EU-terminologie, bijvoorbeeld op het gebied van verstikking.

Bovendien dienen de documenten gemakkelijk leesbaar te zijn. Het is ook van het grootste 
belang dat ze zijn opgesteld in een of meer officiële talen van de lidstaten waar de producten op 
de markt gebracht worden. 

De regels inzake de termijnen voor beantwoording van vragen en voor waarschuwingen dienen 
nauwkeurig te worden omschreven. Hetzelfde geldt voor de regels inzake corrigerende 
maatregelen, het uit de handel halen en het terugroepen van speelgoed dat niet aan de eisen 
voldoet.

Kwaliteit van de producten en risico’s verbonden aan de aanwezigheid van chemische stoffen

Speelgoed is specifiek bestemd voor kinderen. Daarom moet rekening worden gehouden met het 
feit dat kinderen, in vergelijking met volwassenen, gevoeliger zijn voor hun omgeving.

Hun organen zijn namelijk pas op een bepaalde leeftijd volgroeid en blootstelling aan de 
zogenaamde CMR-stoffen levert op lange termijn ook een risico op voor de ontwikkeling en de 
gezondheid van het kind. Derhalve moet het uitgangspunt worden uitgebreid naar andere 
wetgeving (verpakkingen van levensmiddelen, cosmetica, etc), waarin grenswaarden zijn 
opgenomen voor de aanwezigheid of verplaatsing van chemische stoffen, die moeten worden 
onderzocht in het licht van het gebruik dat een kind van het product kan maken (zuigen, 
huidcontact, enz.).

Uw rapporteur is van mening dat de regels die gelden voor chemische stoffen ook dienen te 
worden toegepast op de zogenaamde PBT-stoffen, enz.

In het voorstel wordt het vrij verkeer boven de veiligheid van speelgoed geplaatst. Het is in dit 
verband noodzakelijk dat de bewijslast wordt omgekeerd, in navolging van de REACH-
bepalingen. De marktdeelnemers dienen eveneens te laten zien dat hun speelgoed veilig is en dat 
het speelgoed de gezondheid van kinderen in acht neemt.

Als gevolg van vele verplaatsingen van bedrijven naar het buitenland wordt 80% van het in de 
EU op de markt gebrachte speelgoed geïmporteerd, voornamelijk uit China, waar de 
arbeidsomstandigheden slecht zijn en nauwelijks milieuvoorschriften bestaan.

Er bestaan derhalve velerlei verantwoordelijkheden op het gebied van de veiligheid van 
speelgoed. Het is echter de taak van de grote merken en de westerse opdrachtgevers die nog 
steeds de speelgoedmarkt domineren, evenals van importeurs en distributeurs, om ervoor te 
zorgen dat de voorwaarden worden nageleefd die een afspiegeling vormen van een 
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communautaire regelgeving met een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van onze 
kinderen.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming, in haar verslag de volgende 
amendementen op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het voorzorgsbeginsel is in 1992 
expliciet opgenomen in het Verdrag; het 
Europese Hof van Justitie heeft 
herhaaldelijk de inhoud en reikwijdte van 
dit beginsel nader uitgewerkt, aangezien 
het een van de pijlers van het door de 
Europese Unie gevoerde 
beschermingsbeleid op het gebied van 
milieu en gezondheid betreft1.
1 Arrest van 23 september 2003 in de zaak C-
192/01, Commissie/Denemarken, Bundel 2003, p. 
I- 9693; arrest van 7 september 2004 in de zaak C-
127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee en Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels, Jurispr. 2004, p. I-7405.

Or. fr

Motivering

Door het ontbreken van gegevens over de mogelijke gevaren en risico’s van speelgoed voor de 
veiligheid en gezondheid van kinderen en uitgaande van het feit dat kinderen tot de kwetsbare 
bevolkingsgroepen behoren dan wel kwetsbaar zijn afhankelijk van hun leeftijd, dient het 
voorzorgsbeginsel te worden opgenomen in de wetgeving inzake de veiligheid van speelgoed. Op 
deze manier wordt het mogelijk dat zowel de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als de 
marktdeelnemers maatregelen nemen om te voorkomen dat bepaald speelgoed op de markt 
wordt gebracht. Er dient sprake te zijn van een algemene reikwijdte.



PE409.407v02-00 6/69 PA\736395NL.doc

NL

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Alle marktdeelnemers die een rol 
vervullen in de toeleverings- en 
distributieketen moeten passende 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
zij uitsluitend speelgoed op de markt 
aanbieden dat aan de toepasselijke 
wetgeving voldoet. Deze richtlijn zorgt 
voor een duidelijke en evenredige 
verdeling van de verplichtingen 
overeenkomstig de rol van alle 
marktdeelnemers in de toeleverings- en 
distributieketen.

(8) Alle marktdeelnemers die een rol 
vervullen in de toeleverings- en 
distributieketen handelen met alle vereiste
verantwoordelijkheid en waakzaamheid 
ten einde te garanderen dat, onder de 
normale en redelijkerwijs voorzienbare 
gebruiksvoorwaarden, het door hen op de 
markt gebrachte speelgoed geen gevaren 
oplevert voor de veiligheid en gezondheid 
van kinderen. De marktdeelnemers 
moeten passende maatregelen nemen om te 
waarborgen dat zij uitsluitend speelgoed op 
de markt aanbieden dat aan de 
toepasselijke wetgeving voldoet. Deze 
richtlijn zorgt voor een duidelijke en 
evenredige verdeling van de verplichtingen 
overeenkomstig de rol van alle 
marktdeelnemers in de toeleverings- en 
distributieketen.

Or. fr

Motivering

Het is niet voldoende om de betrokken marktdeelnemers erop te wijzen dat zij de nodige 
maatregelen dienen te nemen; het is ook nuttig hen erop te wijzen dat hun aansprakelijkheid in 
het geding is. Hun waakzaamheid is derhalve nodig teneinde de veiligheid en gezondheid van 
kinderen te garanderen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de verschillende wijzen 
van gebruik van het speelgoed.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Ook moeten nieuwe essentiële 
veiligheidseisen worden vastgesteld om 
kinderen tegen onlangs aan het licht 
gekomen risico’s te beschermen. In het 
bijzonder moeten de bepalingen 
betreffende chemische stoffen in speelgoed 

(16) Om een hoog niveau van 
bescherming van de veiligheid en 
gezondheid van kinderen alsmede van het 
milieu tegen verschillende risico’s te 
garanderen, moeten gevaarlijke en zeer 
gevaarlijke stoffen onder nauwlettend 
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worden uitgebreid en aangepast. In deze 
bepalingen moet worden gespecificeerd dat 
speelgoed moet voldoen aan de algemene 
stoffenwetgeving, in het bijzonder 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 
en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 
van de Raad en de Richtlijnen 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 
2000/21/EG van de Commissie. De 
bepalingen moeten echter ook worden 
aangepast aan de bijzondere behoeften van 
kinderen, een kwetsbare groep 
consumenten. Daarom moeten, vanwege de 
bijzondere risico’s van deze stoffen voor 
de menselijke gezondheid, nieuwe 
beperkingen worden opgenomen voor 
stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 
betreffende de aanpassing van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de 
indeling, de verpakking en het kenmerken 
van gevaarlijke stoffen als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld en 
voor geurstoffen in speelgoed. De 
specifieke grenswaarden voor bepaalde 
stoffen in Richtlijn 88/378/EEG moeten 
worden aangepast in verband met het 
voortschrijdend wetenschappelijke inzicht.

toezicht worden geplaatst. Ook moeten 
nieuwe essentiële veiligheidseisen worden 
vastgesteld. In het bijzonder moeten de 
bepalingen betreffende chemische stoffen 
in speelgoed worden uitgebreid en 
aangepast. In deze bepalingen moet 
worden gespecificeerd dat speelgoed moet 
voldoen aan de algemene 
stoffenwetgeving, in het bijzonder 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 
en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 
van de Raad en de Richtlijnen 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 
2000/21/EG van de Commissie. De 
bepalingen moeten echter ook worden 
aangepast aan de bijzondere behoeften van 
kinderen, een kwetsbare groep 
consumenten. Daarom moeten, vanwege de 
bijzondere risico’s van deze stoffen voor 
de menselijke gezondheid, nieuwe 
beperkingen worden opgenomen voor 
stoffen die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 
betreffende de aanpassing van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de 
indeling, de verpakking en het kenmerken 
van gevaarlijke stoffen als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld en 
voor geurstoffen in speelgoed. De 
specifieke grenswaarden voor bepaalde 
stoffen in Richtlijn 88/378/EEG moeten 
worden aangepast in verband met het 
voortschrijdend wetenschappelijke inzicht.

Or. fr
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Motivering

De betreffende Europese verdragen en regelgeving gaan altijd uit van de doelstelling van een 
hoge bescherming van de betrokken personen en van het milieu; hetzelfde dient te gelden voor de 
herziene wetgeving betreffende de veiligheid van speelgoed. Aangezien het in deze overweging 
gaat om chemische stoffen, is het absoluut noodzakelijk om te verwijzen naar gevaarlijke en zeer 
gevaarlijke stoffen. 

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Marktdeelnemers die verzoeken 
om een ontheffing voor het gebruik van 
een zeer gevaarlijke stof in speelgoed, 
dienen aan te tonen dat er geen enkel 
ander veiliger alternatief bestaat.

Or. fr

Motivering

Het gebruik van zeer gevaarlijke stoffen dient in het algemeen te worden voorkomen, met het oog 
op de mogelijke effecten op de gezondheid van kinderen op de langere of minder lange termijn. 
Het gebruik van deze stoffen kan echter worden overwogen, op voorwaarde dat de fabrikanten 
aantonen dat er geen vervangende, veiligere stoffen bestaan. Dit amendement verwijst ook naar 
het “beginsel” van de omkering van de bewijslast, zoals geïntroduceerd in de REACH-
bepalingen, waarbij de fabrikant dient aan te tonen dat hij voor het gebruik van een zeer 
gevaarlijke stof geen alternatieven heeft. 

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) De aansprakelijkheid voor het 
beheer van de bij speelgoed optredende 
risico’s, in het bijzonder de risico’s die 
verband houden met het gebruik van 
chemische stoffen in speelgoed, moet 
liggen bij de natuurlijke of 
rechtspersonen die het speelgoed 
fabriceren, importeren en op de markt 
brengen.
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Or. fr

Motivering

De marktdeelnemers dienen zich eveneens volledig bewust te zijn van potentiële gevaren van het 
gebruik van bepaalde chemische stoffen of preparaten voor de gezondheid van kinderen. 
Derhalve dient de problematiek van chemische stoffen een onderdeel te vormen van het door hen 
gevoerde risicobeheer inzake het gebruik van het speelgoed.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Overeenkomstig het 
voorzorgsbeginsel moeten specifieke 
veiligheidseisen voor het potentiële 
specifieke gevaar van speelgoed in 
levensmiddelen worden vastgesteld, omdat 
de combinatie van speelgoed en 
levensmiddelen een risico van verstikking 
door inslikken kan opleveren dat losstaat 
van de risico’s van het speelgoed zelf, en 
dat om die reden niet valt onder specifieke 
maatregelen van de Gemeenschap.

(18) Er moeten specifieke veiligheidseisen 
voor het potentiële specifieke gevaar van 
speelgoed in levensmiddelen worden 
vastgesteld, omdat de combinatie van 
speelgoed en levensmiddelen een risico 
van verstikking door inslikken kan 
opleveren dat losstaat van de risico’s van 
het speelgoed zelf, en dat om die reden niet 
valt onder specifieke maatregelen van de 
Gemeenschap.

Or. fr

Motivering

Het voorzorgsbeginsel dient in het algemeen in het kader van deze herziene richtlijn te worden 
toegepast. Dit amendement houdt eveneens verband met amendement 1 op overweging 3 bis.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Omdat er speelgoed kan zijn of kan 
worden ontwikkeld dat gevaren inhoudt die 
niet onder de in deze richtlijn vastgestelde 
bijzondere veiligheidseisen vallen, moet 
een algemene veiligheidseis worden 
vastgesteld als rechtsgrondslag voor het 
nemen van maatregelen tegen dergelijk 

(19) Omdat er speelgoed kan zijn of kan 
worden ontwikkeld dat gevaren inhoudt die 
niet onder de in deze richtlijn vastgestelde 
bijzondere veiligheidseisen vallen, moet 
een algemene veiligheidseis worden 
vastgesteld als rechtsgrondslag voor het 
nemen van maatregelen tegen dergelijk 
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speelgoed. In dit verband moet de 
veiligheid van speelgoed worden 
vastgesteld aan de hand van het beoogde 
gebruik van het product, terwijl ook 
rekening moet worden gehouden met het 
gebruik dat gezien het gedrag van 
kinderen, die gewoonlijk niet dezelfde 
zorgvuldigheid betrachten als de 
gemiddelde volwassen gebruiker, kan 
worden verwacht.

speelgoed. In dit verband moet de 
veiligheid van speelgoed worden 
vastgesteld aan de hand van het beoogde 
gebruik van het product, terwijl ook 
rekening moet worden gehouden met het 
gebruik dat gezien het gedrag van 
kinderen, die gewoonlijk niet dezelfde 
zorgvuldigheid betrachten als de 
gemiddelde volwassen gebruiker, 
redelijkerwijs kan worden verwacht.

Or. fr

Motivering

Er dient nauwkeurig te worden vastgesteld welke verschillende soorten te verwachten gebruik 
moeten worden onderzocht. Hier moet over worden nagedacht om over te kunnen gaan tot het 
testen van het product, teneinde rekening te houden met het gebruik dat een kind van het 
speelgoed kan maken. Hierbij dienen voorvallen waarvan een kind van een bepaalde leeftijd zich 
niet bewust kan zijn door zijn fase van lichamelijke, geestelijke, enz., ontwikkeling, te worden 
uitgesloten.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De CE-markering, waarmee de 
conformiteit van speelgoed wordt 
aangegeven, is de zichtbare uitkomst van 
een uitgebreid proces van 
conformiteitsbeoordeling. Daarom moeten 
in deze richtlijn algemene beginselen voor 
het gebruik van de CE-markering en 
voorschriften voor het aanbrengen ervan 
worden vastgesteld.

(21) De CE-markering, waarmee de 
conformiteit van speelgoed wordt 
aangeduid, is de zichtbare uitkomst van 
een uitgebreid proces van 
conformiteitsbeoordeling. Daarom moeten 
in deze richtlijn algemene beginselen voor 
het gebruik van de CE-markering en 
voorschriften voor het aanbrengen ervan 
worden vastgesteld.

Or. fr

Motivering

Het grote aantal gevallen waarin speelgoed met de “CE”-markering  in 2007 is teruggeroepen, 
heeft de Europese consumenten eraan herinnerd dat het voldoen aan de conformiteit niet gelijk 
staat aan een hoog veiligheidsniveau van het speelgoed. Het is daarom niet correct om te zeggen 
dat de “CE”-markering de conformiteit tot stand brengt, waarbij er stilzwijgend van wordt 
uitgegaan dat het product veilig is. 
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het is van cruciaal belang dat aan 
fabrikanten en gebruikers duidelijk wordt 
gemaakt dat de fabrikant door het 
aanbrengen van de CE-markering verklaart 
dat het speelgoed aan alle toepasselijke 
eisen beantwoordt en dat hij de volledige 
verantwoordelijkheid daarvoor op zich 
neemt.

(22) Het is van cruciaal belang dat aan 
fabrikanten duidelijk wordt gemaakt dat de 
fabrikant door het aanbrengen van de CE-
markering verklaart dat het speelgoed aan 
alle toepasselijke eisen beantwoordt en dat 
hij de volledige verantwoordelijkheid 
daarvoor op zich neemt.

Or. fr

Motivering

Alleen de fabrikant kan de “CE”-markering aanbrengen. Hij dient zich ervan bewust te zijn dat 
hij door gebruik te maken van de”CE”-markering, hetgeen het voldoen aan strikte voorwaarden 
impliceert, de verantwoordelijkheid op zich neemt en dat elk misbruik gestraft kan worden. Dit 
amendement houdt verband met amendement 8.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op overweging 16, op artikel 47 en op 
bijlage II, deel III.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Daar de doelstellingen van het 
overwogen optreden, namelijk het 
waarborgen van een hoog 
veiligheidsniveau voor speelgoed en van de 
werking van de interne markt door 
geharmoniseerde veiligheidseisen voor 
speelgoed en minimumeisen voor 
markttoezicht vast te stellen, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve wegens 
de omvang en de gevolgen van het 
optreden beter door de Gemeenschap 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

(34) Daar de doelstellingen van het 
overwogen optreden, namelijk het 
waarborgen van een hoog 
veiligheidsniveau voor speelgoed, om 
zodoende de veiligheid en gezondheid van 
kinderen te waarborgen, en van de 
werking van de interne markt door 
geharmoniseerde veiligheidseisen voor 
speelgoed en minimumeisen voor 
markttoezicht vast te stellen, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve wegens 
de omvang en de gevolgen van het 
optreden beter door de Gemeenschap 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. fr

Motivering

De hoofddoelstelling van deze richtlijn dient in gedachten te worden gehouden.
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Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De onderhavige richtlijn is 
gebaseerd op het beginsel dat de 
fabrikanten, importeurs en andere 
marktdeelnemers garanderen dat de 
fabricage of het op de markt brengen van 
speelgoed en in het bijzonder de 
chemische stoffen die daarin zijn 
verwerkt, geen schadelijke of giftige 
gevolgen hebben voor de gezondheid van 
kinderen en voor het milieu. Deze 
maatregelen zijn gebaseerd op het 
voorzorgsbeginsel.

Or. fr

Motivering

De betreffende Europese verdragen en regelgeving gaan altijd uit van de doelstelling van een 
hoge bescherming van de betrokken personen en van het milieu; hetzelfde dient te gelden voor de 
herziene wetgeving betreffende de veiligheid van speelgoed, met inbegrip van de chemische 
stoffen die bij de fabricage ervan worden gebruikt. Er zij hierbij op gewezen dat het 
voorzorgsbeginsel dient te worden opgenomen in de wetgeving betreffende de veiligheid van 
speelgoed.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) “fabrikant”: een natuurlijke of 
rechtspersoon die speelgoed ontwerpt en 
vervaardigt of onder zijn naam of 
handelsmerk laat ontwerpen of 
vervaardigen; 

(3) “fabrikant”: een natuurlijke of 
rechtspersoon die speelgoed ontwerpt en 
vervaardigt of die het onder zijn naam of 
handelsmerk laat ontwerpen of 
vervaardigen; 

Or. fr

Motivering

Taalkundig amendement.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) “waarschuwing ”: speciale 
vermelding(en) die de aandacht of 
bedachtzaamheid van de eindgebruiker of 
degene die toezicht houdt vestigt(en) op de 
gebruiks- of montagevoorwaarden van 
speelgoed;

Or. fr

Motivering

De term “waarschuwing” moet worden gedefinieerd om elke verwarring met etikettering te 
vermijden.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) “uit de handel nemen”: maatregel 
waarmee wordt beoogd te voorkomen dat 
speelgoed dat zich in de toeleveringsketen 
bevindt, op de markt wordt aangeboden;

(9) “uit de handel nemen”: maatregel 
waarmee wordt beoogd te voorkomen dat 
speelgoed dat zich in de toeleveringsketen 
bevindt, op de markt wordt aangeboden, 
wordt gedistribueerd, aangeboden of 
uitgestald;

Or. fr

Motivering

Er dient te worden aangegeven welke handelingen precies vallen onder het begrip “uit de 
handel nemen”.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) “verstikking”: blokkering van de
werking van wezenlijke of vitale organen 
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door zuurstoftekort ten gevolge van vijf 
verschillende oorzaken, namelijk
verslikken in een voorwerp, verdrinking, 
ademnood, verwurging of verplettering;

Or. fr

Motivering

De term verstikking dient te worden gedefinieerd omdat er verschillende gevallen van 
zuurstoftekort onder vallen. Verstikking is het gevolg van een van de vijf gebeurtenissen die 
leiden tot zuurstoftekort en een ernstig of levensbedreigend risico voor de gezondheid van 
kinderen vormen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) “door zijn vorm en afmeting 
ingeslikt kan worden”: ieder voorwerp 
dat, zonder andere kracht uit te oefenen 
dan die van het voorwerp zelf, door zijn 
vorm en afmeting geheel in de cilinder 
voor kleine onderdelen kan doordringen 
zoals omschreven in de norm EN 71-
1:2005;

Or. fr

Motivering

Dit verschijnsel dient te worden gedefinieerd omdat het inslikken van sommig speelgoed kan 
leiden tot verstikking of  maag- of darmproblemen.  Sommig speelgoed kan slechts worden 
ingeslikt omdat het kleiner is dan de bovenvermelde testcilinder.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) “kan leiden tot verstikking”: ieder
voorwerp dat zonder andere kracht uit te 
oefenen dan die van het voorwerp zelf, 
door de grootte, de vorm of het gewicht de 
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mond, de neus of de onderste luchtwegen 
volledig kan bedekken;

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 12 bis.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) “schade”: lichamelijk letsel of schade 
aan de gezondheid ;

(13) “schade”: lichamelijk letsel of enige 
andere schade aan de gezondheid, ook op 
de lange termijn;

Fr

Motivering

Deze definitie vereist een nadere omschrijving door hierin andere dan lichamelijke gevolgen op 
te nemen die het gevolg kunnen zijn van non-conform speelgoed, alsmede de gevolgen op de 
lange termijn in verband met gebruik van bepaalde stoffen.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) “gevaar”: een potentiële bron van 
schade;

(14) “gevaar”: een potentiële bron van 
schade voor de gezondheid of de integriteit 
van een persoon;

fr

Motivering

Er moet worden aangegeven wie schade kan oplopen.
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Fabrikanten zorgen ervoor dat zij 
beschikken over procedures om de 
conformiteit van hun serieproductie 
voortdurend te waarborgen. Er wordt
terdege rekening gehouden met 
veranderingen in het ontwerp of in de 
kenmerken van het product en met 
veranderingen in de geharmoniseerde 
normen waarnaar in de 
conformiteitsverklaring van het speelgoed 
is verwezen.

4. Fabrikanten zorgen ervoor dat zij 
beschikken over procedures om de 
conformiteit van hun serieproductie te 
garanderen met het model of prototype 
van het speelgoed en de onderdelen ervan 
die gebruikt zijn bij de verschillende 
beoordelings- en conformiteitsprocedures 
van het speelgoed in kwestie, evenals de 
essentiële eisen die zijn vastgesteld in 
artikel 9 en bijlage II. De fabrikanten 
houden terdege rekening met 
veranderingen in het ontwerp of in de 
kenmerken van het product en met 
veranderingen in de geharmoniseerde 
normen waarnaar in de 
conformiteitsverklaring van het speelgoed 
is.

In alle gevallen waarin dat passend is
voeren fabrikanten steekproeven uit op het 
in de handel gebrachte speelgoed, 
onderzoeken zij klachten en houden zij
daarvan zo nodig een register bij en houden 
zij de distributeurs op de hoogte van dit 
toezicht.

De fabrikanten voeren steekproeven uit op 
het gefabriceerd en in de handel gebrachte 
speelgoed en de onderdelen hiervan. Deze 
steekproeven worden ten minste eenmaal 
per jaar gedaan, onverminderd hetgeen 
gesteld in artikel 38. De fabrikanten
onderzoeken de bezwaren en klachten van 
de verschillende marktdeelnemers en 
eindgebruikers en geven hier uiterlijk 
binnen twee weken antwoord op, houden 
daarvan een register bij, overeenkomstig 
artikel 7 bis, en houden de 
marktdeelnemers en eindgebruikers die 
op hen een beroep hebben gedaan op de 
hoogte van dit toezicht.

Or. fr

Motivering

Deze richtlijn heeft tot doel om de bepalingen op het gebied van veiligheid van speelgoed en de 
gezondheid van kinderen te versterken. De fabrikanten moeten dan ook kunnen garanderen dat 
zij verschillende procedures hebben opgezet. De steekproeven dienen dus regelmatig te worden 
uitgevoerd, ook op de voorwerpen die uit de productieketen komen en de onderdelen hiervan. 
Tenslotte dienen klachten en bezwaren binnen een redelijke termijn te worden behandeld, 
ongeacht of ze van andere marktdeelnemers dan wel eindgebruikers afkomstig zijn.
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen op de markt geïntroduceerd speelgoed 
niet conform is met de toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving, nemen de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
speelgoed conform te maken of zo nodig
uit de handel te nemen of van de 
eindgebruikers terug te roepen. Zij brengen 
de nationale autoriteiten van de lidstaten 
waar zij het speelgoed op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de non-
conformiteit en de genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

7. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen op de markt geïntroduceerd speelgoed 
niet conform is met de toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving, nemen de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
speelgoed conform te maken 
overeenkomstig artikel 10 bis, of uit de 
handel te nemen overeenkomstig artikel 10 
ter, of van de eindgebruikers terug te 
roepen, overeenkomstig artikel 10 quater.
Zij brengen de nationale autoriteiten van de 
lidstaten waar zij het speelgoed op de 
markt hebben aangeboden hiervan 
onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in 
het bijzonder het probleem van de non-
conformiteit en de genomen corrigerende 
maatregelen om het speelgoed uit te 
handel te nemen of terug te roepen
uitvoerig beschrijven.

Or. fr

Motivering

Er dient een uitvoerige beschrijving te worden geven van de verschillende maatregelen die 
genomen moeten worden indien speelgoed niet conform is, afhankelijk van het probleem dat is 
vastgesteld met de conformiteit of veiligheid, zoals beschreven in de amendementen bij de 
artikelen 10 bis tot quater. Dit geldt ook voor de informatie voor de bevoegde instanties.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Fabrikanten verstrekken de bevoegde 
nationale autoriteiten op verzoek alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van het speelgoed aan te 

8. Fabrikanten verstrekken de bevoegde 
nationale autoriteiten op verzoek binnen 
zeven dagen alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van het 
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tonen. Op verzoek van deze autoriteiten 
verlenen zij medewerking aan maatregelen 
ter voorkoming van de risico’s van het 
door hen op de markt geïntroduceerde 
speelgoed.

speelgoed aan te tonen. Op verzoek van 
deze autoriteiten verlenen zij medewerking 
aan maatregelen ter voorkoming van de 
risico’s van het door hen op de markt 
geïntroduceerde speelgoed.

Or. fr

Motivering

De termijnen om alle documenten en informatie te verstrekken dienen duidelijk te worden 
beschreven. Deze verduidelijking is een onderdeel dat de uitvoering van de 
veiligheidsmaatregelen om de gezondheid van kinderen te garanderen, ondersteunt.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Fabrikanten stellen de bevoegde 
nationale autoriteiten van het 
grondgebied waarop hun speelgoed wordt 
aangeboden, uiterlijk vier weken na de 
dag van benoeming op de hoogte van de 
benoeming van een gemachtigde.

Or. fr

Motivering

De bevoegde nationale autoriteiten dienen op de hoogte te worden gesteld. Dit moet binnen een 
vastgestelde termijn gebeuren.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In de kennisgeving van de 
benoemde gemachtigde staan ten minste 
de adresgegevens van de gemachtigde 
(naam, correspondentieadres, 
telefoonnummers, e-mailadres, website), 
het speelgoed waarvoor de verplichtingen 
van lid 3 voor de gemachtigde gelden en 
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het unieke identificatienummer van 
genoemd speelgoed.

Or. fr

Motivering

De minimale informatie die de fabrikant na benoeming van een gemachtigde aan de bevoegde 
nationale autoriteiten moet vestrekken dient precies te zijn, zodat de doelstellingen van de 
herziening van deze richtlijn kunnen worden gerealiseerd.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hij verstrekt de bevoegde nationale 
autoriteiten op verzoek alle benodigde 
informatie en documentatie om de 
conformiteit van het speelgoed aan te 
tonen;

b) hij verstrekt de bevoegde nationale 
autoriteiten op verzoek binnen zeven
dagen alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van het 
speelgoed aan te tonen;

Or. fr

Motivering

De termijn om documenten of informatie te verstrekken moet duidelijk worden aangegeven. Door 
een dergelijke verduidelijking kan de uitvoering van veiligheidsmaatregelen waarmee de 
gezondheid van kinderen kan worden gegarandeerd, worden verbeterd. Het tweede gedeelte van 
het amendement van de Franse tekst is taalkundig van aard (kennelijke schrijffout).

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Importeurs die speelgoed op de markt 
introduceren, betrachten de nodige 
zorgvuldigheid in verband met de 
toepasselijke eisen.

1. Importeurs die speelgoed op de markt 
introduceren, garanderen dat het 
speelgoed dat ze in de Unie op de markt 
brengen voldoet aan de bepalingen van 
deze richtlijn en veilig is.

Or. fr
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Motivering

Er dient met klem te worden benadrukt dat importeurs ook voor een deel verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering en naleving van de doelstellingen van de herziening van deze richtlijn. Het 
laatste amendement is taalkundig van aard.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens speelgoed op de markt te 
introduceren, verifiëren importeurs of de 
fabrikant de juiste 
conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft 
uitgevoerd.

2. Alvorens speelgoed op de markt te 
introduceren, verifiëren importeurs of de 
fabrikant de juiste 
conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft 
uitgevoerd, overeenkomstig de artikelen
18 en 19.

Zij controleren of de fabrikant de 
technische documentatie heeft opgesteld, 
of het speelgoed voorzien is van de vereiste 
conformiteitsmarkering(en) en vergezeld 
gaat van de vereiste documenten, en of de 
fabrikant aan de eisen in artikel 3, leden 5 
en 6, heeft voldaan.

Zij controleren of de fabrikant de 
technische documentatie heeft opgesteld, 
overeenkomstig artikel 20, of het 
speelgoed voorzien is van de vereiste 
conformiteitsmarkering(en) en vergezeld 
gaat van de vereiste documenten, en of de 
fabrikant aan de eisen in artikel 3, leden 5 
en 6, artikel 9 en bijlage I heeft voldaan.

Wanneer een importeur constateert dat 
speelgoed niet conform is met de essentiële 
veiligheidseisen in artikel 9 en bijlage II, 
mag hij het speelgoed pas op de markt 
introduceren nadat het conform is gemaakt 
met die eisen.

Wanneer een importeur constateert dat 
speelgoed niet conform is met de essentiële 
veiligheidseisen in artikel 9 en bijlage II, 
mag hij het speelgoed pas op de markt 
introduceren nadat het conform is gemaakt 
met die eisen.

Or. fr

Motivering

Het is noodzakelijk om de relevante bepalingen van deze richtlijn waarop deze verschillende 
punten betrekking hebben te benadrukken. Het amendement in alinea 3 in de Franse versie is 
taalkundig van aard.
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Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Importeurs vermelden hun naam en
contactadres op het speelgoed, of wanneer 
dit door de omvang of aard van het 
speelgoed niet mogelijk is, op de 
verpakking of in een bij het speelgoed 
gevoegd document.

3. Importeurs vermelden hun naam,
contactadres, telefoonnummers en e-
mailadressen zichtbaar en duidelijk op het
speelgoed, of wanneer dit door de omvang 
of aard van het speelgoed niet mogelijk is, 
zichtbaar en los van de beschrijving van 
het speelgoed op de verpakking of in een 
bij het speelgoed gevoegd document.

Or. fr

Motivering

De oorspronkelijk voorgestelde informatie moet worden uitgebreid en eenvoudig en snel te 
vinden zijn.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Importeurs zorgen gedurende de periode 
dat zij voor het speelgoed verantwoordelijk 
zijn, voor zodanige opslag- en 
vervoersomstandigheden dat de 
conformiteit van het speelgoed met de 
eisen in artikel 9 en bijlage II niet in het 
gedrang komt.

4. Importeurs zorgen gedurende de periode 
dat zij voor het speelgoed verantwoordelijk 
zijn, voor zodanige opslag- en 
vervoersomstandigheden dat de 
ongeschonden staat en conformiteit van 
het speelgoed met de eisen in artikel 9 en 
bijlage II niet in het gedrang komt.

Or. fr

Motivering

De veiligheidseisen dienen niet alleen te worden nageleefd om de conformiteit na te leven maar 
ook om de ongeschonden staat van het speelgoed te waarborgen.



PA\736395NL.doc 23/69 PE409.407v02-00

NL

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen op de markt geïntroduceerd speelgoed 
niet conform is met de toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving, nemen de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
speelgoed conform te maken of zo nodig
uit de handel te nemen of van de 
eindgebruikers terug te roepen. Zij brengen 
de nationale autoriteiten van de lidstaten 
waar zij het speelgoed op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de non-
conformiteit en de genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

5. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen op de markt geïntroduceerd speelgoed 
niet conform is met de toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving, nemen de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
speelgoed conform te maken 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
10 bis, of uit de handel te nemen 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
10 ter of van de eindgebruikers terug te 
roepen overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 10 quater. Zij brengen de overige 
betrokken marktdeelnemers en de 
nationale autoriteiten van de lidstaten waar 
zij het speelgoed op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder het 
probleem van de non-conformiteit en de 
genomen corrigerende maatregelen om het 
speelgoed uit de handel te nemen en terug 
te roepen uitvoerig beschrijven.

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 22.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Importeurs verstrekken de bevoegde 
nationale autoriteiten op verzoek alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van het speelgoed aan te 
tonen. Op verzoek van deze autoriteiten 
verlenen zij medewerking aan maatregelen 
ter voorkoming van de risico’s van het 

7. Importeurs verstrekken de bevoegde 
nationale autoriteiten op verzoek binnen
zeven dagen alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van het 
speelgoed aan te tonen. Op verzoek van 
deze autoriteiten verlenen zij medewerking 
aan maatregelen ter voorkoming van de 
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door hen op de markt geïntroduceerde 
speelgoed.

risico’s van het door hen op de markt 
geïntroduceerde speelgoed.

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 26.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Distributeurs die speelgoed op de markt 
aanbieden, betrachten de nodige 
zorgvuldigheid in verband met de 
toepasselijke eisen.

1. Distributeurs die speelgoed op de markt 
aanbieden, garanderen dat het speelgoed 
dat zij in de Europese Unie op de markt 
brengen, voldoet aan de bepalingen van 
deze richtlijn, zodat het speelgoed dat ze 
binnen de Unie op de markt brengen 
veilig is.

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 27.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een distributeur zorgt gedurende de 
periode dat hij voor het speelgoed 
verantwoordelijk is, voor zodanige opslag-
en vervoersomstandigheden dat de 
conformiteit van het speelgoed met de 
eisen in artikel 9 en bijlage II niet in het 
gedrang komt.

3. Een distributeur zorgt gedurende de 
periode dat hij voor het speelgoed 
verantwoordelijk is, voor zodanige opslag-
en vervoersomstandigheden dat de 
ongeschonden staat en conformiteit van 
het speelgoed met de eisen in artikel 9 en 
bijlage II niet in het gedrang komt.

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 30.
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Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen op de markt aangeboden speelgoed 
niet conform is met de toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving, nemen de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
speelgoed conform te maken of zo nodig
uit de handel te nemen of van de 
eindgebruikers terug te roepen. Zij brengen 
de nationale autoriteiten van de lidstaten 
waar zij het speelgoed op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de non-
conformiteit en de genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

4. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen op de markt geïntroduceerd speelgoed 
niet conform is met de toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving, nemen de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
speelgoed conform te maken 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
10 bis, of uit de handel te nemen 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
10 ter, of van de eindgebruikers terug te 
roepen, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 10. Zij brengen de andere 
betrokken marktdeelnemers en de 
nationale autoriteiten van de lidstaten waar 
zij het speelgoed op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder het 
probleem van de non-conformiteit en de 
genomen corrigerende maatregelen om het 
speelgoed uit de handel te nemen en terug 
te roepen uitvoerig beschrijven.

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 22.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Distributeurs verstrekken de bevoegde 
nationale autoriteiten op verzoek alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van het speelgoed aan te 
tonen. Op verzoek van deze autoriteiten 

5. Distributeurs verstrekken de bevoegde 
nationale autoriteiten op verzoek binnen 
zeven dagen alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van het 
speelgoed aan te tonen. Op verzoek van 
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verlenen zij medewerking aan maatregelen 
ter voorkoming van de risico’s van het 
door hen op de markt aangeboden 
speelgoed.

deze autoriteiten verlenen zij medewerking 
aan maatregelen ter voorkoming van de 
risico’s van het door hen op de markt 
aangeboden speelgoed.

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 26.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Register

De marktdeelnemers in de 
speelgoedsector zoals bepaald in artikel 1, 
houden een register bij van de 
corrigerende maatregelen, de maatregelen 
om speelgoed uit de handel te nemen of 
terug te roepen, de klachten en bezwaren 
die zij hebben ontvangen van de overige 
marktdeelnemers en eindgebruikers en de 
reactie op elk van bovenvermelde 
maatregelen. 
Uit het register komen de redenen voor 
elk van bovenvermelde maatregelen, het 
eenduidige  identificatienummer van het 
betroffen speelgoed waarmee het kan 
worden getraceerd, alsmede de datum van 
ontvangst van de klacht of het bezwaar en 
de datum van verzending van de reactie 
op de klacht of het bezwaar, duidelijk 
naar voren.
Het register wordt tien jaar bewaard. De 
deelnemers stellen het op verzoek ter 
beschikking van de bevoegde nationale 
autoriteiten.

Or. fr
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Motivering

Artikel 3, lid 4 verwijst naar een register dat door de fabrikanten wordt bijgehouden. De 
voorwaarden om dit register bij te houden dienen dus in deze richtlijn te worden beschreven.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij beschikken over passende systemen en 
procedures met behulp waarvan zij deze 
informatie gedurende 10 jaar op verzoek 
aan de markttoezichtautoriteiten kunnen 
verstrekken.

Zij beschikken over passende systemen en 
procedures met behulp waarvan zij deze 
informatie gedurende 10 jaar op verzoek, 
binnen zeven dagen, aan de 
markttoezichtautoriteiten kunnen 
verstrekken.

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 23.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Er wordt op gewezen dat kinderen deel 
uitmaken van de categorie kwetsbare 
personen, omdat hun gezondheid zwakker 
is en biologisch sterker reageert op de 
aanwezigheid van bepaalde stoffen. 
Bovendien lopen zij meer risico bij 
blootstelling aan chemische stoffen dan 
volwassenen, omdat zij nog bezig zijn met 
hun ontwikkeling.

Or. fr

Motivering

In dit artikel worden essentiële veiligheidseisen bepaald. Er moet derhalve op worden gewezen 
dat kinderen deel uitmaken van de groep erg kwetsbare of kwetsbare personen, afhankelijk van 
hun leeftijd. Ook dient hiermee rekening te worden gehouden als het gaat om veiligheidseisen en 
het waarborgen van de gezondheid van de kinderen die het speelgoed gebruiken, met name wat 
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betreft chemische stoffen.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten gaan uit van het 
voorzorgsbeginsel.

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 1.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Speelgoed mag bij gebruik 
overeenkomstig de bestemming ervan of
bij gebruik dat gezien het gedrag van 
kinderen kan worden verwacht, geen 
gevaar voor de veiligheid of gezondheid 
van gebruikers of derden opleveren.

2. Speelgoed mag bij gebruik 
overeenkomstig de bestemming ervan en
bij gebruik dat gezien het gedrag van 
kinderen redelijkerwijze kan worden 
verwacht, geen gevaar voor de veiligheid 
of gezondheid van gebruikers of derden 
opleveren.

Er wordt, in het bijzonder bij speelgoed dat 
gezien de functie, afmetingen of andere 
kenmerken bestemd is voor kinderen 
jonger dan 36 maanden, rekening 
gehouden met de vaardigheden van de 
gebruikers, en in voorkomend geval van 
degenen onder wier toezicht zij het 
speelgoed gebruiken.

Er wordt, in het bijzonder bij speelgoed dat 
gezien de functie, afmetingen of andere 
kenmerken bestemd is voor kinderen 
jonger dan 36 maanden, rekening 
gehouden met de vaardigheden van de 
gebruikers.

Op etiketten op het speelgoed of op de 
verpakking ervan en in de bijgevoegde 
gebruiksaanwijzing wordt de aandacht van 
de gebruikers of van degenen onder wier 
toezicht zij het speelgoed gebruiken, 
gevestigd op de inherente gevaren en 
risico’s van schade die aan het gebruik van 
het speelgoed verbonden zijn en op de 

Op etiketten op het speelgoed of op de 
verpakking ervan en in de bijgevoegde 
gebruiksaanwijzing wordt de aandacht van 
de gebruikers of van degenen onder wier 
toezicht zij het speelgoed gebruiken, 
gevestigd op de inherente gevaren en 
risico’s van schade die aan het gebruik van 
het speelgoed verbonden zijn en op de 
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wijze waarop deze kunnen worden 
voorkomen.

wijze waarop deze kunnen worden 
voorkomen.

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 7 voor het eerste deel van het amendement. Bij de toetsing van de 
essentiële veiligheidseisen kan geen rekening worden gehouden met de aanwezigheid van 
iemand die toezicht houdt, aangezien de intrinsieke veiligheid van het speelgoed moet worden 
getoetst. Er moet wel toezicht plaatsvinden, maar dit kan niet voortdurend gebeuren, aangezien 
het kind alleen moet kunnen spelen en dit nodig is zodat het zich kan ontwikkelen en zelfstandig 
worden.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Speelgoed dat op de markt wordt 
geïntroduceerd, voldoet gedurende de te 
verwachten en normale gebruiksduur aan 
de essentiële veiligheidseisen.

3. Speelgoed dat op de markt wordt 
geïntroduceerd, voldoet gedurende de
normale en redelijkerwijze te verwachten
gebruiksduur aan de essentiële 
veiligheidseisen.

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 2.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in bijlage V, deel B, punt 1 bedoelde 
waarschuwingen kunnen niet worden 
gebruikt voor speelgoed dat gezien zijn 
afmetingen of kenmerken anders dan 
gewicht is bestemd  voor kinderen jonger 
dan 36 maanden.

Or. fr
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Motivering

Op speelgoed dat is bestemd voor kinderen jonger dan drie jaar staat vaak de vermelding “niet 
bestemd voor kinderen jonger dan drie jaar”, hoewel het is bestemd voor deze leeftijdscategorie. 
Sommige fabrikanten proberen zich zo te onttrekken aan hun verantwoordelijkheid of zich in te 
dekken. Aangezien in bijlage V niet uitdrukkelijk wordt verboden dat deze zin wordt vermeld, 
wordt het bij het markttoezicht veel eenvoudiger om de wetgeving te handhaven wanneer deze 
bepaling in de richtlijn is opgenomen.

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor de in bijlage V, deel B, punten 2 tot 
5 vermelde categorieën speelgoed worden 
de in dat deel opgenomen waarschuwingen 
gebruikt in de opgestelde formulering.

Or. fr

Motivering

Amendement in samenhang met amendement 102. Ook moet de reikwijdte van deze bepaling 
uitvoerig worden beschreven.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De waarschuwingen zijn nauwkeurig,
zichtbaar, duidelijk en gemakkelijk
leesbaar en op voor de gebruikers of 
degenen die toezicht houden begrijpelijke 
wijze opgesteld en op het speelgoed
aangebracht of,  indien dit technisch 
onmogelijk is, op een op het speelgoed
aangebracht etiket of op de verpakking. Ze 
staan nogmaals vermeld in de bijgevoegde 
gebruiksaanwijzing. In het geval van klein 
speelgoed dat zonder verpakking wordt 
verkocht, worden passende 
waarschuwingen op het speelgoed 
aangebracht.
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De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar en leesbaar zijn 
en bij het verkooppunt duidelijk zijn 
aangegeven.

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar en duidelijk en 
eenvoudig leesbaar en nauwkeurig zijn en 
bij het verkooppunt duidelijk zijn 
aangegeven. Het is verplicht om de 
gevolmachtigden, importeurs en 
distributeurs van deze waarschuwingen 
op de hoogte te stellen, zodat de 
waarschuwingen waarin de minimum- en 
maximumleeftijden worden aangegeven 
goed bij het verkooppunt kunnen worden 
aangegeven. 
De waarschuwingen zijn afwisselend en 
dus op regelmatige wijze zichtbaar. De 
waarschuwing wordt op de meest 
zichtbare zijde van de stuksverpakking en 
op de buitenste verpakking aangebracht, 
met uitzondering van transparante om
verpakkingen die worden gebruikt voor de 
detailverkoop van het betreffende 
speelgoed. De lidstaten mogen afhankelijk 
van taalkundige eisen bepalen waar de 
waarschuwingen op genoemde 
oppervlakken moeten worden vermeld.  
De tekst van de waarschuwingen en de 
vermelding van gehaltes die in dit artikel 
worden vereist wordt:
a) gedrukt in vette zwarte Helvetica letters 
op een witte achtergrond. Om rekening te 
houden met de taalkundige eisen mogen 
lidstaten de tekengrootte van het lettertype 
kiezen, op voorwaarde dat de grootte van 
het lettertype dat in hun wetgeving wordt 
bepaald zodanig is dat de waarschuwing 
zeer eenvoudig en duidelijk te lezen is;
b) gedrukt in de officiële taal of talen van 
de lidstaat waarin het speelgoed op de 
markt wordt gebracht . 

Or. fr

Motivering

De bepalingen inzake waarschuwingen moeten op tal van punten nader worden beschreven, 
vanwaar dit amendement. De voorwaarden uit de leden 3 en  4 van dit amendement zijn 
gebaseerd op sommige bepalingen uit de wetgeving voor tabaksproducten.  Wat betreft de 
bepalingen voor waarschuwingen op het verkooppunt, wordt regelmatig vastgesteld dat 
verkopers er niet van op de hoogte zijn gesteld dat bepaald speelgoed niet is bestemd voor 
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kinderen jonger dan 3 jaar. Dit doet afbreuk aan de doelstelling om de veiligheid van kinderen te 
verbeteren.  

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Voor de veiligheid en gezondheid van kinderen is het van wezenlijk belang dat de 
veiligheidsinstructies worden opgesteld in de officiële taal of talen van de lidstaat waar het 
speelgoed op de markt wordt geïntroduceerd.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Gemeenschappelijke bepalingen voor de 
marktdeelnemers inzake de corrigerende 
maatregelen die moeten worden genomen 

bij non-conformiteit of twijfel over de 
conformiteit van speelgoed 

1. Overeenkomstig de artikelen 3, 5 en 6 
nemen de marktdeelnemers die te maken 
hebben met een probleem met of twijfelen 
aan conformiteit met de bepalingen 
inzake de etikettering in overeenstemming 
met artikel 9 bis of de waarschuwingen in
overeenstemming met artikel 10, de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
speelgoed waarvoor het 
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conformiteitprobleem geldt, conform te 
maken.
2. Er worden slechts corrigerende 
maatregelen genomen om de etikettering 
of waarschuwingen in overeenstemming 
met de artikelen 9 bis en 10 conform te 
maken.
3. De marktdeelnemers die te maken 
hebben met een probleem met of twijfelen 
aan conformiteit met de bepalingen voor 
de etikettering in overeenstemming met 
artikel 9 bis of de waarschuwingen in
overeenstemming met artikel 10, stellen 
de andere marktdeelnemers en de 
nationale autoriteiten van de lidstaten 
waar ze het speelgoed ter beschikking 
hebben gesteld hiervan onmiddellijk op de 
hoogte en geven hierbij met name een 
nauwgezette beschrijving van het 
probleem met de non-conformiteit en de 
genomen corrigerende maatregelen. 
4. De corrigerende maatregelen worden 
onverwijld opgesteld en zo snel mogelijk 
uitgevoerd, uiterlijk binnen twee weken 
nadat is vastgesteld dat er een probleem 
bestond met de conformiteit. 
Indien het onmogelijk is om 
bovenvermelde termijn na te leven, stellen 
de marktdeelnemers die te maken hebben 
met het probleem met de conformiteit de 
betrokken andere marktdeelnemers en de 
bevoegde nationale autoriteiten direct op 
de hoogte en geven een reden voor uitstel 
voor de aanpassing. De bevoegde 
nationale autoriteiten doen zo snel 
mogelijk een uitspraak over het verzoek 
tot uitstel en stellen de betrokken 
marktdeelnemers direct op de hoogte van 
het besluit, met name van de termijn die 
geldt om het betreffende speelgoed aan te 
passen.
5. Zolang het speelgoed niet is aangepast 
aan deze richtlijn, wordt het niet aan de 
eindgebruikers aangeboden.

Or. fr
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Motivering

De bepalingen met betrekking tot corrigerende maatregelen vermeld in de artikelen 3, 5 en 6 van 
deze richtlijn moeten duidelijk worden omschreven. Deze verduidelijkingen zijn wezenseen met 
de versterking van de bepalingen voor veiligheid van speelgoed en de gezondheid van kinderen.  

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 ter 
Gemeenschappelijke bepalingen voor de 
marktdeelnemers betreffende de 
maatregelen om non-conform speelgoed 
uit de handel te halen of waarvoor twijfel 
bestaat omtrent de conformiteit. 
1. De marktdeelnemers die te maken 
hebben met een probleem met of twijfel 
aan de conformiteit met de bepalingen 
inzake de veiligheid van speelgoed, nemen 
in overeenstemming met de artikelen 3, 5 
en 6 onmiddellijk maatregelen om het 
speelgoed uit de handel te halen.
2. De marktdeelnemers die te maken 
hebben met een probleem met of twijfel
hebben omtrent de conformiteit met de 
bepalingen inzake de veiligheid van 
speelgoed, stellen hiervan de andere 
betrokken marktdeelnemers, de 
consumentenorganisaties en de nationale 
autoriteiten van de lidstaten waarin zij het 
speelgoed hebben aangeboden  
onmiddellijk op de hoogte en geven 
hierbij met name een nauwgezette 
beschrijving van het probleem met de 
conformiteit en de maatregelen die zijn 
genomen om het speelgoed uit de handel 
te halen.
3. De maatregelen die zijn genomen om 
het speelgoed uit de handel te halen 
worden onverwijld opgesteld en zo snel 
mogelijk uitgevoerd, uiterlijk binnen twee 
weken nadat het probleem met de 
conformiteit is vastgesteld.
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Indien het onmogelijk is om 
bovenvermelde termijn na te leven, stellen 
de marktdeelnemers die te maken hebben 
met het probleem met de conformiteit de 
betrokken andere marktdeelnemers en de 
bevoegde nationale autoriteiten direct op 
de hoogte en geven een reden voor uitstel 
voor de aanpassing. De bevoegde 
nationale autoriteiten doen zo snel 
mogelijk een uitspraak over het verzoek 
tot uitstel en stellen de betrokken 
marktdeelnemers zo snel mogelijk op de 
hoogte van het besluit, met name van de 
termijn die eventueel nodig is om het 
betreffende speelgoed aan te passen.
4. Het speelgoed wordt voor onbepaalde 
tijd niet aangeboden aan de 
eindgebruikers.
Nadat het speelgoed dat uit de handel is 
gehaald is aangepast, wordt dit 
beschouwd als nieuw speelgoed dat moet 
voldoen aan alle bepalingen van deze 
richtlijn om weer aan eindgebruikers te 
mogen worden aangeboden.

Or. fr

Motivering

De bepalingen inzake maatregelen om speelgoed uit de handel te halen zoals vermeld in de 
artikelen 3, 5 en 6 van deze richtlijn, moeten nader worden omschreven. Deze verduidelijkingen 
zijn wezenseen met de versterking van de bepalingen voor veiligheid van speelgoed en de 
gezondheid van kinderen. De voorwaarden om speelgoed uit de handel te halen moeten strenger 
zijn dan de corrigerende maatregelen, aangezien de veiligheid van speelgoed en de gezondheid 
van kinderen ernstiger kan worden geschaad. 

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 quater
Gemeenschappelijke bepalingen voor de 
marktdeelnemers betreffende de 
maatregelen om non-conform speelgoed 
terug te roepen of waarvoor twijfel bestaat 
omtrent de conformiteit 
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1. De marktdeelnemers die te maken 
hebben met een probleem met of twijfel 
omtrent de conformiteit met de bepalingen 
met betrekking tot de veiligheid van 
speelgoed, nemen in overeenstemming 
met de artikelen 3, 5 en 6 onmiddellijk 
maatregelen om het speelgoed terug te 
roepen.
2. De eindgebruikers die non-conform 
speelgoed hebben verkregen, worden 
onverwijld op de hoogte gesteld via alle 
informatiekanalen die bestaan op het 
grondgebied van de lidstaten waarin de 
marktdeelnemers het speelgoed hebben 
aangeboden. De verstrekte informatie 
geeft met name de reden waarom het 
speelgoed niet conform is, het gevaar dat 
het speelgoed oplevert en de eventuele 
risico’s, alsmede alle maatregelen die een 
voorzorgsmaatregel of afzondering van 
het non-conforme speelgoed vereisen en 
de plaats waarnaar het non-conforme 
speelgoed moet worden geretourneerd.  
3. De marktdeelnemers die te maken 
hebben met een probleem met of twijfel 
omtrent de conformiteit met de bepalingen 
inzake de veiligheid van speelgoed stellen 
de andere betrokken marktdeelnemers, de 
consumentenorganisaties en de nationale 
autoriteiten van de lidstaten waarin zij het 
speelgoed hebben aangeboden hiervan 
onmiddellijk op de hoogte en geven 
hierbij met name een precieze 
beschrijving van het probleem met de 
conformiteit en de maatregelen die zijn 
genomen om het speelgoed terug te halen.
De marktdeelnemers die te maken hebben 
met een maatregel om speelgoed terug te 
halen , stellen een gratis telefoonnummer 
ter beschikking van de eindgebruikers die 
non-conform speelgoed hebben 
verkregen, dat 24 uur per dag bereikbaar 
is zolang de campagne duurt om het 
speelgoed terug te halen.  
De betrokken marktdeelnemers werken 
samen met de consumentenorganisaties 
en de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten waarin ze het speelgoed op de 
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markt hebben aangeboden. De 
bovenvermelde actoren coördineren hun 
maatregelen en acties via de middelen die 
hun het meest geschikt lijken. 
De eventuele kosten om de eindgebruikers 
te informeren worden gedragen door de 
betrokken marktdeelnemers.
4. De maatregelen om het speelgoed terug 
te roepen worden onverwijld opgesteld en 
zo snel mogelijk uitgevoerd, uiterlijk 
binnen twee weken nadat het probleem 
met de conformiteit is vastgesteld.
Indien het onmogelijk is om 
bovenvermelde termijn na te leven, stellen 
de marktdeelnemers die te maken hebben 
met het probleem met de conformiteit de 
betrokken andere marktdeelnemers en de 
bevoegde nationale autoriteiten direct op 
de hoogte en geven een reden voor uitstel 
voor de aanpassing. De bevoegde 
nationale autoriteiten doen zo snel 
mogelijk en uiterlijk na zeven dagen 
uitspraak over het verzoek tot uitstel  en 
stellen de marktdeelnemers zo snel 
mogelijk en uiterlijk na zeven dagen op de 
hoogte van het besluit, met name van de 
termijn om het speelgoed aan te passen.
5. Het nog verkrijgbare speelgoed wordt 
voor onbepaalde tijd niet aangeboden aan 
de eindgebruikers.
6. Nadat het speelgoed dat is 
teruggeroepen is aangepast, wordt dit 
beschouwd als nieuw speelgoed dat moet 
voldoen aan alle bepalingen van deze 
richtlijn om weer te mogen worden 
aangeboden aan eindgebruikers.

Or. fr

Motivering

De bepalingen inzake maatregelen om speelgoed uit de handel te halen zoals vermeld in de 
artikelen 3, 5 en 6 van deze richtlijn moeten nader worden omschreven. Deze verduidelijkingen 
zijn wezenseen met de versterking van de bepalingen voor veiligheid van speelgoed en de 
gezondheid van kinderen. De voorwaarden om speelgoed terug te roepen moeten strenger zijn 
dan de maatregelen om speelgoed uit de handel te halen, aangezien ze speelgoed betreffen dat in 
het bezit is van consumenten. De veiligheid van het speelgoed en de gezondheid van kinderen 
kunnen dus bij uitblijven van geschikte maatregelen om speelgoed terug te halen, ernstiger 



PE409.407v02-00 38/69 PA\736395NL.doc

NL

worden geschaad.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kwaliteitsbeoordelingen Veiligheidsbeoordelingen

Or. fr

Motivering

Amendement van taalkundige aard.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de beoordeling van de veiligheid van 
het speelgoed moeten alle relevante 
aspecten worden meegenomen, met name 
de categorieën kinderen en groepen 
kinderen die een grotere of bijzondere 
kwetsbaarheid vertonen, zoals kinderen 
met specifieke behoeften.  

Or. fr

Motivering

Het is niet alleen nodig om het wezenlijke doel van de beoordeling te herhalen, maar ook de 
aanvullende aspecten zoals deze te benadrukken. Er moet met name ook rekening worden 
gehouden met groepen gehandicapte kinderen.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het uitblijven van of het lage aantal
ernstige ongevallen betekent niet 
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automatisch dat er een klein risico 
bestaat.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is erop gericht dat er meer rekening wordt gehouden met gemiddeld ernstige 
maar vooral onschuldige ongevallen, om een juister beeld te krijgen van de oorzaken en 
gevolgen van de ongevallen met het speelgoed. 

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer het EG-typeonderzoek wordt 
verricht door een krachtens artikel 21 
aangemelde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, hierna 
“aangemelde instantie” genoemd, evalueert 
deze zo nodig samen met de fabrikant de 
analyse van de gevaren die het speelgoed 
kan opleveren, die de fabrikant 
overeenkomstig artikel 17 heeft uitgevoerd.

3. Wanneer het EG-typeonderzoek wordt 
verricht door een krachtens artikel 21 
aangemelde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, hierna 
“aangemelde instantie” genoemd, evalueert 
deze samen met de fabrikant de analyse 
van de gevaren die het speelgoed kan 
opleveren, die de fabrikant overeenkomstig 
artikel 17 heeft uitgevoerd.

Or. fr

Motivering

Deze beoordeling mag, gelet op de doelstelling om de veiligheid van speelgoed te verbeteren, 
niet facultatief zijn.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het certificaat wordt opnieuw beoordeeld 
wanneer dit nodig is, in het bijzonder bij 
een verandering in het fabricageproces, in 
de grondstoffen of in de bestanddelen van 
het speelgoed, en in ieder geval om de 
vijf jaar.

Het certificaat wordt opnieuw beoordeeld 
wanneer dit nodig is, in het bijzonder bij 
een verandering in het fabricageproces, in 
de grondstoffen of in de bestanddelen van 
het speelgoed, en in ieder geval om de drie
jaar.

Or. fr
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Motivering

De termijn moet worden verkort, gelet op de doelstelling om de veiligheid van speelgoed te 
verbeteren.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De fabrikant houdt overeenkomstig 
artikel 38, lid 3 bis de in artikel 3, lid 2 
bedoelde technische documentatie op 
verzoek van de bevoegde nationale 
autoriteiten ter beschikking voor iedere 
inspectie of controle op hun grondgebied.

Or. fr

Motivering

Er moet in dit artikel worden verduidelijkt dat de technische documentatie beschikbaar moet zijn 
voor iedere inspectie of controle bij de speelgoedfabrikant.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een markttoezichtautoriteit een 
fabrikant verzoekt haar de technische 
documentatie of een vertaling van delen 
daarvan te verstrekken, kan zij hiervoor 
een termijn vaststellen van 30 dagen,
tenzij een kortere termijn gerechtvaardigd 
is omdat er een ernstig en onmiddellijk 
risico bestaat.

De fabrikant of zijn gemachtigde levert op 
verzoek van de bevoegde nationale 
autoriteiten de technische documentatie of 
een vertaling van delen daarvan binnen 
een termijn van maximaal 14 dagen, 
tenzij een kortere termijn gerechtvaardigd 
is omdat er een ernstig en onmiddellijk 
risico bestaat.

Or. fr

Motivering

Het is noodzakelijk duidelijker te zijn en bij voorbaat de termijn vast te stellen waarbinnen de 
documentatie moet worden verstrekt. Dit verbetert de veiligheid van speelgoed en zorgt voor een 
betere waarborg van de veiligheid en gezondheid van kinderen waarvoor deze herziening is 
bedoeld.
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Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de fabrikant de verplichtingen in de 
leden 1, 2 en 3 niet nakomt, kan de 
markttoezichtautoriteit van hem verlangen
dat hij binnen een bepaalde termijn voor 
eigen rekening een test laat verrichten om 
na te gaan of aan de geharmoniseerde 
normen en de essentiële veiligheidseisen 
wordt voldaan.

4. Als de fabrikant de verplichtingen in de 
leden -1, 1, 2 en 3 niet nakomt, eist de 
markttoezichtautoriteit van hem dat hij 
binnen een termijn van maximaal 14 
dagen voor eigen rekening door een 
aangemelde derde instantie een test laat 
verrichten om te garanderen dat aan de 
geharmoniseerde normen en de essentiële 
veiligheidseisen wordt voldaan.

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 56.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de fabrikant de in lid 4 
bedoelde verplichtingen niet naleeft, 
neemt de markttoezichtautoriteit de 
maatregelen die zij nodig acht om te 
garanderen dat het betreffende speelgoed 
niet in de handel en de distributiekanalen 
van het grondgebied waarop zij toezicht 
houdt komt.

Or. fr

Motivering

Dit artikel is niet volledig. Indien de fabrikant zijn verplichtingen niet nakomt, moeten de 
bevoegde nationale autoriteiten de maatregelen kunnen nemen om de veiligheid en de 
gezondheid van kinderen te waarborgen.
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Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een gedegen technische en 
beroepsopleiding die alle relevante 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
omvat waarvoor de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie is 
aangemeld;

a) een gedegen technische en 
beroepsopleiding in het bijzonder 
aangetoond door diploma’s of een
beroepsverloop en verklaringen die alle 
relevante 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
omvat waarvoor de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie is 
aangemeld;

Or. fr

Motivering

Het is noodzakelijk dat de technische en beroepsopleiding van het personeel van de aangemelde 
instanties wordt aangetoond.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. De 
conformiteitsbeoordelingsinstantie streeft
ernaar te worden gecertificeerd volgens 
ISO 9001, versie 2000.

Or. fr

Motivering

Deze certificering is een extra waarborg voor de kwaliteit van de beoordeling en de naleving van 
de normen bij haar optreden.



PA\736395NL.doc 43/69 PE409.407v02-00

NL

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De ondergeschikte instanties en 
subcontractanten zijn gecertificeerd 
volgens ISO 9001, versie 2000.

Or. fr

Motivering

Deze certificering is een extra waarborg voor de kwaliteit van de productieprocessen en de 
regelmatige beoordeling en controle hiervan.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De markttoezichtautoriteiten of 
iedere instantie die zij hiertoe opdracht 
geven zijn voor het toezicht op het 
speelgoed dat op de markt wordt 
aangeboden krachtens artikel 37 bevoegd 
om onverwachte controles uit te voeren bij 
de marktdeelnemers, zo mogelijk eenmaal 
per jaar en minimaal iedere twee jaar. 

Or. fr

Motivering

De controles bij de marktdeelnemers kunnen niet alleen maar plaatsvinden wanneer dat 
noodzakelijk blijkt te zijn, maar moeten onverwacht kunnen worden uitgevoerd, uiteraard zonder 
voorafgaande kennisgeving en zo regelmatig mogelijk. Eens in de twee 2 jaar is in dit verband 
een redelijke termijn.
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Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten 
van een lidstaat maatregelen hebben 
genomen overeenkomstig artikel 12 van 
Richtlijn 2001/95/EG of voldoende 
redenen hebben om aan te nemen dat 
onder deze richtlijn vallend speelgoed een 
risico voor de gezondheid of veiligheid van 
personen vormt, voeren zij samen met de 
betrokken marktdeelnemers een 
beoordeling van het speelgoed uit in het 
licht van alle in deze richtlijn vastgestelde 
eisen.

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten 
van een lidstaat maatregelen hebben 
genomen overeenkomstig artikel 12 van 
Richtlijn 2001/95/EG of vermoeden dat 
onder deze richtlijn vallend speelgoed een 
risico voor de gezondheid of veiligheid van 
personen vormt, voeren zij onverwijld de 
nodige beoordelingen van het speelgoed 
uit in het licht van alle in deze richtlijn 
vastgestelde eisen. De marktdeelnemers 
verstrekken de autoriteiten binnen zeven
dagen alle informatie en gegevens
waarom zij verzoeken.  

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

Wanneer de markttoezichtautoriteiten bij 
deze beoordeling vaststellen dat het 
speelgoed niet aan de eisen in deze richtlijn 
voldoet, eisen zij van de betrokken 
marktdeelnemer dat hij binnen de in de 
artikelen 10 bis, 10 ter en 10 quater 
vastgestelde termijnen passende 
corrigerende maatregelen neemt om het 
speelgoed met deze eisen conform te 
maken, uit de handel te nemen of terug te 
roepen.

Or. fr

Motivering

Ieder probleem met de conformiteit moet direct worden beoordeeld. Het aandeel van de 
betrokken marktdeelnemers dient beperkt te blijven tot het verstrekken van informatie voor de 
beoordeling van het betreffende speelgoed. Indien de conformiteit niet wordt nageleefd, moeten 
binnen vaste termijnen corrigerende maatregelen worden genomen voor het vastgestelde 
probleem. 

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De marktdeelnemer zorgt ervoor dat de 3. De betrokken marktdeelnemer of 
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door hem genomen corrigerende 
maatregelen worden toegepast op al het 
betrokken speelgoed dat hij in de 
Gemeenschap op de markt heeft 
aangeboden.

marktdeelnemers zorgen ervoor dat de 
door hem genomen corrigerende 
maatregelen of maatregelen om het 
speelgoed uit de handel te halen of terug 
te roepen worden toegepast op al het 
betrokken speelgoed dat hij in de 
Gemeenschap op de markt heeft 
aangeboden.

Or. fr

Motivering

Het is zaak om nauwkeurig te zijn en dus alle marktdeelnemers en handelingen waarop de 
maatregelen die bij non-conformiteit moeten worden genomen betrekking hebben, erbij te 
betrekken.

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de betrokken marktdeelnemer 
niet binnen de in lid 1, tweede alinea, 
bedoelde termijn doeltreffende 
corrigerende maatregelen neemt, nemen de 
markttoezichtautoriteiten alle passende 
voorlopige maatregelen om het op de 
nationale markt aanbieden van het 
speelgoed te verbieden of te beperken, dan 
wel het speelgoed in de betrokken lidstaat 
uit de handel te nemen of terug te roepen.

4. Wanneer de betrokken marktdeelnemer 
niet binnen de in lid 1, tweede alinea, 
bedoelde termijn doeltreffende 
corrigerende maatregelen of maatregelen 
om het speelgoed uit te handel te nemen 
of terug te roepen neemt, nemen de 
markttoezichtautoriteiten alle passende 
voorlopige maatregelen om het op de 
nationale markt aanbieden van het 
speelgoed te verbieden of te beperken, dan 
wel het speelgoed in de betrokken lidstaat 
uit de handel te nemen of terug te roepen.

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 64.
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Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien binnen drie maanden na de 
ontvangst van de in lid 4 bedoelde 
informatie geen bezwaar tegen een 
voorlopige maatregel van een lidstaat 
jegens het betrokken speelgoed is 
ingebracht door een lidstaat of de 
Commissie, wordt de maatregel geacht 
gerechtvaardigd te zijn.

7. Indien binnen vier weken na de 
ontvangst van de in lid 4 bedoelde 
informatie geen bezwaar tegen een 
voorlopige maatregel van een lidstaat 
jegens het betrokken speelgoed is 
ingebracht door een lidstaat of de 
Commissie, wordt de maatregel geacht 
gerechtvaardigd te zijn.

Or. fr

Motivering

De door de bevoegde nationale autoriteiten voorgestelde maatregelen moeten binnen een 
redelijke termijn door gelijken worden onderzocht om een uitspraak te doen over de maatregelen 
in verband met non-conformiteit die een bevoegde nationale autoriteit heeft gevraagd van de 
marktdeelnemers die te maken hebben met het betrokken speelgoed. 

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de nationale maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht, nemen alle 
lidstaten de nodige maatregelen om het 
non-conforme speelgoed uit de handel te 
nemen. De lidstaten stellen de Commissie 
daarvan in kennis.

2. Indien de nationale maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht, nemen alle 
lidstaten de nodige maatregelen om het 
non-conforme speelgoed uit de handel te 
nemen of terug te roepen. De lidstaten 
stellen de Commissie daarvan in kennis. 

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 64
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Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de nationale maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht en de non-
conformiteit van het speelgoed wordt 
toegeschreven aan tekortkomingen in de 
geharmoniseerde normen als bedoeld in 
artikel 41, lid 5, onder b), legt de 
Commissie of de lidstaat de 
aangelegenheid voor aan het bij artikel 5 
van Richtlijn 98/34/EG ingestelde 
permanente comité.

3. Indien de nationale maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht en de non-
conformiteit van het speelgoed wordt 
toegeschreven aan tekortkomingen in de 
geharmoniseerde normen als bedoeld in 
artikel 41, lid 5, onder b), legt de 
Commissie of de lidstaat de 
aangelegenheid binnen zeven dagen voor 
aan het bij artikel 5 van Richtlijn 98/34/EG 
ingestelde permanente comité. 

Or. fr

Motivering

Bij het herstel van de tekortkomingen in de geharmoniseerde norm met betrekking tot de 
conformiteit en veiligheid van speelgoed, moet alle snelheid worden betracht.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 41 verlangt een 
lidstaat, wanneer hij een van de volgende 
feiten vaststelt, van de betrokken 
marktdeelnemer dat deze een einde maakt 
aan de non-conformiteit:

1. Onverminderd artikel 41, eist een 
lidstaat, wanneer hij een van de volgende 
feiten vaststelt, dat de betrokken 
marktdeelnemer een einde maakt aan de 
non-conformiteit:

Or. fr

Motivering

Dit artikel moet nauwkeuriger zijn. Alle snelheid moet worden betracht om de veiligheid van 
speelgoed en de veiligheid van kinderen te waarborgen.
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Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde non-
conformiteit voortduurt, neemt de lidstaat 
alle passende maatregelen om het op de 
markt aanbieden van het speelgoed te 
beperken of te verbieden, of het speelgoed 
terug te roepen of uit de handel te nemen.

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde non-
conformiteit voortduurt, neemt de lidstaat 
onmiddellijk alle passende maatregelen om 
het op de markt aanbieden van het 
speelgoed te beperken of te verbieden, of 
het speelgoed terug te roepen of uit de 
handel te nemen.

Or. fr

Motivering

Dit artikel moet nauwkeuriger zijn. Alle snelheid moet worden betracht om de veiligheid van 
speelgoed en de veiligheid van kinderen te waarborgen.

Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan de volgende 
onderdelen van deze richtlijn wijzigen om 
deze aan de technische en 
wetenschappelijke ontwikkelingen aan te 
passen:

1. De Commissie wijzigt de volgende 
onderdelen van deze richtlijn om deze aan 
de technische en wetenschappelijke 
ontwikkelingen aan te passen zodra zij 
kennis heeft van nieuwe gegevens:

-a.) bijlage I
a) bijlage II, deel III, punten 7 en 8; a) bijlage II, deel III, met uitzondering 

van punten 1 en 2;
b) bijlage V. b) bijlage V.

Or. fr

Motivering

De comitologieprocedure kan niet slechts op deze enkele punten worden toegepast. Hij moet 
worden uitgebreid naar andere kwesties, aangezien de normalisatie– of harmonisatieprocedure 
te lang duurt om te reageren op spoedeisende wijzigingen, zoals blijkt uit de gevaren en risico’s 
die magneten opleveren voor de gezondheid van kinderen.



PA\736395NL.doc 49/69 PE409.407v02-00

NL

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zenden de Commissie drie jaar 
na de in artikel 53, tweede alinea, 
genoemde datum waarop deze richtlijn van 
toepassing wordt, en vervolgens om de vijf 
jaar, een verslag over de toepassing van 
deze richtlijn. 

De lidstaten zenden de Commissie drie jaar 
na de in artikel 53, tweede alinea, 
genoemde datum waarop deze richtlijn van 
toepassing wordt, en vervolgens om de drie 
jaar, een verslag over de toepassing van 
deze richtlijn. 

In dat verslag worden de veiligheidssituatie 
van het speelgoed en de doeltreffendheid 
van deze richtlijn beoordeeld en worden de 
door de lidstaat verrichte 
markttoezichtactiviteiten beschreven. 

In dat verslag worden de veiligheidssituatie 
van het speelgoed en de doeltreffendheid 
van deze richtlijn beoordeeld en worden de 
door de lidstaat verrichte 
markttoezichtactiviteiten beschreven. 

De Commissie maakt een samenvatting 
van deze nationale verslagen en publiceert 
deze samenvatting.

De Commissie maakt zo snel mogelijk een 
verslag met daarin, indien nodig, de 
voorstellen tot wijziging of herziening van 
deze richtlijn en publiceert dit verslag. Zij 
doet het verlag toekomen aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
Commissie publiceert onmiddellijk ten 
minste de samenvatting en de conclusies 
van het verslag op haar site, in alle 
officiële talen van de Unie.  

Or. fr

Motivering

De Commissie moet een verslag opstellen van de beoordelingsrapporten over de toepassing van 
deze richtlijn in de lidstaten. Dit verslag moet aan de medewetgevers worden gestuurd en 
volledig worden gepubliceerd, of anders moeten ten minste de samenvatting en de conclusies 
onmiddellijk op de site van de Commissie worden gepubliceerd. In dit amendement wordt dus 
gevraagd dat er minimale maatregelen voor transparantie worden toegepast.  

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voorzien in sancties, 
waaronder eventuele strafrechtelijke 
sancties voor ernstige inbreuken, die van 

De lidstaten voorzien in sancties, 
waaronder eventuele strafrechtelijke 
sancties voor ernstige inbreuken, die van 
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toepassing zijn op inbreuken op de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om de toepassing van die 
sancties te verzekeren. Deze sancties zijn 
doeltreffend, evenredig en 
afschrikwekkend.

toepassing zijn op inbreuken op de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen, passen deze toe en 
nemen de nodige maatregelen om de 
toepassing van die sancties te verzekeren. 
Deze sancties zijn doeltreffend, evenredig 
en afschrikwekkend. 

Or. fr

Motivering

Het is noodzakelijk maar onvoldoende dat de lidstaten sancties vaststellen in reactie op 
inbreuken op deze richtlijn. Ze moeten ze namelijk ook kunnen uitvoeren, anders blijven deze 
sancties een dode letter.

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk I – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bereikbare hoeken, uitstekende delen, 
snoeren, kabels en bevestigingen van 
speelgoed zijn zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het risico van lichamelijk 
letsel bij aanraking zo klein mogelijk is.

2. Bereikbare hoeken, uitstekende delen, 
snoeren, kabels en bevestigingen van 
speelgoed zijn zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het risico van lichamelijk 
letsel bij aanraking maximaal wordt 
verkleind.

Or. fr

Motivering

De betreffende risico’s dienen zo klein mogelijk te worden gemaakt om de veiligheid van het 
speelgoed te verbeteren en de integriteit en gezondheid van kinderen te waarborgen.  

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk I – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Speelgoed is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het risico van lichamelijk 
letsel ten gevolge van de beweging van de 
onderdelen ervan zo klein mogelijk is.

3. Speelgoed is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het risico van lichamelijk 
letsel ten gevolge van de beweging van de 
onderdelen ervan maximaal wordt
verkleind.
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Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 74.

Amendement 76

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De verpakking waarin speelgoed in de 
detailverkoop wordt aangeboden, levert 
geen risico van verwurging of verstikking 
door interne obstructie van de onderste 
luchtwegen en externe obstructie van de 
mond of neus op. Ze hebben een opening 
waardoor bij obstructie lucht kan 
circuleren en ademhaling mogelijk is.  

Or. fr

Motivering

Er dient ook rekening te worden gehouden met interne obstructie. Om de veiligheid van het 
voorwerp te verbeteren, moet het een opening hebben waardoor het kind zuurstof kan krijgen. 
Dit bestaat ook al voor andere voorwerpen die in het verleden al hebben geleid tot obstructie en 
verstikking.

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk I – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Speelgoed dat bestemd is om in ondiep 
water te worden gebruikt en dat een kind in 
het water kan dragen of ondersteunen, is, 
gelet op het aanbevolen gebruik ervan, 
zodanig ontworpen en vervaardigd dat het 
risico van verlies van het drijfvermogen 
van het speelgoed, alsmede van de steun 
die het aan het kind geeft, zo klein 
mogelijk is.

5. Speelgoed dat bestemd is om in ondiep 
water te worden gebruikt en dat een kind in 
het water kan dragen of ondersteunen, is, 
gelet op het aanbevolen en redelijkerwijze 
te voorziene gebruik ervan, zodanig 
ontworpen en vervaardigd dat het risico 
van verlies van het drijfvermogen van het 
speelgoed, alsmede van de steun die het 
aan het kind geeft, maximaal wordt 
verkleind.
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Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij respectievelijk amendement 74 en 2.

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk I – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed waarmee de gebruikers zich 
kunnen voortbewegen, is voor zover 
mogelijk voorzien van remmen die 
aangepast zijn aan het soort speelgoed en 
die berekend zijn op de door het speelgoed 
opgewekte kinetische energie. Deze 
remmen kunnen gemakkelijk door de 
gebruikers worden bediend zonder dat zij 
risico lopen eruit of eraf te vallen en 
zonder risico van lichamelijk letsel voor de 
gebruiker of derden.

7. Speelgoed waarmee de gebruikers zich 
kunnen voortbewegen, is voorzien van 
remmen die aangepast zijn aan het soort 
speelgoed en die berekend zijn op de door 
het speelgoed opgewekte kinetische 
energie. Deze remmen kunnen gemakkelijk 
door de gebruikers worden bediend zonder 
dat zij risico lopen eruit of eraf te vallen en 
zonder risico van lichamelijk letsel voor de 
gebruiker of derden.

Or. fr

Motivering

Veel rijdend speelgoed heeft geen of een ongeschikt remsysteem. Er moet dus strenger worden 
opgetreden om de veiligheid van dit type speelgoed en die van kinderen te verbeteren.  

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk I – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Speeltoestellen zijn zodanig 
vervaardigd dat het risico van verbrijzeling 
of beknelling van lichaamsdelen dan wel 
verstrikking van kleding, en het risico van 
vallen, botsen en verdrinken, zo klein 
mogelijk zijn.

11. Speeltoestellen zijn zodanig 
vervaardigd dat het risico van verbrijzeling 
of beknelling van lichaamsdelen dan wel 
verstrikking van kleding, en het risico van 
vallen, botsen en verdrinken, maximaal 
wordt verkleind. 

Or. fr
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Motivering

Hetzelfde als bij amendement 74.

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk III – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Speelgoed is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het bij gebruik 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, eerste 
alinea, geen risico van schadelijke effecten 
voor de gezondheid van mensen oplevert 
door blootstelling aan de chemische stoffen 
of preparaten waarvan het vervaardigd is of 
die het bevat.

1. Speelgoed is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het bij gebruik 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, eerste 
alinea, geen risico van schadelijke effecten 
voor de gezondheid van mensen of het 
milieu oplevert door blootstelling aan de 
chemische stoffen of preparaten waarvan 
het vervaardigd is of die het bevat.

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 3.

Amendement 81

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het gebruik in speelgoed van stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
(CMR)  voor de voortplanting zijn 
ingedeeld, in een concentratie die 
afzonderlijk gelijk is aan of hoger is dan 
een grens van 0,01 %, is verboden. Een 
lagere grens voor de CMR stoffen wordt 
zodra mogelijk aangenomen op basis van 
een advies van het bevoegde 
wetenschappelijke comité en een 
aangenomen besluit zoals bedoeld in 
artikel 45, lid 2.
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kunnen komen.

Or. fr

Motivering

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

Amendement 82

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Stoffen of preparaten die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2 
en 3, zijn ingedeeld, mogen in speelgoed
worden gebruikt mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

Or. fr

Motivering

De stoffen die als CMR zijn ingedeeld moeten allemaal op dezelfde wijze worden beoordeeld, 
aangezien het erom gaat de gezondheid van kinderen, die kwetsbaarder is dan die van 
volwassenen, op de lange termijn te beschermen. Alleen als aan de voorwaarden uit de alinea’s 
van lid 4 is voldaan, kan hun gebruik worden gerechtvaardigd.  

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk III – lid 4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.1 het gebruik van de stof is door het 
desbetreffende wetenschappelijke comité 
beoordeeld en, in het bijzonder in het licht 
van de blootstelling, veilig bevonden, en er 
is een besluit als bedoeld in artikel 45, 
lid 2, genomen;

4.1 het gebruik van de stof is door het 
desbetreffende wetenschappelijke comité 
beoordeeld en, in het bijzonder in het licht 
van de blootstelling, veilig bevonden, en er 
is een besluit als bedoeld in artikel 45, 
lid 2, genomen;

Or. fr
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Motivering

Amendement van taalkundige aard in de Franse tekst.

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk III – lid 4.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.2. er zijn geen geschikte alternatieve 
stoffen beschikbaar, wat in een analyse van 
alternatieven gedocumenteerd is;

4.2. er zijn geen geschikte alternatieve 
stoffen of materialen beschikbaar, wat in 
een analyse van alternatieven 
gedocumenteerd is;

Or. fr

Motivering

Er dient te worden aangegeven wat door het alternatief wordt gedekt.

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk III – lid 4.3. bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.3.bis.Het speelgoed of bestanddelen van 
het speelgoed voldoen aan de bepalingen 
en eisen inzake voedselveiligheid zoals 
bepaald in Verordening (EG) nr. 
178/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen 
en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden1.
_____________

PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

Or. fr

Motivering

Bij speelgoed of bestanddelen van speelgoed die bestemd zijn om in de mond te worden gedaan 
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of kunnen worden gedaan, moet ook rekening worden gehouden met de migratiegrenzen die 
gelden voor voedingsproducten.

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk III – lid 4.3 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie geeft het desbetreffende
wetenschappelijke comité opdracht deze 
stoffen of preparaten opnieuw te 
beoordelen zodra bezorgdheid over de 
veiligheid ontstaat, en ten minste om de 
vijf jaar na de datum waarop een besluit 
overeenkomstig artikel 45, lid 2, is 
genomen.

De Commissie geeft het desbetreffende 
wetenschappelijke comité opdracht deze 
stoffen of preparaten opnieuw te 
beoordelen zodra bezorgdheid over de 
veiligheid ontstaat, en ten minste om de 
drie jaar na de datum waarop een besluit 
overeenkomstig artikel 45, lid 2, is 
genomen.

Or. fr

Motivering

De herbeoordeling van deze stoffen of preparaten moet regelmatiger plaatsvinden.

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk III – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het is verboden stoffen die als 
hormoonontregelende stof op de 
prioritaire lijst van de Unie zijn geplaatst, 
te gebruiken in speelgoed of delen waaruit 
dit bestaat, tenzij de fabrikant aantoont 
dat er geen vervangende stoffen bestaan 
die veiliger en minder schadelijk zijn voor 
de gezondheid.  

Or. fr

Motivering

Hormoonontregelende stoffen leveren een ernstig risico op voor de ontwikkeling van kinderen en 
hun gezondheid wanneer ze volwassen zijn. Ze moeten dus in beginsel worden verboden, terwijl 
het toegestaan blijft om ze te gebruiken indien de fabrikant aantoont dat er geen veiliger en 
minder schadelijke vervangende stoffen bestaan.
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Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk III – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Het is verboden stoffen die zijn 
ingedeeld als hardnekkig, 
bioaccumuleerbaar en toxisch (PBT) of 
zeer hardnekkig en zeer 
bioaccumuleerbaar (zPzB) te gebruiken in 
speelgoed of delen waaruit dit bestaat, 
tenzij de fabrikant aantoont dat er geen 
vervangende stoffen bestaan die veiliger 
en minder schadelijk zijn voor de 
gezondheid.  

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 87, hier voor wat betreft de stoffen die zijn ingedeeld als  PBT en 
zPzB.

Amendement 89

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Amendement in verband met amendement 82; hetzelfde als bij amendement 82.

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk III – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Cosmetisch speelgoed, zoals 
speelgoedcosmetica voor poppen, voldoet 
aan de voorschriften inzake de 
samenstelling en de etikettering in 
Richtlijn 76/768/EEG.

6. Speelgoed dat toegestane cosmetica 
bevat of waarvoor in het voorkomende 
geval gebruik van cosmetische producten 
noodzakelijk is, zoals poppen en 
cosmetica die is bedoeld voor spelgebruik 
of een spelactiviteit, dienen te voldoen aan 
de samenstellingseisen uit richtlijn 
76/768/EEG, met uitzondering van de 
allergene geurstoffen die door deze 
richtlijn worden verboden. De bepalingen 
inzake etikettering in richtlijn 
78/768/EEG zijn, met uitzondering van 
allergene geurstoffen, van toepassing op 
speelgoed dat toegestane cosmetica bevat 
of waarvoor in het voorkomende geval 
gebruik van cosmetische producten 
noodzakelijk is, zoals poppen.

Or. fr

Motivering

Het begrip “cosmetisch  speelgoed” is te onduidelijk. Meer nauwkeurigheid is noodzakelijk wat 
stoffen betreft die zijn ingedeeld als PTB en zPzB. De wetgeving inzake cosmetica is hier van 
toepassing.

Amendement 91

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

7. Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium) (1) Alantwortelolie (Inula helenium)
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(2) Allylisothiocyanaat (2) Allylisothiocyanaat

(3) Fenylacetonitril (3) Fenylacetonitril

(4) 4-tert-Butylfenol (4) 4-tert-Butylfenol

(5) Chenopodiumolie (5) Chenopodiumolie

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

(7) Diethylmaleaat (7) Diethylmaleaat

(8) Dihydrocumarine (8) Dihydrocumarine

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

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

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

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

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

(12) Dimethylcitraconaat (12) Dimethylcitraconaat

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

(13) 77,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-
3-on

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

(14) 66,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on

(15) Difenylamine (15) Difenylamine

(16) Ethylacrylaat (16) Ethylacrylaat

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

(18) (E)-Hept-2-enal (18) (E)-Hept-2-enal

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

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

(21) Hydroabiëtylalcohol (21) Hydroabiëtylalcohol

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

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

(24) 7-Methoxycumarine (24) 7-Methoxycumarine

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

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

(28) Methylcrotonaat (28) Methylcrotonaat

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

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

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

(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)

(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)

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

(34) Hexahydrocumarine (34) Hexahydrocumarine

(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)

(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)

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

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

(38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth

(37) 33,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on

(38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth)

(39) Amylcinnamal

(40) Amylcinnamylalcohol

(41) 4-Methoxybenzylalcohol

(42)Benzylalcohol

(43) Benzylbenzoaat

(44) Benzylcinnamaat

(45) Benzylsalicylaat

(46) innamal

(47) Cinnamylalcohol

(48) Citral

(49) Citronellol

(50) Cumarine
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(51) Eugenol

(52) Farnesol

(53) Geraniol

(54) Hexylcinnamaldehyd

(55) Hydroxycitronellal

(56) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde 

(57) Isoeugenol

(58) Lilial (in punt 83 van Richtlijn 
76/768/EEG vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)

(59) (R)-p-Mentha-1,8-dieen

(60) Linalool

(61) Methyloct-2-ynoaat

(62) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on

(63) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract

(64) Evernia furfuracea extract

Or. fr

Motivering

Het gebruik van allergene geurstoffen die dus allergieën bij kinderen kunnen opwekken, kan niet 
worden toegestaan. Om deze reden is het bovendien onmogelijk toe te staan dat er sporen 
aanwezig zijn, zelfs om redenen die technisch onvermijdelijk zijn. Er is wegens het verbod op 
allergene geurstoffen, geen enkele rechtvaardiging voor de aanwezigheid van sporen.

Amendement 92

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 

Schrappen
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aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.

Or. fr

Motivering

Het gebruik van allergene geurstoffen die dus allergieën bij kinderen kunnen opwekken, kan niet 
worden toegestaan. Om deze reden is het bovendien onmogelijk toe te staan dat er sporen 
aanwezig zijn, zelfs om redenen die technisch onvermijdelijk zijn. Er is wegens het verbod op 
allergene geurstoffen, geen enkele rechtvaardiging voor de aanwezigheid van sporen.

Amendement 93

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(1) Amylcinnamal

(2) Amylcinnamylalcohol

(3) 4-Methoxybenzylalcohol

(4) Benzylalcohol

(5) Benzylbenzoaat

(6) Benzylcinnamaat

(7) Benzylsalicylaat

(8) Cinnamal

(9) Cinnamylalcohol

(10) Citral

(11) Citronellol

(12) Cumarine

(13) Eugenol
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(14) Farnesol

(15) Geraniol

(16) Hexylcinnamaldehyd

(17) Hydroxycitronellal

(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-
eencarbaldehyde 

(19) Isoeugenol

(20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)

(21) (R)-p-Mentha-1,8-dieen

(22) Linalool

(23) Methyloct-2-ynoaat

(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on

(25) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(26) Evernia furfuracea extract

Or. fr

Motivering

Het gebruik van allergene geurstoffen die dus allergieën bij kinderen kunnen opwekken, kan niet 
worden toegestaan. Om deze reden is het bovendien onmogelijk om toe te staan dat er sporen 
aanwezig zijn, zelfs om redenen die technisch onvermijdelijk zijn. Er is wegens het verbod op 
allergene geurstoffen, geen enkele rechtvaardiging voor de aanwezigheid van sporen.

Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk III – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Speelgoed dat bestemd is om vaak in 
aanraking te komen met de huid, met 
name vingerverf en klei, moet voldoen 
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aan de bepalingen inzake de 
samenstelling en etikettering uit richtlijn  
76/768/EEG.

Or. fr

Motivering

Op speelgoed dat vaak in aanraking komt met de huid moeten dezelfde strenge bepalingen 
worden toegepast als de bepalingen uit de richtlijn inzake cosmetica. 

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk III – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. Speelgoed dat bestemd is om 
regelmatig in aanraking te komen met de 
huid en allergene stoffen bevat die erom 
bekend staan dat ze ernstige gevolgen of 
zelfs een fatale afloop kunnen hebben 
voor de gezondheid van kinderen, zoals 
een anafylactische shock, moet voldoen 
aan de etiketteringsbepalingen van 
Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie 
van 5 december 2006 inzake bewerkte 
voedingsmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters1.
__________
PB L 339 van 6.12.2006, blz. 16.

Or. fr

Motivering

Hetzelfde als bij amendement 94, maar hier voor allergene stoffen anders dan geurstoffen, zoals 
gluten enz. Kinderen die speelgoed gebruiken met daarin allergene stoffen kunnen dit speelgoed 
of hun vingers in hun mond stoppen: de aanwezigheid van deze stoffen kan reacties veroorzaken 
met min of meer ernstige gevolgen voor de gezondheid van kinderen. Er moet dus op het etiket 
worden aangegeven dat er dergelijke andere dan geurstoffen in het speelgoed zitten.   
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Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk III – lid 8 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De volgende migratielimieten worden 
niet overschreden voor speelgoed of 
bestanddelen daarvan die bij gebruik 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, eerste 
alinea, voor kinderen bereikbaar zijn:

8. De volgende migratielimieten mogen in 
alle delen of bestanddelen van speelgoed
niet worden overschreden:

Or. fr

Motivering

De bepalingen inzake migratielimieten moeten strenger zijn, om de doelstelling om speelgoed 
veiliger te maken en een hoge beschermingsgraad voor de gezondheid van kinderen te bereiken, 
te realiseren.

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk III – lid 8 – titel van de tabel – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

mg/kg in droog, bros, poederachtig of 
flexibel speelgoedmateriaal

mg/kg in vast, droog, bros, poederachtig of 
flexibel speelgoedmateriaal

Or. fr

Motivering

Men moet nauwkeuriger zijn en alle soorten bruikbaar materiaal bij de productie van speelgoed 
dekken, om de doelstelling om speelgoed veiliger te maken en een hoge beschermingsgraad voor 
de gezondheid van kinderen te bereiken, te realiseren.

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk III – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Speelgoed of delen van speelgoed
die er ongeacht de leeftijd van de kinderen 
waarvoor ze bedoeld zijn, toe bestemd zijn 
in de mond te worden gestoken, voldoen 
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aan de eisen inzake migratielimieten voor 
verpakkingsproducten van 
levensmiddelen in Verordening (EG) 
1935/2004 van het Europees Parlement en 
de Raad van 27 oktober 2004 inzake 
materialen en voorwerpen bestemd om 
met levensmiddelen in contact te komen1.
____________

PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4.

Or. fr

Motivering

De bestaande bepalingen inzake materialen en voorwerpen die ertoe bestemd zijn om in 
aanraking te komen met levensmiddelen, moeten ook van toepassing zijn op speelgoed of delen 
van speelgoed die ervoor bestemd zijn om in de mond te worden gestoken. 

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – hoofdstuk V

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Speelgoed is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat aan de eisen inzake 
hygiëne en zuiverheid wordt voldaan en 
elk risico van infectie, ziekte en besmetting 
wordt vermeden

1. Speelgoed is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat aan de eisen inzake 
hygiëne en zuiverheid wordt voldaan en 
elk risico van infectie, ziekte en besmetting 
wordt vermeden. Het speelgoed moet 
kunnen worden gewassen, 
schoongeschrobd of gedesinfecteerd 
zonder de functies of de veiligheid van het 
speelgoed aan te tasten.  

2. Speelgoed van textiel voor kinderen 
jonger dan 36 maanden kan gewassen 
worden en voldoet ook na het wassen aan 
de veiligheidseisen.

2. Speelgoed van textiel voor kinderen 
jonger dan 36 maanden kan gewassen 
worden en voldoet ook na het wassen aan 
zijn functie en de veiligheidseisen.

Or. fr

Motivering

Goede hygiëne moet samen kunnen gaan met de waarborg dat het speelgoed werkt en veilig is.



PA\736395NL.doc 67/69 PE409.407v02-00

NL

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

In de veiligheidsinformatiebladen van chemische stoffen staat slechts een deel van de informatie 
over de chemische stoffen. In de technische documentatie moet nauwkeuriger informatie staan, 
met name de hoeveelheden chemische stoffen die zijn gebruikt bij de vervaardiging van 
speelgoed.

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel B – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze waarschuwingen gaan vergezeld van 
een beknopte aanduiding van het
specifieke gevaar waarop deze beperking 
is gebaseerd, die in de gebruiksaanwijzing 
kan worden opgenomen.

Deze waarschuwingen gaan vergezeld van 
een aanduiding van de specifieke gevaren
waarop deze beperking is gebaseerd. De 
aanwijzing staat duidelijk zichtbaar en 
leesbaar op het speelgoed, of indien dit op 
het speelgoed technisch onmogelijk is, op 
een etiket op de verpakking en in de 
gebruiksaanwijzing. Deze aanduidingen 
zitten bij klein speelgoed zonder 
verpakking.

Or. fr

Motivering

De bepalingen in dit voorstel zijn onvoldoende nauwkeurig en dwingend van aard. Het is de 
bedoeling van het amendement om de hier geamendeerde bepalingen duidelijker en 
begrijpelijker te maken. 
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Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel B – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op dergelijk speelgoed wordt de 
vermelding “Waarschuwing: uitsluitend 
voor huishoudelijk gebruik” aangebracht.

Op dergelijk speelgoed wordt bijvoorbeeld 
de vermelding “Waarschuwing: uitsluitend 
voor huishoudelijk gebruik en
aanwezigheid en hulp van een volwassene 
noodzakelijk” aangebracht of 
“Waarschuwing! Uitsluitend voor 
huishoudelijk gebruik en ongeschikt voor 
kinderen jonger dan 6 jaar zonder 
toezicht van een jongvolwassene of een 
volwassene”.

Or. fr

Motivering

De bepalingen in dit voorstel zijn onvoldoende nauwkeurig. De voorgestelde vermelding is 
coherent met de reikwijdte van dit voorstel, maar waarschuwt niet duidelijk voor een gevaar of 
risico.  

Amendement 103

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel B – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er staat, los van iedere andere 
vermelding, een duidelijke, zichtbare, 
eenvoudig leesbare, begrijpelijke 
waarschuwing op de verpakking, of 
indien dit niet mogelijk is, op het etiket 
van het speelgoed waarin wordt gevraagd 
om, voordat wordt begonnen om het 
speelgoed te monteren of in elkaar te 
zetten, de in het volgende lid vermelde  
aanwijzingen te lezen.    

Or. fr
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Motivering

Er moet duidelijk worden gewezen op de noodzaak om de instructies om het speelgoed te 
monteren of in elkaar te zetten te lezen voordat met deze handeling wordt begonnen. Zo weet 
degene die dit doet hoe hij of zij te werk moet gaan om schade te voorkomen.  

Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel B – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Toezicht door volwassenen aanbevolen” “Levensmiddel om te consumeren en 
speelgoed om te gebruiken onder toezicht 
van volwassenen”

Or. fr

Motivering

De voorgestelde vermelding waarschuwt niet duidelijk voor een gevaar of risico. Er moet 
duidelijk worden gewezen op de te nemen maatregelen.
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