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MOTIVERING – BAKGRUND OCH SLUTSATSER

Inledande kommentarer 

Föredraganden fick i uppdrag att utarbeta ett initiativbetänkande om genomförandet av 
direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet (leksaksdirektivet). Leksaksdirektivet är ett 
direktiv om maximal harmonisering, med det dubbla målet att säkerställa en hög skyddsnivå 
för barn i hela EU och att garantera den fria rörligheten för leksaker på den inre marknaden. I 
detta syfte införs detaljerade bestämmelser och skyldigheter för tillverkare, importörer och 
distributörer, med bestämmelser om påföljder från myndigheterna för marknadskontroll för 
leksaker som inte uppfyller kraven. 

Denna rapport följer på offentliggörandet av den utvärdering av direktivet som kommissionen 
lade fram den 19 november 2020. Föredraganden välkomnar utvärderingen, vars främsta syfte 
är att bedöma hur direktivet har fungerat sedan det började tillämpas, om det fortfarande är 
ändamålsenligt och effektivt, om det fortfarande är relevant och konsekvent och om det ger ett 
europeiskt mervärde. 

Utöver utvärderingsrapporten har föredraganden också gett Europaparlamentets 
utredningstjänst (utredningstjänsten) i uppdrag att utarbeta en briefing om leksaksdirektivet 
för att få ytterligare underlag för sin ståndpunkt. 

I samband med utarbetandet av betänkandet har föredraganden också varit i kontakt med ett 
stort antal berörda parter, däribland kommissionen, leksaksindustrin, 
konsumentorganisationer, standardiseringsorgan, anmälda organ och företrädare för 
medlemsstaterna.

Efter noggrant övervägande och med beaktande av olika intressenters synpunkter anser 
föredraganden att en översyn av leksaksdirektivet är nödvändig för att förbättra de olika 
aspekter som behandlas här.

KEMIKALIER

Föredraganden anser att den främsta källan till inkonsekvenser och brister i leksaksdirektivet 
är kemikaliebestämmelserna. Direktivet har ändrats 14 gånger under perioden 2012–2019, 
men flera delar som rör kemikalier och som kräver ett ingripande kan inte ändras genom en 
genomförandeakt, eftersom endast en del av dem tillåts enligt artikel 46. 

Bland de delar som inte lätt kan ändras eller som ger anledning till oro framhåller 
föredraganden följande:

 Det principiella förbudet mot kemikalier som är cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska medger undantag om koncentrationen av dessa kemikalier är för 
hög för att säkerställa ett effektivt skydd. Med tanke på den stora risk som dessa ämnen 
utgör för barns hälsa anser föredraganden att dessa undantag bör strykas.

 Föredraganden anser att gränsvärdena för nitrosaminer och för nitroserbara ämnen i 
leksaksdirektivet är för höga. Dessutom har kommissionen tillåtit Tyskland att ha lägre 
gränsvärden. Samtidigt innehåller standarden EN 71–12:2017 lägre gränsvärden för 
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nitrosaminer och nitroserbara ämnen. Föredraganden anser att översynen av 
leksaksdirektivet bör vara ett tillfälle att sänka gränsvärdet i lagtexten och få det till 
samma värde som i Tyskland och ovannämnda standard. 

 Märkningskraven för specifika allergiframkallande doftämnen i vissa leksakssatser för 
experiment kan inte uppdateras på ett enkelt sätt när förteckningarna över 
allergiframkallande doftämnen ändras. Översynen av leksaksdirektivet bör även åtgärda 
denna brist genom att göra det lättare att ändra dessa krav.

 Vissa kemiska gränsvärden gäller endast leksaker för barn under 36 månader och 
leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Den kemiska toxiciteten ändras dock inte 
mellan 36 och 37 månader och senare. Flera berörda parter, däribland medlemsstaterna, 
har upprepade gånger efterlyst ett avskaffande av åldersgränserna för kemikalier. 
Föredraganden instämmer i denna ståndpunkt, i synnerhet eftersom det finns bevis för 
att dessa bestämmelser kringgås av vissa oseriösa tillverkare, som enkelt kan ange att en 
leksak är avsedd för barn över 36 månader även om det uppenbarligen inte är fallet, bara 
för att undvika att följa de strängare kemikaliegränsvärdena för barn under 36 månader. 

 Kraven i leksaksdirektivet gällande kemikalier måste läsas tillsammans med relevant 
EU-lagstiftning om kemikalier, närmare bestämt Reach, direktivet om begränsning av 
användningen av vissa farliga ämnen, CLP-förordningen samt förordningen om 
kosmetiska produkter. Att sprida ut kraven på flera rättsakter, ibland med olika 
gränsvärden, kan göra förfarandena för provning och bedömning av överensstämmelse 
särskilt betungande för företagen, och kan i vissa fall skapa ett behov av dubbla 
mätningar av ämnen för att de olika rättsakterna ska kunna följas, t.ex. när det gäller 
gränsvärden för migrering och halter. Leksaksdirektivet innehåller strängare 
gränsvärden för vissa ämnen – dock inte för alla – jämfört med annan lagstiftning, med 
tanke på att barn är sårbara konsumenter. Föredraganden anser därför att det vore 
rimligt att undersöka möjligheten att konsolidera alla tillämpliga gränsvärden för 
leksaker i en enda rättsakt för att göra det lättare att uppfylla kraven. 

 Hormonstörande ämnen nämns inte i leksaksdirektivet, men har sedan det antogs visat 
sig vara ett särskilt bekymmersamt område, som parlamentet och rådet upprepade 
gånger har uppmanat kommissionen att titta närmare på. Kommissionen har åtagit sig 
att ta itu med detta i sin kemikaliestrategi för hållbarhet och föredraganden anser därför 
att den framtida översynen av leksaksdirektivet måste ta hänsyn till detta, även om det 
skulle kunna hanteras genom övergripande lagstiftning. 

 I kemikaliestrategin för hållbarhet betonas behovet av att införa eller förstärka 
bestämmelser för att ta hänsyn till kombinationseffekterna av kemikalier, även för 
leksaker. Föredraganden är därför övertygad om att översynen av direktivet skulle vara 
ett tillfälle att göra det.

MARKNADSKONTROLL 

I kommissionens utvärderingsrapport påpekades att en av de viktigaste genomförandefrågorna 
för leksaksdirektivet är den alltjämt otillräckliga och ojämna marknadskontrollen i EU:s 
medlemsstater och den stora mängden farliga leksaker som fortfarande cirkulerar på den inre 
marknaden. Enligt 2020 års rapport från EU:s Safety Gate är leksaker de mest anmälda 
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produkterna i systemet och står för 27 % av alla anmälningar (följt av motorfordon, 21 % och 
elektroniska apparater, 10 %). Föredraganden välkomnar antagandet av förordning 2019/1020 
om marknadskontroll och överensstämmelse och efterlyser ett snabbt genomförande av den. 
Förordningen förväntas bidra till att förbättra marknadskontrollen, även på leksaksområdet. 
Kommissionen har särskilt antagit riktlinjer för artikel 4 i förordning 2019/1020 som 
förtydligar de ekonomiska aktörernas uppgifter, särskilt när det gäller produkter som säljs på 
nätet och som förs in på EU-marknaden från tredjeländer. Dessa riktlinjer bör bidra till att 
lösa ett av de största problemen med leksakers säkerhet för europeiska konsumenter: 
spridningen på e-marknadsplatser av farliga leksaker som inte uppfyller kraven. Dessutom bör 
gemensamma marknadskontrollsåtgärder och starkare samordning mellan nationella 
myndigheter också bidra till att förbättra efterlevnaden. 

Leksaksdirektivet innehåller en skyldighet för medlemsstaterna att utföra marknadskontroll, 
inbegripet provning av leksaker på marknaden och kontroll av tillverkarnas dokumentation, 
tillbakadragande från marknaden av farliga leksaker eller leksaker som inte uppfyller kraven 
och åtgärder mot dem som är ansvariga för att släppa ut dem på marknaden. Ett mer 
ändamålsenligt genomförande av leksaksdirektivet skulle bättre skydda barn och säkerställa 
verkligt lika villkor för företag genom att ge fördelar för ansvarstagande tillverkare, 
importörer och distributörer och samtidigt hindra oseriösa näringsidkare från att dra nytta av 
att kringgå reglerna och äventyra barns hälsa och säkerhet genom att släppa ut farliga leksaker 
på marknaden.

Samtidigt kan ny teknik som blockkedjor och artificiell intelligens ytterligare hjälpa de 
nationella myndigheterna att spåra produkter som inte uppfyller kraven, genom lättillgänglig 
och strukturerad information om produkten och dess spårbarhet. Föredraganden anser att detta 
område är särskilt lovande och uppmanar kommissionen att undersöka det ytterligare. 

E-HANDEL

Föredraganden anser att behovet av att stärka marknadskontrollen är strikt kopplat till de 
utmaningar som e-handeln innebär för skyddet av barns hälsa och säkerhet mot farliga 
leksaker som inte uppfyller kraven och som släpps ut på EU-marknaden. Föredraganden anser 
att en förstärkning av bestämmelserna om marknadskontroll i sig inte kommer att räcka för att 
lösa problemet, samtidigt som produktsäkerhetslöftet har visat sig vara till stor del 
otillräckligt. Föredraganden anser att rättsakten om digitala tjänster och översynen av 
direktivet om allmän produktsäkerhet kommer att spela en central roll när det gäller att 
fastställa ansvarsområden och öka produkternas överensstämmelse och spårbarhet, samtidigt 
som man betonar vikten av att säkerställa samstämmighet och konsekvens mellan de olika 
rättsliga instrument som nämns. Föredraganden anser att det som är olagligt offline bör vara 
olagligt online, och trots den positiva roll som principen ”känn din företagskund” spelar i 
förslaget till rättsakten om digitala tjänster bör mer göras för att öka e-marknadsplatsernas 
ansvar för att snabbt upptäcka och avlägsna osäkra och förfalskade leksaker samt leksaker 
som inte uppfyller kraven från sina plattformar och vidta åtgärder mot upprepade 
överträdelser. 

Naturligtvis är det mycket viktigt för föredraganden att marknadskontrollmyndigheterna 
samarbetar med myndigheter i tredjeländer för att underlätta efterlevnad av och medvetenhet 
om EU-lagstiftningen. De arbetsgrupper som kommissionen har inrättat i detta avseende 
spelar en viktig roll, men är fortfarande otillräckliga för att ta itu med problemet. 
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Föredraganden anser att ett sätt att förbättra deras effektivitet är att se till att 
informationsövervakningsverksamheten görs tillgänglig för allmänheten.

RÄTTSLIGA INSTRUMENT

Leksaksdirektivet är ett direktiv om maximal harmonisering, vilket innebär att 
medlemsstaterna inte får införa strängare bestämmelser än de som uttryckligen nämns i 
direktivet. Tyskland tillåts dock ha strängare nationella bestämmelser om nitrosaminer och 
nitroserbara ämnen, vilket kommissionen har ansett vara motiverat. Generellt sett måste 
direktivet och alla (ofta förekommande) ändringar av det införlivas i nationell lagstiftning 
inom fastställda tidsfrister. Denna process har visat sig vara tids- och resurskrävande, 
samtidigt som förseningar orsakar marknadsfragmentering och hindrar barns skydd mot 
farliga ämnen. På grund av detta, och eftersom direktivet de facto fungerar som en förordning, 
föreslår föredraganden att den omvandlas till en förordning, som skulle vara enklare och 
snabbare att ändra, i enlighet med begäran från flera berörda parter och medlemsstater. 

Föredraganden anser vidare att översynen av leksaksdirektivet också bör omfatta ett större 
utrymme för ändringar, inbegripet mekaniska och fysiska krav, särskilt för barn under 36 
månader, gränsvärden för nitrosaminer samt bestämmelser om märkning av 
allergiframkallande doftämnen och CMR-ämnen. Ingen av dessa delar kan för närvarande 
ändras på ett enkelt sätt, vilket gör direktivet mindre effektivt och omöjligt att anpassa till ny 
vetenskaplig och teknisk utveckling. 

Övriga överväganden

Datainsamling

Som också betonades i utvärderingsrapporten är insamlingen av uppgifter om genomförandet 
av leksaksdirektivet otillräcklig och ojämn mellan medlemsstaterna, eftersom direktivet 
endast innehåller en allmän övervakningsskyldighet. Översynen bör utgöra ett tillfälle att 
införa mer specifika bestämmelser, bland annat införandet av indikatorer, som möjliggör en 
ordentlig övervakning av direktivets inverkan på leksakers säkerhet. Samtidigt är uppgifterna 
om skador också begränsade och ojämnt insamlade i EU, vilket gör det svårt att bedöma 
direktivets effekter på skyddet av barns hälsa och säkerhet. Därför stöder föredraganden 
inrättandet av en verkligt alleuropeisk skadedatabas. 

Uppgifter om företag saknas också på grund av frågan om företagshemligheter. Det är därför 
svårt att bedöma effekterna på sektorn och den exakta effekten av förändringar i form av 
ökade kostnader för företagen. 

Hållbarhet 

Föredraganden anser att översynen av leksaksdirektivet skulle kunna vara ett tillfälle att införa 
hållbar märkning för leksaker, vilket även vissa medlemsstater har begärt. Detta skulle vid 
köptillfället ge konsumenten tydlig och lättbegriplig information om uppskattad livslängd, 
reparationsgrad och tillgänglighet för reservdelar, alternativ för reparation av leksaken, 
inbegripet, i förekommande fall, tillgång till nödvändig programvara.

Produkter i gråzonen
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En annan punkt som behöver tas upp i översynen är produkter i gråzonen, det vill säga 
produkter som inte är leksaker i den mening som avses i leksaksdirektivet men som kan se ut 
som de. Kommissionen har publicerat välkommen vägledning i denna fråga, men utmaningar 
kvarstår. Den ständiga uppkomsten av nya leksaker och icke-leksaksprodukter gör det svårt 
att tydligt bedöma om en produkt är en leksak eller inte, något som kräver en bedömning från 
fall till fall. Föredraganden anser därför att definitionen av produkter i gråzonen bör 
förtydligas ytterligare för att säkerställa framtidssäkrad lagstiftning som kan ta hänsyn till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Uppkopplade leksaker 

Under de senaste åren har den ökade tillgången till uppkopplade leksaker lett till nya 
utmaningar och risker för barn som går utöver begreppen hälsa och säkerhet och inbegriper 
integritetsskydd. Uppkopplade leksaker kan, om de inte är tillräckligt skyddade med kraftfulla 
bestämmelser om cybersäkerhet, ge lätt tillgång till ett barn, med möjlighet att manipulera 
eller lokalisera det, vilket är extremt farligt. Flera berörda parter har framhållit behovet av att 
ta itu med denna fråga på ett bättre sätt, bland annat genom leksaksdirektivet. Med vetskapen 
om att uppkopplade produkter för närvarande regleras genom direktivet om radioutrustning är 
föredraganden öppen för diskussion om huruvida ändringar av leksaksdirektivet är 
nödvändiga för att ta itu med denna fråga (vilket skulle innebära att dess tillämpningsområde 
utvidgas till att omfatta barnets säkerhet), eller om en förstärkning av de nuvarande 
bestämmelserna i direktivet om radioutrustning, men även i lagstiftningen om cybersäkerhet 
och integritetsskydd, skulle kunna vara ett bättre alternativ. Föredraganden efterlyser därför 
förslag till åtgärder från kommissionens sida.

FÖREDRAGANDENS STÅNDPUNKT

Föredraganden anser att barn, i egenskap av särskilt sårbara konsumenter i en känslig ålder, 
bör åtnjuta högsta möjliga skyddsnivå under sin lektid. Föredraganden anser att detta innebär 
att det ska finnas lagstiftning som möjliggör flexibilitet och snabba anpassningar för att hålla 
jämna steg med den senaste vetenskapliga utvecklingen. 

Föredraganden inser att detta kan vara betungande för företagen, men anser att barns hälsa 
och säkerhet inte är förhandlingsbara och bör ligga i hela samhällets intresse. Föredraganden 
anser att det kan finnas andra sätt att effektivisera efterlevnadskraven, t.ex. att konsolidera alla 
tillämpliga gränsvärden för kemikalier för leksaker i samma rättsakt, för att göra 
skyldigheterna tydligare. 

Föredraganden anser vidare att tillsyn är avgörande för att säkerställa att endast säkra leksaker 
som uppfyller kraven cirkulerar på EU-marknaden. I detta avseende kan mycket förbättras 
inom marknadskontrollen, särskilt på e-marknadsplatser, där majoriteten av problemen finns. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers 
säkerhet (leksaksdirektivet)
(2021/2040(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 
2009 om leksakers säkerhet1,

– med beaktande av kommissionens utvärdering av den 19 november 2020 av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG 2009 om leksakers säkerhet 
(SWD(2020)0287),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av 
den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (direktivet om allmän 
produktsäkerhet)2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 
9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring 
av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/9343,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av 
den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av 
rådets beslut 93/465/EEG4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 
25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 
89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 
2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets 
och rådets beslut 1673/2006/EG5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om 
ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) 
nr 305/20116,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 
17 april 2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om 
cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om 

1 EUT L 170, 30.6.2009, s. 1.
2 EUT L 11, 15.1.2002, s. 4.
3 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.
4 EUT L 218, 13.8.2008, s. 82.
5 EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.
6 EUT L 169, 25.6.2019, s. 1.
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upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten)7,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/690 av den 
28 april 2021 om inrättande av ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft för 
företag, inklusive små och medelstora företag, området för växter, djur, livsmedel och 
foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) samt om 
upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014 
och (EU) nr 652/20148,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens 
förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens 
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG9,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 
30 november 2009 om kosmetiska produkter10,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 
16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar (CLP-förordningen), ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG 
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/200611,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 
16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande 
på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG12,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)13,

– med beaktande av rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter 
med säkerhetsbrister14,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 
8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter15,

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2020 om produktsäkerhet på den 

7 EUT L 151, 7.6.2019, s. 15.
8 EUT L 153, 3.5.2021, s. 1.
9 EUT L 396 30.12.2006, s. 1.
10 EUT L 342 22.12.2009, s. 59.
11 EUT L 353 31.12.2008, s. 1.
12 EUT L 153, 22.5.2014, s. 62.
13 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.
14 EUT L 210, 7.8.1985, s. 29.
15 EUT L 174 1.7.2011, s. 88.
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inre marknaden16,

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2020 om en mer hållbar inre 
marknad för företag och konsumenter17,

– med beaktande av sin resolution av den 12 februari 2020 angående automatiserat 
beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för varor och tjänster18,

– med beaktande av sin resolution av den 12 december 2018 om inremarknadspaketet19,

– med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2017 om europeiska standarder 200020,

– med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2017 om en längre livstid för produkter: 
fördelar för konsumenter och företag21,

– med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2016 om strategin för den inre 
marknaden22,

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2020 med rekommendationer till 
kommissionen om en rättsakt om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens 
funktionssätt23,

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2020 med rekommendationer till 
kommissionen om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och 
tillhörande teknik24,

– med beaktande av sin resolution av den 18 april 2019 om en heltäckande EU-ram för 
hormonstörande ämnen25,

– med beaktande av sin resolution av den 10 juli 2020 om en kemikaliestrategi för 
hållbarhet26,

– med beaktande av utredningstjänstens briefing från april 2021 om EU:s direktiv om 
leksakers säkerhet,

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring 
av direktiv 2000/31/EG (COM(2020)0825),

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om harmoniserade regler för artificiell intelligens (rättsakt om artificiell intelligens) och 

16 Antagna texter, P9_TA(2020)0319.
17 Antagna texter, P9_TA(2020)0318.
18 Antagna texter, P9_TA(2020)0032.
19 EUT C 388, 13.11.2020, s. 39.
20 EUT C 334, 19.9.2018, s. 2.
21 EUT C 334, 19.9.2018, s. 60.
22 EUT C 76, 28.2.2018, s. 112.
23 Antagna texter, P9_TA(2020)0272.
24 Antagna texter, P9_TA(2020)0275.
25 EUT C 158, 30.4.2021, s. 18.
26 Antagna texter, P9_TA(2020)0201.
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om ändring av vissa unionslagstiftningsakter (COM(2021)0206),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 Långsiktig 
handlingsplan för bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna 
(COM(2020)0094),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2020 
Kemikaliestrategi för hållbarhet. På väg mot en giftfri miljö (COM(2020)0667),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 april 2021 Fostering a 
European approach to Artificial Intelligence (COM(2021)0205),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 november 2020 Ny strategi 
för konsumentpolitiken – En hållbar återhämtning genom stärkt konsumentresiliens 
(COM(2020)0696),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 mars 2021 EU:s strategi för 
barnets rättigheter (COM(2021)0142),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 15 mars 2021 Unionens strategi för hållbara 
kemikalier: hög tid att leverera, 

– med beaktade av artikel 54 i arbetsordningen och artikel 1.1 e i och bilaga 3 
till talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 om förfarandet för beviljande 
av tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A9-0000/2021), och av följande skäl:

A. Direktivet om leksakers säkerhet (leksaksdirektivet) antogs 2009 för att säkerställa en 
hög hälso- och säkerhetsnivå för barn och garantera en fungerande inre marknad för 
leksaker.

B. Leksaksdirektivet är ett direktiv om maximal harmonisering, vilket innebär att 
medlemsstaterna inte får införa andra krav än de som nämns i direktivet.

C. Trots bristen på fullständiga uppgifter om dess fulla effekt ökade antalet företag som är 
verksamma på marknaden sedan leksaksdirektivet började tillämpas fullt ut med 10 % 
från 2013 till 2017, medan omsättningen i EU:s leksaksindustri har ökat konstant sedan 
det trädde i kraft. 99 % av företagen i sektorn är små och medelstora företag.

D. Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bidrar till att det ständigt dyker upp nya 
okända risker och utmaningar med koppling till leksaker, vilket kräver snabba 
anpassningar.

E. I kemikaliestrategin för hållbarhet betonar kommissionen behovet av att införa eller 
förstärka bestämmelser för att ta hänsyn till kombinationseffekterna av kemikalier, även 
för leksaker.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens utvärderingsrapport om 
leksaksdirektivet, som syftar till att bedöma hur det har fungerat sedan ikraftträdandet.
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2. Europaparlamentet erkänner det mervärde som leksaksdirektivet tillför när det gäller att 
förbättra barns säkerhet och säkerställa en likvärdig skyddsnivå på hela den inre 
marknaden, jämfört med det tidigare direktivet, och dess roll när det gäller att skapa 
rättssäkerhet och lika villkor för företag.

3. Europaparlamentet erkänner standardernas centrala roll för att göra det möjligt för 
tillverkarna att tillämpa direktivet på ett effektivt och smidigt sätt, samt de anmälda 
organens roll när det gäller att säkerställa efterlevnaden när standarder inte finns 
tillgängliga eller inte tillämpas.

4. Europaparlamentet noterar dock att det fortfarande finns inkonsekvenser som kräver en 
översyn av leksaksdirektivet.

Kemikalier

5. Europaparlamentet konstaterar att direktivet under perioden 2012–2019 har ändrats 
14 gånger för att anpassas till de nya vetenskapliga rön som pekar på tidigare okända 
risker för barn, särskilt på kemikalieområdet. Parlamentet är dock oroat över att det 
fortfarande finns problem som inte kan lösas genom genomförandeakter.

6. Europaparlamentet betonar att leksaker som släpps ut på EU-marknaden måste uppfylla 
kraven i leksaksdirektivet och relevant EU-lagstiftning om kemikalier, särskilt Reach 
och direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen.

7. Europaparlamentet betonar att det kan vara betungande att sprida ut kraven på flera 
rättsakter och föreskriva olika gränsvärden, och att det i vissa fall kan krävas dubbla 
mätningar av ämnen, såsom i fallet med gränsvärden för migrering och halter. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att överväga att konsolidera alla tillämpliga 
gränsvärden för leksaker i en enda rättsakt för att effektivisera bedömningen av 
överensstämmelse.

8. Europaparlamentet anser att det undantag från förbudet mot cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska kemikalier (CMR-ämnen) som anges i 
leksaksdirektivet möjliggör förekomst av dessa kemikalier i koncentrationer som är för 
höga för att skydda barn. Parlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål 
avsevärt minska de allmänna gränserna för undantagna CMR-ämnen i leksaksdirektivet. 
Parlamentet insisterar på att möjligheten att avvika från bestämmelserna om CMR-
ämnen i delar av leksaker som är oåtkomliga för barn bör strykas, i linje med 
kemikaliestrategin för hållbarhet.

9. Europaparlamentet understryker att lägre gränsvärden på nationell nivå för kemikalier 
som nitrosaminer och nitroserbara ämnen jämfört med de gränsvärden som fastställs i 
leksaksdirektivet skapar inkonsekvenser, även om det är motiverat av kommissionen. 
Parlamentet noterar dock att alla barn i EU bör åtnjuta samma höga skyddsnivå. 
Parlamentet konstaterar att detta gränsvärde inte kan ändras genom en genomförandeakt 
utan skulle kräva ett lagstiftningsförfarande. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att anpassa gränsvärdet till det strängaste värde som gäller på nationell 
nivå vid en översyn av leksaksdirektivet.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett förfarande för identifiering 
av faror för hormonstörande ämnen, baserat på Världshälsoorganisationens (WHO) 
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definition, och att tillämpa det vid en framtida översyn av leksaksdirektivet för att 
säkerställa att hormonstörande ämnen förbjuds i leksaker så snart de har identifierats, 
samt att överväga att införa övergripande lagstiftning i detta syfte, vilket parlamentet 
och rådet upprepade gånger begärt.

11. Europaparlamentet är bekymrat över att de strängare bestämmelserna för kemikalier i 
leksaker avsedda för barn under 36 månader inte tar hänsyn till att äldre barn fortfarande 
är sårbara för farliga ämnen. Parlamentet konstaterar att denna åtskillnad kan leda till att 
tillverkare kringgår bestämmelserna genom att ange att leksaken är avsedd för barn över 
36 månader även om den uppenbarligen inte är det. Parlamentet betonar att flera berörda 
parter och medlemsstater har påpekat att denna distinktion är uppenbart olämplig och 
begärt att den ska avskaffas. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att göra detta i 
sin översyn av leksaksdirektivet.

Marknadskontroll och ny teknik

12. Europaparlamentet konstaterar att leksaksdirektivet innehåller en skyldighet för 
medlemsstaterna att utföra marknadskontroll enligt försiktighetsprincipen, prova 
leksaker på marknaden och kontrollera tillverkarnas dokumentation, i syfte att dra 
tillbaka farliga leksaker eller leksaker som inte uppfyller kraven från marknaden och 
vidta åtgärder mot dem som är ansvariga för att släppa ut dem på marknaden. 
Parlamentet är bekymrat över att marknadskontrollen inom ramen för leksaksdirektivet 
är begränsad, vilket äventyrar barns hälsa och säkerhet och undergräver lika villkor för 
ekonomiska aktörer som följer lagstiftningen, till förmån för oseriösa näringsidkare, 
som inte gör det.

13. Europaparlamentet välkomnar antagandet av förordning (EU) 2019/1020, som syftar till 
att förbättra marknadskontrollen genom att stärka de nationella myndigheternas 
kontroller för att säkerställa att produkter som kommer in på den inre marknaden, 
inbegripet leksaker, är säkra och överensstämmer med reglerna, och uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra den fullt ut.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att använda 
ny teknik såsom blockkedjor och artificiell intelligens för att underlätta 
marknadskontrollmyndigheternas arbete genom att tillhandahålla lättillgänglig och 
strukturerad information om produkter och deras spårbarhet.

15. Europaparlamentet välkomnar antagandet av programmet för den inre marknaden och 
införandet av ett särskilt mål och öronmärkta resurser för marknadskontroll, vilket 
kommer att bidra till att säkerställa att endast säkra leksaker som uppfyller kraven 
kommer in på EU-marknaden.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka samordningen av sin 
marknadskontrollverksamhet.

17. Europaparlamentet oroar sig över de nya sårbarheter och risker som uppkopplade 
leksaker medför. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka olika 
handlingsalternativ, såsom att utvidga tillämpningsområdet för leksaksdirektivet till att 
omfatta bestämmelser om informationssäkerhet eller att stärka relevant övergripande 
lagstiftning, såsom direktivet om radioutrustning och cybersäkerhetsakten samt den 
allmänna dataskyddsförordningen, samtidigt som parlamentet hålls informerat.
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E-handel 

18. Europaparlamentet betonar att utvecklingen av e-handeln innebär utmaningar för 
marknadskontrollmyndigheterna när det gäller att säkerställa att produkter som säljs på 
nätet uppfyller kraven. Parlamentet konstaterar att många produkter som köps på nätet 
inte uppfyller EU:s säkerhetskrav och oroar sig över det stora antalet farliga leksaker 
som säljs på nätet.

19. Europaparlamentet välkomnar kommissionens riktlinjer för artikel 4 i förordning 
2019/1020, som förtydligar de ekonomiska aktörernas uppgifter, särskilt när det gäller 
produkter som säljs på nätet och som förs in på EU-marknaden från tredjeländer. 
Parlamentet betonar att alla ekonomiska aktörers efterlevnad av EU:s regler är 
avgörande för att garantera barns säkerhet och skapa lika villkor för företag, och 
uppmanar marknadskontroll- och tullmyndigheter att vidta kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för att hindra oseriösa näringsidkare från att utnyttja EU-
marknaden.

20. Europaparlamentet betonar att e-marknadsplatser bör vidta ytterligare åtgärder för att 
säkerställa att leksaker som säljs på deras plattformar är säkra och uppfyller kraven. 
Parlamentet insisterar i detta avseende på vikten av att säkerställa konsekvens mellan 
olika instrument såsom akten om digitala tjänster och den framtida lagstiftningsakten 
om en översyn av direktivet om allmän produktsäkerhet när det gäller e-
marknadsplatsernas ansvar, enligt principen att det som är olagligt offline även är 
olagligt online.

21. Europaparlamentet framhåller mervärdet av principen ”känn din företagskund” för att 
öka efterlevnaden och spårbarheten för leksaker som säljs på nätet. Parlamentet 
beklagar att produktsäkerhetslöftet hittills har haft begränsade effekter. Parlamentet 
efterlyser därför ett utökat ansvar för e-marknadsplatser att upptäcka och avlägsna 
osäkra leksaker som inte uppfyller kraven från sina plattformar och förhindra att de 
dyker upp igen.

22. Europaparlamentet betonar vikten av att öka samarbetet med tredjeländer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att offentliggöra information om sin övervakningsverksamhet.

Rättsligt instrument och vägen framåt

23. Europaparlamentet betonar att direktivet och ändringar av det måste införlivas i 
nationell lagstiftning, vilket ofta visar sig vara betungande och tidskrävande och leder 
till förseningar och inkonsekvenser mellan medlemsstaterna, vilket både skadar barns 
säkerhet och skapar fragmentering av marknaden.

24. Europaparlamentet anser att en förordning skulle vara mer effektiv eftersom den skulle 
vara tillämplig samtidigt i alla medlemsstater. Eftersom leksaksdirektivet fungerar som 
en faktisk förordning uppmanar parlamentet kommissionen att ta tillfället i akt att 
omvandla det till en förordning.

25. Europaparlamentet anser att det är av högsta vikt att den framtida översynen omfattar ett 
större utrymme för ändringar, inbegripet mekaniska och fysiska krav, särskilt för barn 
under 36 månader, gränsvärden för nitrosaminer samt bestämmelser om märkning för 
allergiframkallande doftämnen och CMR-ämnen.
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26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga definitionen av produkter i 
gråzonen i samband med den framtida översynen av leksaksdirektivet.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa obligatorisk märkning för 
leksaker, så att konsumenten vid köptillfället får tydlig, lättförståelig och jämförbar 
information om leksakens uppskattade livslängd, i vilken utsträckning den kan repareras 
och om tillgången till reservdelar, inbegripet, i förekommande fall, tillgång till 
nödvändig programvara och alternativ för reparation.

Uppgifter

28. Europaparlamentet betonar att bristen på enhetlig EU-omfattande statistik över 
leksaksrelaterade olyckor gör det omöjligt att kvantitativt bedöma skyddsnivån i 
leksaksdirektivet. Parlamentet anser att bristen på samordning och finansiering på EU-
nivå är en bakomliggande orsak till bristen på konsekventa uppgifter, och uppmanar 
kommissionen att ta itu med detta i en framtida översyn genom att inrätta en 
alleuropeisk databas över olyckor och personskador.

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka insamlingen av uppgifter om 
leksaksdirektivet, som i dag är ojämn och ofullständig.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja den möjlighet som översynen 
av leksaksdirektivet ger för att införa indikatorer för att övervaka dess genomförande 
och effektivitet.

o

o o

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM 
FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. 
Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att 
förslaget till betänkande utarbetades:

Enhet och/eller 
person

Toy Industries of Europe (TIE)
ANEC
Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)
European Commission (DG GROW)
TIC Council 
European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)


