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Ændringsforslag 102
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Direktiv 88/378/EØF er baseret på 
principperne i den nye metode, jf. Rådets 
resolution af 7. maj 1985 om en ny metode 
i forbindelse med teknisk harmonisering og 
standarder. Der fastsættes således kun de 
væsentlige sikkerhedskrav til legetøj, mens 
de tekniske detaljer vedtages af Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
(CEN) og Den Europæiske Komité for 
Elektroteknisk Standardisering 
(CENELEC) i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter. 
Produkter, der er i overensstemmelse med 
fastsatte harmoniserede standarder, hvis 
referencenumre er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, formodes at 
være i overensstemmelse med kravene i 
direktiv 88/378/EØF. Erfaringen viser, at 
disse grundprincipper har fungeret godt i 
legetøjssektoren og bør bevares.

(2) Direktiv 88/378/EØF er baseret på 
principperne i den nye metode, jf. Rådets 
resolution af 7. maj 1985 om en ny metode 
i forbindelse med teknisk harmonisering og 
standarder. Der fastsættes således de 
væsentlige sikkerhedskrav til legetøj, 
herunder de særlige sikkerhedskrav hvad 
angår fysiske og mekaniske egenskaber, 
antændelighed, kemiske egenskaber, 
elektriske egenskaber, hygiejne og 
radioaktivitet. De tekniske detaljer 
vedtages af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) og 
Den Europæiske Komité for Elektroteknisk 
Standardisering (CENELEC) i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter. 
Produkter, der er i overensstemmelse med 
fastsatte harmoniserede standarder, hvis 
referencenumre er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, formodes at 
være i overensstemmelse med kravene i 
direktiv 88/378/EØF.

Or. en

Begrundelse

De væsentlige sikkerhedskrav omfatter ikke kun de krav, der omhandles i direktivets artikel 9, 
men også de i bilag II specifikt omhandlede sikkerhedskrav. På grund af de problemer, der 
for nylig har vist sig med hensyn til legetøj, er det endvidere svært at hævde, at tingene har 
fungeret ordentligt i legetøjssektoren.
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Ændringsforslag 103
Karin Riis-Jørgensen, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou, Alexander Graf Lambsdorff, 
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Et andet vigtigt mål for det nye 
system, der indføres med dette direktiv, er 
at tilskynde til og i visse tilfælde sikre, at 
farlige stoffer og materialer, der anvendes 
i legetøj, erstattes med mindre farlige 
stoffer eller teknologier, når der findes 
egnede økonomisk og teknisk levedygtige 
alternativer. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en tilpasning til REACH-forordningen (betragtning 12).

Ændringsforslag 104
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Forsigtighedsprincippet har været 
nedfældet i traktaten siden 1992, og EF-
Domstolen har gentagne gange 
præciseret, at indholdet og omfanget af 
dette princip udgør en af grundpillerne i 
Fællesskabets miljø- og 
sundhedsbeskyttelsespolitik1.
__________________
1 Dom af 23.9.2003 i sag C-192/01, 
Kommissionen mod Danmark, Sml. 2003, 
s. I-9693; dom af 7.9.2004 i sag C-127/02, 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee og Nederlandse Vereniging 



AM\744156DA.doc 5/202 PE412.121v02-00

DA

tot Bescherming van Vogels mod 
Staatssecretaris van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, Sml. 2004, s. I-
7405.

Or. sv

Begrundelse

På grund af manglen på oplysninger om de farer og risici, som legetøj kan udgøre for børns 
sikkerhed og sundhed, og da børn tilhører en meget sårbar eller en sårbar (afhængigt af 
alderen) del af befolkningen, bør forsigtighedsprincippet integreres i lovgivningen om 
sikkerhedskrav til legetøj med henblik på at give såvel medlemsstaternes kompetente 
myndigheder som de erhvervsdrivende mulighed for at træffe foranstaltninger, der skal 
forhindre, at bestemte typer legetøj bringes i omsætning. Lovgivningen bør finde generel 
anvendelse.

Ændringsforslag 105
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Forsigtighedsprincippet har været 
nedfældet i traktaten siden 1992, og EF-
Domstolen har gentagne gange1 

præciseret, at indholdet og omfanget af 
dette princip udgør en af grundpillerne i 
Fællesskabets miljø- og 
sundhedsbeskyttelsespolitik.
_________
1 Dom af 23.9.2003 i sag C-192/01, 
Kommissionen mod Danmark, Sml. 2003, 
s. I-9693; dom af 7.9.2004 i sag C-127/02, 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee og Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van Vogels mod 
Staatssecretaris van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, Sml. 2004, s. I-
7405.

Or. en
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Begrundelse

På grund af manglen på data om de farer og risici, som legetøj kan udgøre for børns 
sikkerhed og sundhed, og da børn tilhører en meget sårbar eller en sårbar (afhængigt af 
alderen) del af befolkningen, skal forsigtighedsprincippet integreres i lovgivningen om 
sikkerhedskrav til legetøj med henblik på at give såvel medlemsstaternes kompetente 
myndigheder som de erhvervsdrivende mulighed for at træffe foranstaltninger, der skal 
forhindre, at bestemte typer legetøj bringes i omsætning. 

Ændringsforslag 106
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sv

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt at minde de erhvervsdrivende om, at de skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger. De bør ligeledes mindes om, at de kan stilles til ansvar. De må derfor være 
omhyggelige for at sikre børns sikkerhed og sundhed, og forskellige anvendelser af legetøjet 
må tages i betragtning.
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Ændringsforslag 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Dette direktiv bygger på princippet om, 
at alle erhvervsdrivende, der indgår i 
forsynings- og distributionskæden, bør 
fremstille, importere og bringe legetøj i 
omsætning med den nødvendige 
ansvarlighed og omhu for at sikre, at 
børns sundhed og sikkerhed og miljøet 
under med rimelighed forudsigelige 
anvendelsesforhold ikke påvirkes negativt 
heraf. De erhvervsdrivende bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
de kun gør sådant legetøj tilgængeligt på 
markedet, som er i overensstemmelse med 
den gældende lovgivning. Dette direktiv 
indebærer en klar og forholdsmæssig 
fordeling af forpligtelserne svarende til 
hver enkelt aktørs respektive rolle i 
forsynings- og distributionsprocessen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indfører en forpligtelse for de erhvervsdrivende til at handle forsigtigt. 
Det er en tilpasning, der er inspireret af bestemmelserne i REACH-forordningen (betragtning 
16). 

Ændringsforslag 108
Martí Grau i Segú

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at øge respekten for princippet 
om fair konkurrence på det indre marked 
og for at undgå enhver trussel mod børns 
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sikkerhed bør der foretages forbedringer 
af mekanismerne for grænsekontrol af 
legetøj, der indføres på det europæiske 
marked. 

Or. es

Begrundelse

Europæiske virksomheder bør være omfattet af alle de garantier, som det nuværende direktiv 
strengt anvender på importeret legetøj, og den forbruger, som køber importeret legetøj, bør 
også være sikker på, at det overholder den gældende lovgivning.   

Ændringsforslag 109
Karin Riis-Jørgensen

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at børn beskyttes mod 
nyligt opdagede risici, er det også 
nødvendigt at vedtage nye væsentlige 
sikkerhedskrav. Det er især nødvendigt at 
udvide og ajourføre bestemmelserne om 
kemikalier i legetøj. Det bør i 
bestemmelserne fastslås, at legetøj skal 
være i overensstemmelse med den 
generelle kemikalielovgivning, særlig 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 
om registrering, vurdering og godkendelse 
af samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH), om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF 
og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 
93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.
Disse bestemmelser bør dog også tilpasses 
de særlige behov, der gælder for børn, som 
er en sårbar forbrugergruppe. Derfor bør 

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

91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 
2000/21/EF. Disse bestemmelser bør dog 
også tilpasses de særlige behov, der gælder 
for børn, som er en sårbar forbrugergruppe. 
Derfor bør der fastsættes nye 
begrænsninger for stoffer, der er 
klassificeret som kræftfremkaldende, 
mutagene og reproduktionstoksiske (CMR-
stoffer) i henhold til Rådets direktiv 
67/548/EØF af 27. juni 1967 om 
tilnærmelse af lovgivning om 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer, og der bør fastsættes 
bestemmelser om duftstoffer i legetøj på 
grund af de særlige risici, som disse stoffer 
kan frembyde for menneskers sundhed. De 
specifikke maksimalgrænseværdier, der er 
fastsat i direktiv 88/378/EØF for visse 
stoffers vedkommende, bør i betragtning af 
den videnskabelige videns udvikling 
ajourføres.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag henleder opmærksomheden på betydningen af at behandle stoffer med 
særligt problematiske egenskaber. Det er en tilpasning til REACH-forordningen (betragtning 
69).

Ændringsforslag 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at undgå enhver mulig 
overlappende vurdering i henhold til dette 
direktiv og forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH) bør CMR-stoffer, der er blevet 
vurderet og ikke er blevet forbudt i 
henhold til dette direktiv, ikke gøres til 
genstand for forslag til begrænsninger i 
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henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH) på grund af risici for 
menneskers sundhed og ikke gøres til 
genstand for godkendelse i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) 
på grund af risici for menneskers 
sundhed i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 58, stk. 2. For at 
undgå en tilsvarende overlapning bør 
CMR-stoffer, der er blevet vurderet med 
henblik på anvendelse i legetøj og ikke er 
blevet forbudt i henhold til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH) ikke gøres 
til genstand for begrænsninger eller 
vurdering i henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

 Enhver overlappende vurdering udført af forskellige EU-organer for anvendelsen af det 
samme stof i legetøj må undgås. Når først et stof, der er indeholdt i legetøj, er vurderet i 
henhold til dette direktiv, bør det ikke efterfølgende gøres til genstand for begrænsninger eller 
for godkendelsesproceduren i henhold til REACH (artikel 58, stk. 2, i REACH-forordningen). 
Hvis et stof ikke forbydes til anvendelse i legetøj i henhold til REACH efter en relevant 
vurdering, bør det ligeledes ikke omfattes af bestemmelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at undgå en overlappende 
vurdering i henhold til dette direktiv og 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) 
bør CMR-stoffer, der er blevet vurderet og 
ikke er blevet forbudt i henhold til dette 
direktiv, ikke gøres til genstand for forslag 
til begrænsninger i henhold til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH) på grund af 
risici for menneskers sundhed og ikke 
gøres til genstand for godkendelse i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 
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(REACH) på grund af risici for 
menneskers sundhed i overensstemmelse 
med denne forordnings artikel 58, stk. 2.
For at undgå overlapning bør CMR-
stoffer, der er blevet vurderet med henblik 
på anvendelse i legetøj og ikke er blevet 
forbudt i henhold til forordning (EF) nr. 
1907/2006 (REACH), ligeledes ikke blive 
genstand for begrænsninger eller 
vurdering i henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Enhver overlappende vurdering udført af forskellige EU-organer for anvendelsen af det 
samme CMR-stof i legetøj med potentielt forskellige resultater må undgås. Når først et CMR-
stof, der er indeholdt i legetøj, er vurderet i henhold til dette direktiv, bør det ikke 
efterfølgende gøres til genstand for begrænsninger eller for godkendelsesproceduren i 
henhold til REACH.  Hvad angår godkendelse, kan denne opnås i henhold til artikel 58, stk. 2, 
i REACH.  Hvis et stof ikke forbydes til anvendelse i legetøj i henhold til REACH efter en 
relevant vurdering, bør det ligeledes ikke omfattes af bestemmelserne i dette direktiv.  

Ændringsforslag 112
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at undgå enhver overlappende 
vurdering i henhold til dette direktiv og 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) 
bør CMR-stoffer, der tidligere er blevet 
vurderet og ikke er blevet forbudt i 
henhold til dette direktiv, ikke gøres til 
genstand for forslag til begrænsninger i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH) på grund af risici for 
menneskers sundhed og ikke gøres til 
genstand for godkendelse i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) 
på grund af risici for menneskers 
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sundhed i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 58, stk. 2. For at 
undgå enhver overlapning bør CMR-
stoffer, der er blevet vurderet med henblik 
på anvendelse i legetøj og ikke er blevet 
forbudt i henhold til forordning (EF) nr. 
1907/2006 (REACH), derfor ikke blive 
genstand for begrænsninger eller 
vurdering i henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør tilpasses REACH:

 Alle disse nye krav til legetøj tilføjes til den nye REACH-forordning. 
Legetøjsindustriens forsyningskæde for materialer er i øjeblikket ved at forberede sig 
på at opfylde dens forpligtelser i henhold til REACH, og mange af 
gennemførelsesværktøjerne er stadig under udvikling

 Dette direktiv vil indføre en parallel procedure til REACH 

Hvis et stof ikke forbydes til anvendelse i legetøj i henhold til REACH efter en relevant 
vurdering, bør det ikke omfattes af bestemmelserne i dette direktiv.  

Ændringsforslag 113
Andrea Losco

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at undgå en overlappende 
vurdering i henhold til dette direktiv og 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) 
bør CMR-stoffer, der er blevet vurderet til 
anvendelse i legetøj og ikke er blevet 
forbudt i henhold til dette direktiv, ikke 
gøres til genstand for forslag til 
begrænsninger og ikke gøres til genstand 
for godkendelse i henhold til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH) på grund af 
risici for menneskers sundhed i 
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overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 58, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør tilpasses REACH.

Ændringsforslag 114
Martí Grau i Segú

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) En overlappende vurdering udført 
af forskellige EU-organer (som f.eks. Den 
Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer 
i henhold til det fremtidige direktiv om 
sikkerhedskrav til legetøj og Det 
Europæiske Kemikalieagentur i henhold 
til REACH) for anvendelsen af det samme 
CMR-stof i legetøj med potentielt 
forskellige resultater må undgås. 

Or. es

Ændringsforslag 115
Jacques Toubon

Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Det er nødvendigt at anvende en 
harmoniseret overgangsperiode på to år 
efter dette direktivs ikrafttrædelse for at 
give mulighed for at overholde dets
bestemmelser. En specifik 
overgangsperiode på fem år efter 
offentliggørelsen af de reviderede 
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sikkerhedsstandarder for kemiske 
egenskaber er også nødvendig for at give 
legetøjsproducenter og andre 
erhvervsdrivende den nødvendige tid til 
tilpasse sig de nye tekniske krav 
vedrørende kemiske egenskaber og sikre 
en ensartet anvendelse af dette direktiv i 
EU.

Or. fr

Begrundelse

En femårig overgangsperiode for aspekterne i direktivet vedrørende kemiske egenskaber ville 
give mulighed for: 
• at give virksomheder (heraf 95 % SMV'er) den nødvendige tid til at tilpasse deres 
produktionskæde og foretage risikovurderinger til støtte for ansøgninger om undtagelser 
• at udvikle protokoller og udstyr til anvendelse ved nye undersøgelser og udarbejdelsen 
af kriterier for udvikling af risikovurderinger
• at give industrien og den videnskabelige komité tid til at gennemarbejde vurderingen 
for at bevise, at de anvendte CMR-stoffer er sikre. 

Ændringsforslag 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Det er nødvendigt at anvende en 
harmoniseret overgangsperiode på to år 
efter dette direktivs ikrafttrædelse for at 
give mulighed for at overholde dets 
bestemmelser, og efter denne periode en 
yderligere overgangsperiode på tre år for 
at give legetøjsproducenter og 
erhvervsdrivende den nødvendige tid til 
tilpasse sig de nye tekniske krav 
vedrørende kemikalier og sikre en 
sammenhængende anvendelse af dette 
direktiv i EU.

Or. en
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Begrundelse

Ifølge forslaget til direktiv pålægges medlemsstaterne ikke begrænsninger med hensyn til at 
bringe legetøj i omsætning, der er i overensstemmelse med det nuværende direktiv om 
sikkerhedskrav til legetøj (direktiv 88/378/EØF) ”senest to år efter nærværende direktivs 
ikrafttrædelse”. Dette betyder, at medlemsstaterne kan beslutte at anvende direktivets nye 
bestemmelser umiddelbart efter ikrafttrædelsen, hvilket uundgåeligt vil føre til et 
sammensurium af forskellige love i medlemsstaterne. På grund af retssikkerheden er det 
vigtigt at undgå en sådan situation.  

Ændringsforslag 117
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Det er nødvendigt at anvende en 
harmoniseret overgangsperiode på to år 
efter dette direktivs ikrafttrædelse for at 
give mulighed for at overholde dets 
bestemmelser og en yderligere 
overgangsperiode på tre år efter dette 
direktivs ikrafttræden i alle 
medlemsstaterne for at give 
legetøjsproducenter og erhvervsdrivende 
den nødvendige tid til tilpasse sig de nye 
tekniske krav vedrørende kemikalier og 
sikre en sammenhængende anvendelse af 
dette direktiv i EU.

Or. en

Begrundelse

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” Member States may decide to apply the new provisions 
immediately upon entry into force, which would be an impossible burden on economic 
operators and it will inevitably lead to a patchwork of different laws in the Member States.  
For reasons of legal certainty, it is important to avoid such a situation.  A different approach 
is required for the chemicals requirements because these provisions are dramatically different 
from existing legislation and from the REACH provisions. The toy industry must be given the 
time to adapt.



PE412.121v02-00 16/202 AM\744156DA.doc

DA

Ændringsforslag 118
Andrea Losco

Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Det er nødvendigt at anvende en 
harmoniseret overgangsperiode på to år 
efter dette direktivs ikrafttrædelse for at 
give mulighed for at overholde dets 
bestemmelser og en yderligere 
overgangsperiode på tre år for at give 
legetøjsproducenter og erhvervsdrivende 
den nødvendige tid til tilpasse sig de nye 
tekniske krav vedrørende kemikalier og 
sikre en sammenhængende anvendelse af 
dette direktiv i EU.

Or. en

Begrundelse

Ifølge forslaget til direktiv pålægges medlemsstaterne ikke begrænsninger med hensyn til at 
bringe legetøj i omsætning, der er i overensstemmelse med det nuværende direktiv om 
sikkerhedskrav til legetøj (direktiv 88/378/EØF) ”senest to år efter nærværende direktivs 
ikrafttrædelse”. Dette betyder, at medlemsstaterne kan beslutte at anvende direktivets nye 
bestemmelser umiddelbart efter ikrafttrædelsen, hvilket vil medføre en umulig byrde for de 
erhvervsdrivende og et sammensurium af forskellige love i medlemsstaterne. På grund af 
retssikkerheden er det vigtigt at undgå denne situation.

Ændringsforslag 119
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Det er nødvendigt at anvende en 
generel harmoniseret overgangsperiode 
på to år efter dette direktivs ikrafttrædelse 
for at give mulighed for at overholde dets 
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bestemmelser og en specifik 
overgangsperiode på tre år efter 
offentliggørelsen af den reviderede 
harmoniserede sikkerhedsstandard for 
legetøj i forbindelse med kemiske 
egenskaber for at give legetøjsproducenter 
og erhvervsdrivende den nødvendige tid til 
tilpasse sig de nye tekniske krav 
vedrørende kemikalier og sikre en 
sammenhængende anvendelse af dette 
direktiv i EU.

Or. en

Ændringsforslag 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Det er nødvendigt at anvende en 
harmoniseret overgangsperiode på to år 
efter dette direktivs ikrafttrædelse for at 
give mulighed for at overholde dets 
bestemmelser og en yderligere 
overgangsperiode på et år efter 
ikrafttrædelsen af den reviderede 
legetøjsstandard EN 71-3 om de nye krav 
vedrørende kemikalier for at give 
legetøjsproducenter og erhvervsdrivende 
den nødvendige tid til tilpasse sig de nye 
tekniske krav og sikre en 
sammenhængende anvendelse af dette 
direktiv i EU.

Or. en

Begrundelse

Ifølge forslaget kan medlemsstaterne beslutte at anvende direktivets nye bestemmelser 
umiddelbart efter ikrafttrædelsen, hvilket ville være en umulig byrde for de erhvervsdrivende 
og medføre et sammensurium af forskellige love. Legetøjsindustrien og lovgiverne har brug 
for tid for at blive i stand til at overholde direktivets bestemmelser, da SMV’ernes 
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levedygtighed ellers vil blive truet. Den yderligere overgangsperiode på et år er nødvendig 
for at give CEN mulighed for at revidere nuværende standarder for legetøj og industrien 
mulighed for at overholde dem.

Ændringsforslag 121
Charlotte Cederschiöld

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Formålet med de generelle og særlige 
krav vedrørende kemikalier i dette direktiv 
bør være at beskytte børns sundhed mod 
farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer 
forårsaget af legetøj er behandlet i 
horisontal miljølovgivning, der også finder 
anvendelse på legetøj, særlig Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/95/EF af 27. januar 2003 om 
begrænsning af anvendelsen af visse 
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 
udstyr, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 
om affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr, Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 
om emballage og emballageaffald og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/66/EF af 6. september 2006 om 
batterier og akkumulatorer og udtjente 
batterier og akkumulatorer samt om 
ophævelse af direktiv 91/157/EØF.

(17) Formålet med de generelle og særlige 
krav vedrørende kemikalier i dette direktiv 
bør være at beskytte børns sundhed mod 
farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer 
forårsaget af legetøj er behandlet i 
miljølovgivning, der finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk legetøj, navnlig i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/95/EF af 27. januar 2003 om 
begrænsning af anvendelsen af visse 
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 
udstyr og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr. Miljøspørgsmål i 
forbindelse med affald er derudover 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om 
affald, emballagespørgsmål er omfattet af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/62/EF af 20. december 1994 om 
emballage og emballageaffald, og 
spørgsmål vedrørende batterier og 
akkumulatorer er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/66/EF af 6. september 2006 om 
batterier og akkumulatorer og udtjente 
batterier og akkumulatorer samt om 
ophævelse af direktiv 91/157/EØF.

Or. en
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Begrundelse

Den nuværende tekst giver indtryk af, at miljøspørgsmål vedrørende alle former for legetøj er 
eksplicit omfattet, men det er kun elektrisk og elektronisk legetøj, der behandles. Horisontal 
lovgivning finder ikke eksplicit anvendelse på legetøj og bør ikke være grupperet sammen med 
direktivet om elektrisk og elektronisk udstyr og direktivet om affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr. 

Ændringsforslag 122
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Formålet med de generelle og særlige 
krav vedrørende kemikalier i dette direktiv 
bør være at beskytte børns sundhed mod 
farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer 
forårsaget af legetøj er behandlet i 
horisontal miljølovgivning, der også finder 
anvendelse på legetøj, særlig Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/95/EF af 27. januar 2003 om 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr,
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr, Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 
20. december 1994 om emballage og 
emballageaffald og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. 
september 2006 om batterier og 
akkumulatorer og udtjente batterier og 
akkumulatorer samt om ophævelse af 
direktiv 91/157/EØF.

(17) Formålet med de generelle og særlige 
krav vedrørende kemikalier i dette direktiv 
bør være at beskytte børns sundhed mod 
farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer 
forårsaget af legetøj er behandlet i 
miljølovgivning, der finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk legetøj, særlig 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/95/EF af 27. januar 2003 om 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr.        
Miljøspørgsmål i forbindelse med affald 
er derudover omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald,
emballagespørgsmål er omfattet af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/62/EF af 20. december 1994 om 
emballage og emballageaffald, og 
spørgsmål vedrørende batterier og 
akkumulatorer er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/66/EF af 6. september 2006 om 
batterier og akkumulatorer og udtjente 
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batterier og akkumulatorer samt om 
ophævelse af direktiv 91/157/EØF.

Or. en

Ændringsforslag 123
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Formålet med de generelle og særlige 
krav vedrørende kemikalier i dette direktiv 
bør være at beskytte børns sundhed mod 
farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer 
forårsaget af legetøj er behandlet i 
horisontal miljølovgivning, der også finder 
anvendelse på legetøj, særlig Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald,
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/95/EF af 27. januar 2003 om 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr,
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr, Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 
20. december 1994 om emballage og 
emballageaffald og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. 
september 2006 om batterier og 
akkumulatorer og udtjente batterier og 
akkumulatorer samt om ophævelse af 
direktiv 91/157/EØF.

(17) Formålet med de generelle og særlige 
krav vedrørende kemikalier i dette direktiv 
bør være at beskytte børns sundhed mod 
farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer 
forårsaget af legetøj er behandlet i 
miljølovgivning, der finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk legetøj, navnlig i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/95/EF af 27. januar 2003 om 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr.

Miljøspørgsmål i forbindelse med affald 
er derudover omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald,
emballagespørgsmål er omfattet af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/62/EF af 20. december 1994 om 
emballage og emballageaffald, og 
spørgsmål vedrørende batterier og 
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akkumulatorer er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/66/EF af 6. september 2006 om 
batterier og akkumulatorer og udtjente 
batterier og akkumulatorer samt om 
ophævelse af direktiv 91/157/EØF.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens tekst giver indtryk af, at miljøspørgsmål vedrørende alle former for legetøj er 
eksplicit omfattet, men det er kun elektrisk og elektronisk legetøj, der behandles.
Horisontal lovgivning finder ikke eksplicit anvendelse på legetøj og bør ikke være grupperet 
sammen med direktivet om elektrisk og elektronisk udstyr og direktivet om affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr.

Ændringsforslag 124
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Formålet med de generelle og særlige 
krav vedrørende kemikalier i dette direktiv 
bør være at beskytte børns sundhed mod 
farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer 
forårsaget af legetøj er behandlet i 
horisontal miljølovgivning, der også finder 
anvendelse på legetøj, særlig Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald,
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/95/EF af 27. januar 2003 om 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr, Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 
20. december 1994 om emballage og 
emballageaffald og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. 
september 2006 om batterier og 

(17) Formålet med de generelle og særlige 
krav vedrørende kemikalier i dette direktiv 
bør være at beskytte børns sundhed mod 
farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer 
forårsaget af legetøj er behandlet i 
miljølovgivning, der finder anvendelse på 
elektrisk og elektronisk legetøj, navnlig i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/95/EF af 27. januar 2003 om 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr.
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akkumulatorer og udtjente batterier og 
akkumulatorer samt om ophævelse af 
direktiv 91/157/EØF.

Miljøspørgsmål i forbindelse med affald 
er derudover omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald,
emballagespørgsmål er omfattet af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/62/EF af 20. december 1994 om 
emballage og emballageaffald, og 
spørgsmål vedrørende batterier og 
akkumulatorer er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/66/EF af 6. september 2006 om 
batterier og akkumulatorer og udtjente 
batterier og akkumulatorer samt om 
ophævelse af direktiv 91/157/EØF.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende tekst giver indtryk af, at miljøspørgsmål vedrørende alle former for legetøj er 
eksplicit omfattet, men det er kun elektrisk og elektronisk legetøj, der behandles. Horisontal 
lovgivning finder ikke eksplicit anvendelse på legetøj og bør ikke være grupperet sammen med 
direktivet om elektrisk og elektronisk udstyr og direktivet om affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr.

Ændringsforslag 125
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Formålet med de generelle og særlige 
krav vedrørende kemikalier i dette direktiv 
bør være at beskytte børns sundhed mod 
farlige stoffer i legetøj, da miljøproblemer 
forårsaget af legetøj er behandlet i 
horisontal miljølovgivning, der også finder 
anvendelse på legetøj, særlig Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 

(17) Formålet med de generelle og særlige 
krav vedrørende kemikalier i dette direktiv 
bør være at beskytte børns sundhed mod 
alle farlige stoffer i legetøj, da 
miljøproblemer forårsaget af legetøj er 
behandlet i horisontal miljølovgivning, der 
også finder anvendelse på legetøj, særlig 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2006/12/EF af 5. april 2006 om affald, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/95/EF af 27. januar 2003 om 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr, Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 
20. december 1994 om emballage og 
emballageaffald og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. 
september 2006 om batterier og 
akkumulatorer og udtjente batterier og 
akkumulatorer samt om ophævelse af 
direktiv 91/157/EØF.

2006/12/EF af 5. april 2006 om affald, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/95/EF af 27. januar 2003 om 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige 
stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr, Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 
20. december 1994 om emballage og 
emballageaffald og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. 
september 2006 om batterier og 
akkumulatorer og udtjente batterier og 
akkumulatorer samt om ophævelse af 
direktiv 91/157/EØF.

Or. en

Ændringsforslag 126
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Legetøj eller dele deraf og 
emballage, der med rimelighed kan 
antages at komme i kontakt med 
fødevarer, bør være i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1935/2004 om 
materialer og genstande bestemt til 
kontakt med fødevarer.

Or. en

Begrundelse

Det er passende at henvise til det forhold, at lovgivningen om materialer i kontakt med 
fødevarer kan finde anvendelse på legetøj, f.eks. børns te- eller kaffestel kan med rimelighed 
antages at komme i kontakt med fødevarer. Denne bestemmelse er nødvendig, eftersom dette 
indtil nu ikke har været klart i alle EU’s lande. 
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Ændringsforslag 127
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sv

Begrundelse

Forsigtighedsprincippet skal finde generel anvendelse i dette ændrede direktiv. Dette 
ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslag 1 til betragtning 3a.

Ændringsforslag 128
Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Andreas Schwab og Charlotte Cederschiöld

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

børn normalt ikke udviser den samme grad 
af omhu som en gennemsnitlig voksen 
bruger. Hvis den videnskabelige viden 
ikke giver mulighed for denne 
risikovurdering, bør medlemsstaterne, 
navnlig gennem deres kompetente 
myndigheder, anvende 
forsigtighedsprincippet. 

Or. en

Ændringsforslag 129
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 130
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sv

Begrundelse

De forskellige forventede anvendelser skal præciseres. Det er nødvendigt at overveje dette 
med henblik på at vurdere legetøjet under hensyntagen til den brug, som barnet kan gøre af et 
legetøj, idet handlinger, som et barn af en vis alder ikke skulle kunne udføre på grund af sit 
udviklingsniveau, sin fysik, sit intellekt osv., udelades.

Ændringsforslag 131
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)
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legetøjs sikkerhed være defineret på 
grundlag af den tilsigtede anvendelse af 
produktet under hensyntagen til den 
forventede brug og børns adfærd, eftersom 
børn normalt ikke udviser den samme grad 
af omhu som en gennemsnitlig voksen 
bruger.

Or. sv

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 132
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sv

Begrundelse

Fabrikanten har alene ansvaret for at anbringe CE-mærkningen på legetøj. Fabrikanter må 
være bevidste om, at de er ansvarlige, hvis de anvender CE-mærkningen, der følger strenge 
regler, og at misbrug er strafbart. 
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Ændringsforslag 133
Jacques Toubon

Forslag til direktiv
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Forsigtighedsprincippet bør 
anvendes, hvis en videnskabelig 
undersøgelse ikke kan vurdere risikoen 
med tilstrækkelig sikkerhed for at sikre et 
højt niveau for beskyttelse af sundheden, 
navnlig børns sundhed. 

Or. fr

Begrundelse

Det nuværende forslag til direktiv og udkastet til betænkning henviser ikke til 
forsigtighedsprincippet (EF-traktatens artikel 174), der bl.a. har til formål at beskytte 
menneskers sundhed.  Det vil være klogt at minde om forsigtighedsprincippet ligesom i 
direktivet om phthalater i legetøj og småbørnsartikler. (2005/84/EF – betragtning 8).

Ændringsforslag 134
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(32) Der bør navnlig tillægges 
Kommissionen beføjelse til at tilpasse 
ordlyden i de specifikke advarsler for visse 
legetøjskategoriers vedkommende. Da der 
er tale om generelle foranstaltninger, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, herunder ved 
at supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, skal foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.
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forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget vedrørende artikel 45 af samme forfatter.

Ændringsforslag 135
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen af denne ordlyd er i overensstemmelse med ændringsforslagene til bilag II.
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Ændringsforslag 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede udeladelse af sætningen er i overensstemmelse med væsentlige 
ændringsforslag til bilag II.

Ændringsforslag 137
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) En harmoniseret overgangsperiode 
på op til fem år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse er nødvendig for at give 
legetøjsproducenter og andre 
markedsaktører tid til tilpasse sig de nye 
tekniske krav og navnlig krav vedrørende 
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kemikalier og for at sikre en 
sammenhængende gennemførelse af dette 
direktiv i EU.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens ordlyd vedrørende gennemførelse ”senest to år efter nærværende direktivs 
ikrafttrædelse” må præciseres for at undgå misfortolkninger og markedsforvridninger. Der 
bør anvendes en fastlagt overgangsperiode på to år i alle medlemsstaterne. Det er endvidere 
nødvendigt med en yderligere treårig overgangsperiode, inden bilag II om kemiske 
egenskaber træder i kraft for at give mulighed for tilpasning til REACH og for udviklingen af 
nye testprocedurer og standarder. 

Ændringsforslag 138
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv indeholder bestemmelser 
om sikkerhedskrav til og fri bevægelighed i 
Fællesskabet for produkter, der er 
konstrueret eller beregnet til, at det skal 
bruges af børn under 14 år både under leg 
og i andre forbindelser (i det følgende 
benævnt "legetøj"). 

1. Dette direktiv indeholder bestemmelser 
om sikkerhedskrav til og fri bevægelighed i 
Fællesskabet for produkter, der er 
konstrueret eller på grund af deres 
funktion, størrelse og særpræg beregnet 
til, at de skal bruges af børn under 14 år 
både under leg og i andre forbindelser (i 
det følgende benævnt "legetøj"). 

Or. en

Begrundelse

Udtrykket “beregnet” er svært at forstå, hvilket fører til en forskellig gennemførelse i 
forskellige medlemsstater. Den forklarende sætning er allerede foreslået i artikel 9, stk. 2, og 
bør for klarhedens skyld anvendes, hver gang udtrykket ”beregnet” anvendes i artiklerne.
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Ændringsforslag 139
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv indeholder bestemmelser 
om sikkerhedskrav til og fri bevægelighed i 
Fællesskabet for produkter, der er 
konstrueret eller beregnet til, at det skal 
bruges af børn under 14 år både under leg 
og i andre forbindelser (i det følgende 
benævnt "legetøj"). 

1. Dette direktiv indeholder bestemmelser 
om sikkerhedskrav til og fri bevægelighed i 
Fællesskabet for produkter, der er 
konstrueret eller på grund af deres 
funktion, størrelse og særpræg beregnet 
til, at de skal bruges af børn under 14 år 
både under leg og i andre forbindelser (i 
det følgende benævnt "legetøj"). 

Or. en

Ændringsforslag 140
Charlotte Cederschiöld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv indeholder bestemmelser 
om sikkerhedskrav til og fri bevægelighed i 
Fællesskabet for produkter, der er 
konstrueret eller beregnet til, at det skal 
bruges af børn under 14 år både under leg 
og i andre forbindelser (i det følgende 
benævnt "legetøj").

1. Dette direktiv indeholder bestemmelser 
om sikkerhedskrav til og fri bevægelighed i 
Fællesskabet for produkter, der er 
konstrueret eller på grund af deres 
funktion, størrelse og særpræg beregnet 
til, at de skal bruges af børn under 14 år 
både under leg og i andre forbindelser (i 
det følgende benævnt "legetøj").

Or. en

Begrundelse

Udtrykket “beregnet” er svært at forstå og kan føre til en forskellig gennemførelse i 
forskellige medlemsstater.
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Ændringsforslag 141
Maria Matsouka

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv indeholder bestemmelser 
om sikkerhedskrav til og fri bevægelighed i 
Fællesskabet for produkter, der er 
konstrueret eller beregnet til, at det skal 
bruges af børn under 14 år både under leg 
og i andre forbindelser (i det følgende 
benævnt "legetøj").

1. Dette direktiv indeholder bestemmelser 
om sikkerhedskrav til og fri bevægelighed i 
Fællesskabet for produkter, der er 
konstrueret eller beregnet til, at de skal 
bruges af børn under 14 år både under leg 
og i andre forbindelser (i det følgende 
benævnt "legetøj") i overensstemmelse 
med forsigtighedsprincippet.

Or. el

Ændringsforslag 142
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. sv

Begrundelse

De relevante traktater og den relevante fællesskabslovgivning henviser til målet om et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet. Det samme bør gælde ved revisionen 
af lovgivningen om sikkerhedskrav til legetøj, herunder de kemiske stoffer, som anvendes til 
fremstilling heraf. Det er i denne henseende nødvendigt at minde om, at 
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forsigtighedsprincippet skal integreres i lovgivningen om sikkerhedskrav til legetøj.

Ændringsforslag 143
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) "der kan medføre kvælning": en 
genstand, hvis form eller størrelse, uden 
at den påføres anden kraft end selve 
genstanden, kan dække munden eller 
næsen eller de nedre luftveje helt

Or. sv

Begrundelse

Dette fænomen bør defineres, da indtagelsen af bestemte typer legetøj kan medføre kvælning 
eller skabe mave- eller tarmproblemer. Indtagelsen er i visse tilfælde kun mulig, fordi det 
pågældende legetøj har en størrelse, der er mindre end ovennævnte testcylinder.

Ændringsforslag 144
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) "skade": fysisk beskadigelse eller 
sundhedsskade

(13) "skade": fysisk beskadigelse eller en 
hvilken som helst anden sundhedsskade, 
herunder langsigtet indvirkning på 
sundheden

Or. en

Begrundelse

Ordlyden præciserer, at udtrykket “sundhedsskade” omfatter en langsigtet indvirkning på 
sundheden, som f.eks. kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende virkninger. 



AM\744156DA.doc 35/202 PE412.121v02-00

DA

Ændringsforslag 145
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) "skade": fysisk beskadigelse eller 
sundhedsskade

(13) "skade": fysisk beskadigelse eller 
sundhedsskade, herunder langsigtet 
indvirkning på sundheden

Or. el

Ændringsforslag 146
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) “beregnet til”: en forælder eller en 
person, der fører opsyn med brugeren, 
kan med rimelighed forvente, at legetøjet 
er beregnet til børn i den nævnte 
aldersgruppe. Anbringelsen af en advarsel 
på et produkt om, at det ikke er egnet for 
en bestemt aldersgruppe, anses ikke for at 
bringe produktet i overensstemmelse med 
dette direktivs sikkerhedskrav.

Or. en

Begrundelse

 Undersøgelser viser, at advarsler på legetøj ikke er et effektivt middel til at sikre væsentlige 
sikkerhedskrav. Især legetøj, der med rimelighed kan forventes at være beregnet til små børn, 
bør opfylde krav såsom testen for smådele. Anvendelsen af sætninger som f.eks. ”klart 
beregnet for børn under x måneder” i dette direktiv bør derfor defineres for at undgå 
misbrug. 
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Ændringsforslag 147
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) “legetøj med blødt fyld”: påklædt 
eller upåklædt legetøj med bløde 
kropsoverflader og fyldt med bløde 
materialer, hvis største del man let kan 
trykke sammen med hånden. 

Or. en

Begrundelse

Legetøj med blødt fyld bør altid anses for at være beregnet til børn under 36 måneder. Det er 
nødvendigt med en definition for at præcise, hvilket legetøj denne regel gælder for.

Ændringsforslag 148
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 16 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) “emballage”: ethvert materiale, der 
ledsager legetøjet ved erhvervelsen, som 
ikke kan defineres som legetøj eller noget 
andet produkt, der sælges sammen med 
legetøjet.

Or. en

Begrundelse

Emballage er omhandlet i direktivet, og der bør være en klar definition for at adskille 
legetøjet fra emballagen, eftersom kravene er forskellige. 
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Ændringsforslag 149
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fabrikanten skal udarbejde den tekniske 
dokumentation i overensstemmelse med 
artikel 20 og gennemføre eller få 
gennemført den 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
der finder anvendelse i henhold til artikel 
18.

2. Fabrikanten skal udarbejde den tekniske 
dokumentation i overensstemmelse med 
artikel 20 og gennemføre eller få 
gennemført den 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
der finder anvendelse i henhold til artikel 
18.

Når legetøjets overensstemmelse med de 
gældende krav er blevet dokumenteret ved 
en sådan procedure, skal fabrikanten 
udarbejde en EF-
overensstemmelseserklæring, jf. artikel 14, 
og anbringe 
overensstemmelsesmærkningen som anført 
i artikel 16, stk. 1.

Når legetøjets overensstemmelse med de 
gældende krav er blevet dokumenteret ved 
en sådan procedure, skal fabrikanten 
udarbejde en EF-
overensstemmelseserklæring, jf. artikel 14, 
og anbringe 
overensstemmelsesmærkningen som anført 
i artikel 16, stk. 1.
Hvis en uafhængig kontrolinstans har 
dokumenteret legetøjets overensstemmelse 
med de gældende krav, anbringer 
fabrikanten 
overensstemmelsesmærkningen som 
anført i artikel 16a, stk. 1.

Or. de

(Nummereringen af stykkerne i artikel 3 i den tyske version af Kommissionens dokument 
stemmer ikke overens med den engelske og franske version)

Begrundelse

Hvis fabrikanterne lader en uafhængig tredjeinstans kontrollere, om de opfylder 
overensstemmelseskravene, skal de have mulighed for gennem en CE+ at tilkendegive, at der 
er foretaget en yderligere kontrol.
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Ændringsforslag 150
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fabrikanten skal opbevare den tekniske 
dokumentation og EF-
overensstemmelseserklæringen i 10 år
efter, at legetøjet er blevet bragt i 
omsætning.

3. Fabrikanten skal opbevare den tekniske 
dokumentation og EF-
overensstemmelseserklæringen i 5 år efter, 
at legetøjet er blevet bragt i omsætning.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede periode på 10 år vil øge omkostningerne ved at opbevare sagerne betydeligt 
for de erhvervsdrivende. Den bør bringes i overensstemmelse med de andre krav vedrørende 
f.eks. opbevaring af fiskal dokumentation. 

Ændringsforslag 151
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Fabrikanten skal sikre, at der findes 
procedurer, hvorved det garanteres, at 
produktionsserier fortsat er i 
overensstemmelse med modellen eller 
prototypen for det legetøj eller de 
bestanddele heraf, der er blevet anvendt i 
forbindelse med de forskellige procedurer 
for evaluering og 
overensstemmelsesvurdering af det 
pågældende legetøj, samt at de overholder 
standarderne og de grundlæggende krav, 
der er fastsat i artikel 9 og bilag II. 
Fabrikanten skal også tage hensyn til 
ændringer i produktets konstruktion eller 
kendetegn og til ændringer i de 
harmoniserede standarder, som der er 
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henvist til for at dokumentere legetøjets 
overensstemmelse med de gældende krav. 

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

Fabrikanten skal foretage stikprøvekontrol 
af fremstillet og markedsført legetøj,
herunder af legetøjets enkelte dele. Disse 
kontroller gennemføres mindst en gang 
om året, uagtet artikel 38. Fabrikanten 
undersøger klager fra erhvervsdrivende 
og slutbrugere og besvarer disse inden for 
to uger. Fabrikanten fører register over 
klager i overensstemmelse med artikel 7a 
og holder de erhvervsdrivende og de 
slutbrugere, der har indgivet klage, 
orienteret om denne overvågning.

Or. sv

Begrundelse

Formålet med direktivet er at skærpe bestemmelserne om sikkerhedskrav til legetøj og børns 
sundhed. Fabrikanterne skal således kunne garantere, at de har iværksat forskellige 
procedurer. Der skal løbende foretages stikprøvekontroller, som både skal omhandle de 
genstande, der kommer ud af produktionskæden, og de dele, som de består af. Klager skal 
desuden behandles inden for en rimelig frist, uanset om de hidrører fra andre 
erhvervsdrivende eller slutbrugere.

Ændringsforslag 152
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Fabrikanten skal i alle tilfælde, hvor det er 
hensigtsmæssigt, foretage stikprøvekontrol 

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

af markedsført legetøj, undersøge og om 
nødvendigt føre register over klager og 
holde distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

I tilfælde af den i artikel 16a omhandlede 
procedure, foretager de involverede 
uafhængige instanser regelmæssigt de 
krævede stikprøvekontroller og 
undersøgelser.

Or. de

(Nummereringen af stykkerne i artikel 3 i den tyske version af Kommissionens dokument 
stemmer ikke overens med den engelske og franske version)

Begrundelse

Hvis fabrikanterne lader en uafhængig tredjeinstans kontrollere, om de opfylder 
overensstemmelseskravene, skal de have mulighed for gennem et CE+-mærke at tilkendegive, 
at der er foretaget en yderligere kontrol.

Ændringsforslag 153
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fabrikantens navn og kontaktadresse 
skal fremgå af legetøjet, eller hvis dette på 
grund af legetøjets størrelse eller art ikke er 
muligt, af emballagen eller af et dokument, 
der ledsager legetøjet.

6. Fabrikantens navn og kontaktadresse og 
i relevant omfang navnet og adressen på 
den uafhængige kontrolinstans skal 
fremgå af legetøjet, eller hvis dette på 
grund af legetøjets størrelse eller art ikke er 
muligt, af emballagen eller af et dokument, 
der ledsager legetøjet.

Or. de
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(Nummereringen af stykkerne i artikel 3 i den tyske version af Kommissionens dokument 
stemmer ikke overens med den engelske og franske version)

Begrundelse

Hvis fabrikanterne lader en uafhængig tredjeinstans kontrollere, om de opfylder 
overensstemmelseskravene, skal de have mulighed for gennem et CE+-mærke at tilkendegive, 
at der er foretaget en yderligere kontrol.

Ændringsforslag 154
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Hvis der er grund til at tro, at legetøj, 
som en fabrikant har bragt i omsætning, 
udgør nogen som helst sundhedsrisiko for 
børn eller ikke er i overensstemmelse med 
den gældende fællesskabslovgivning, skal 
fabrikanten omgående træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at bringe 
legetøjet i overensstemmelse med 
lovgivningen eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet og kalde det 
tilbage fra slutbrugerne. Han skal straks 
orientere de nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet 
tilgængeligt, herom og særligt give 
nøjagtige oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de foranstaltninger for 
tilbagetrækning og tilbagekaldelse, han 
har truffet.

Or. xm

Begrundelse

Det er nødvendigt at give oplysninger om de forskellige foranstaltninger, der træffes i tilfælde 
af manglende overensstemmelse med lovgivningen, i forhold til de konstaterede 
overensstemmelses- og sikkerhedsproblemer som præciseret i ændringsforslagene til artikel 
10a -c. Det samme gælder for orienteringen af de kompetente myndigheder.
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Ændringsforslag 155
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Hvis uafhængige instanser finder eller 
har grund til at tro, at legetøj, de har 
vurderet, og som er blevet bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med den gældende fællesskabslovgivning, 
skal de pålægge fabrikanten at træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at bringe 
legetøjet i overensstemmelse med 
lovgivningen eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet og kalde det 
tilbage fra slutbrugerne. De skal straks 
orientere de nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvor legetøjet er gjort 
tilgængeligt, herom og give nærmere 
oplysninger om særlig den manglende 
overensstemmelse med lovgivningen og de 
foranstaltninger, der skal træffes.

Or. de

(Nummereringen af stykkerne i artikel 3 i den tyske version af Kommissionens dokument 
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stemmer ikke overens med den engelske og franske version)

Begrundelse

Konsekvens af indførelsen af CE+-mærket.

Ændringsforslag 156
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 157
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere tidsfristen for at fremsende den nødvendige information og 
dokumentation med henblik på at sikre en bedre gennemførelse af de 
sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte børns sundhed.  

Ændringsforslag 158
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En fabrikant skal ved udpegelsen af 
en bemyndiget repræsentant orientere de 
kompetente nationale myndigheder på det 
territorium, hvor han har gjort sit legetøj 
tilgængeligt på markedet, om denne 
udpegelse senest fire uger efter, at den 
har fundet sted.

Or. en
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Begrundelse

Denne orientering er nødvendig og skal ske inden for en angivet tidsfrist. 

Ændringsforslag 159
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

De oplysninger, som fabrikanten som minimum skal meddele de kompetente nationale 
myndigheder efter udpegelsen af en bemyndiget repræsentant, skal præciseres med henblik på 
at nå målet med dette direktiv. 

Ændringsforslag 160
Małgorzata Handzlik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) sørge for, at EF-
overensstemmelseserklæringen og den 
tekniske dokumentation står til rådighed 
for de nationale tilsynsmyndigheder i 10 år

(a) sørge for, at EF-
overensstemmelseserklæringen og den 
tekniske dokumentation står til rådighed 
for de nationale tilsynsmyndigheder i 5 år

Or. en
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Begrundelse

Den foreslåede periode på 10 år vil øge omkostningerne ved at opbevare sagerne betydeligt 
for de erhvervsdrivende. Den bør bringes i overensstemmelse med de andre krav vedrørende 
f.eks. opbevaring af fiskal dokumentation.  

Ændringsforslag 161
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere tidsfristen for at fremsende den nødvendige information og 
dokumentation med henblik på at sikre en bedre gennemførelse af de 
sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte børns sundhed. 

Ændringsforslag 162
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Importøren skal, når han bringer legetøj i 
omsætning, handle med fornøden omhu 
over for de gældende krav og sikre, at det 
legetøj, som han bringer i omsætning på 
markedet, overholder bestemmelserne i 
dette direktiv og er sikkert.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at importører også bærer en del af ansvaret for gennemførelsen af dette 
direktiv og for at sikre, at målene heri opfyldes.

Ændringsforslag 163
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De oprindeligt foreslåede oplysninger skal suppleres og skal være let og hurtigt tilgængelige. 

Ændringsforslag 164
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at legetøj, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med den gældende fællesskabslovgivning, 
skal han træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe legetøjet i 
overensstemmelse med lovgivningen eller 

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

legetøjet i overensstemmelse med 
lovgivningen eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet og kalde det 
tilbage fra slutbrugerne. Han skal straks 
orientere de nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet 
tilgængeligt, herom og særligt give 
nøjagtige oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de foranstaltninger for 
tilbagetrækning og tilbagekaldelse, han 
har truffet. 

Or. en

Ændringsforslag 165
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Importøren skal i 10 år opbevare en kopi 
af EF-overensstemmelseserklæringen, så 
den står til rådighed for 
markedstilsynsmyndighederne, og sikre, at 
den tekniske dokumentation kan stilles til 
rådighed for disse myndigheder, hvis de 
anmoder herom.

6.  Importøren skal i 5 år opbevare en kopi 
af EF-overensstemmelseserklæringen, så 
den står til rådighed for 
markedstilsynsmyndighederne, og sikre, at 
den tekniske dokumentation kan stilles til 
rådighed for disse myndigheder, hvis de 
anmoder herom.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede periode på 10 år vil øge omkostningerne ved at opbevare sagerne betydeligt 
for de erhvervsdrivende. Den bør bringes i overensstemmelse med de andre krav vedrørende 
f.eks. opbevaring af fiskal dokumentation.  .
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Ændringsforslag 166
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere tidsfristen for at fremsende den nødvendige information og 
dokumentation.

Ændringsforslag 167
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Distributøren skal, når han bringer 
legetøj i omsætning, handle med fornøden 
omhu over for de gældende krav og sikre, 
at det legetøj, som han bringer i 
omsætning, overholder bestemmelserne i 
dette direktiv og er sikkert.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at alle parter i forsyningskæden bærer en del af ansvaret for gennemførelsen af 
dette direktiv og for at sikre, at målene heri opfyldes.

Ændringsforslag 168
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis der er grund til at tro, at legetøj, som 
en distributør har bragt i omsætning, 
udgør nogen som helst sundhedsrisiko for 
børn eller ikke er i overensstemmelse med 
den gældende fællesskabslovgivning, skal 
distributøren omgående træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at bringe 
legetøjet i overensstemmelse med 
lovgivningen eller trække det tilbage fra 
markedet og kalde det tilbage fra 
slutbrugerne. Han skal straks orientere de 
andre relevante erhvervsdrivende og de 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 
hvor han har gjort legetøjet tilgængeligt, 
herom og særligt give nøjagtige
oplysninger om særlig den manglende 
overensstemmelse med lovgivningen og de 
foranstaltninger for tilbagetrækning og 
tilbagekaldelse, han har truffet.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere tidsfristen for at fremsende den nødvendige information og 
dokumentation med henblik på at sikre en bedre gennemførelse af de 
sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte børns sundhed. 
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Ændringsforslag 169
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere tidsfristen for at fremsende den nødvendige information og 
dokumentation med henblik på at sikre en bedre gennemførelse af de 
sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte børns sundhed. 

Ændringsforslag 170
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Register
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De erhvervsdrivende fører et register over 
trufne foranstaltninger, 
tilbagetrækninger, tilbagekaldelser og 
klager modtaget fra andre 
erhvervsdrivende og slutbrugere og over 
opfølgningen på hver af ovennævnte 
foranstaltninger.
Af registret skal for hver af ovennævnte 
foranstaltninger tydeligt fremgå 
årsagerne hertil, det pågældende legetøjs 
unikke identifikationsnummer og den 
identifikation af legetøjet, der giver 
mulighed for at spore det, samt datoen for 
modtagelse af klagen og datoen for 
udsendelsen af opfølgningen på klagen.
Registret opbevares i ti år. De 
erhvervsdrivende stiller det efter 
anmodning til rådighed for de kompetente 
nationale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

I artikel 3, stk. 4, henvises der til, at fabrikanterne skal føre et register. Det er således 
nødvendigt at præcisere retningslinjerne for dette register. 

Ændringsforslag 171
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1– litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) den uafhængige kontrolinstans, som 
eventuelt har certificeret CE+-mærket.

Or. de

Begrundelse

Konsekvens af indførelsen af CE+-mærket.
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Ændringsforslag 172
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De skal have egnede systemer og 
procedurer, som gør det muligt efter 
anmodning at stille disse oplysninger til 
rådighed for markedstilsynsmyndighederne 
i 5 år.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede periode på 10 år vil øge omkostningerne ved at opbevare sagerne betydeligt 
for de erhvervsdrivende. Den bør bringes i overensstemmelse med de andre krav vedrørende 
f.eks. opbevaring af fiskal dokumentation.  

Ændringsforslag 173
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere tidsfristen for at fremsende den nødvendige information og 
dokumentation med henblik på at sikre en bedre gennemførelse af de 
sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte børns sundhed. 
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Ændringsforslag 174
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at legetøj kun 
kan markedsføres, såfremt det opfylder de 
væsentlige sikkerhedskrav, der er anført i 
stk. 2 for så vidt angår de generelle 
sikkerhedskrav og i bilag II for så vidt 
angår de særlige sikkerhedskrav.

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at legetøj kun 
kan markedsføres, såfremt det opfylder de 
væsentlige sikkerhedskrav. Disse 
foranstaltninger tager behørigt hensyn til 
forsigtighedsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 175
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at legetøj kun 
kan markedsføres, såfremt det opfylder de 
væsentlige sikkerhedskrav, der er anført i 
stk. 2 for så vidt angår de generelle 
sikkerhedskrav og i bilag II for så vidt 
angår de særlige sikkerhedskrav.

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at legetøj kun 
kan markedsføres, såfremt det opfylder de 
væsentlige sikkerhedskrav, der er anført i 
stk. 2 for så vidt angår de generelle 
sikkerhedskrav og i bilag II for så vidt 
angår de særlige sikkerhedskrav. Disse 
foranstaltninger tager behørigt hensyn til 
forsigtighedsprincippet.

Or. en

Begrundelse

If a toy has shown to cause incidents, or is in every relevant aspect similar to a toy which has 
caused incidents, market surveillance authorities should be able to take measures against that 
toy, even if the connection between the toy and the incident is not possible to completely prove 
scientifically. Presently, the authorities are experiencing too high a burden of proof before 
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being able to force manufacturers to act. This should not be the case, since it is the 
manufacturer who has the responsibility only to make safe toys available on the market as 
well as the information and the powers to take that responsibility.

Ændringsforslag 176
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at legetøj kun 
kan markedsføres, såfremt det opfylder de 
væsentlige sikkerhedskrav, der er anført i 
stk. 2 for så vidt angår de generelle 
sikkerhedskrav og i bilag II for så vidt 
angår de særlige sikkerhedskrav.

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at legetøj kun 
kan markedsføres, såfremt det opfylder de 
væsentlige sikkerhedskrav, der er anført i 
stk. 2 for så vidt angår de generelle 
sikkerhedskrav og i bilag II for så vidt 
angår de særlige sikkerhedskrav. Disse 
foranstaltninger tager behørigt hensyn til 
forsigtighedsprincippet.

Or. el

Ændringsforslag 177
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når medlemsstaterne træffer sådanne 
foranstaltninger, tager de behørigt hensyn 
til forsigtighedsprinsippet som fastsat i 
artikel 8 i direktiv 2001/95/EF.

Or. en

Begrundelse

I direktivet om produktsikkerhed i almindelighed bestemmes det, at der skal tages behørigt 
hensyn til forsigtighedsprincippet, når medlemsstaternes kompetente myndigheder træffer 
foranstaltninger til markedsovervågning af et produkt. Da der er tale om børns sikkerhed i 
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forbindelse med legetøj, bør direktivet om sikkerhedskrav til legetøj foreskrive et 
sikkerhedsniveau, der mindst er på højde med niveauet i direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed.

Ændringsforslag 178
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Legetøj må ikke indebære fare for 
sikkerheden eller sundheden for brugerne 
eller andre personer, når det anvendes til 
det beregnede formål eller på den måde, 
som børn normalt må forventes at anvende 
det på. Der tages hensyn til de evner, 
brugerne, og i givet fald de personer, der 
fører opsyn med brugerne, har til at 
håndtere især legetøj, der på grund af dets 
funktion, størrelse og særpræg er bestemt 
for børn under 36 måneder. De på legetøjet 
eller dets emballage anbragte mærkater 
skal sammen med den medfølgende 
brugsanvisning gøre brugerne eller de 
personer, der fører opsyn med dem, 
opmærksom på de farer og risici for skade, 
der er forbundet med anvendelsen af 
legetøjet, samt på, hvordan man undgå 
dem.

2. Legetøj må ikke indebære fare for 
sikkerheden eller sundheden for brugerne 
eller andre personer, når det anvendes til 
det beregnede formål eller på den måde, 
som børn normalt må forventes at anvende 
det på. Der tages hensyn til de evner, 
brugerne, og i givet fald de personer, der 
fører opsyn med brugerne, har til at 
håndtere især legetøj, der på grund af dets 
funktion, størrelse og særpræg er bestemt 
for børn under 60 måneder. De på legetøjet 
og/eller dets emballage anbragte mærkater 
skal sammen med den medfølgende 
brugsanvisning gøre brugerne eller de 
personer, der fører opsyn med dem, 
opmærksom på de farer og risici for skade, 
der er forbundet med anvendelsen af 
legetøjet, samt på, hvordan man undgå 
dem.

Or. el

Ændringsforslag 179
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Legetøj må ikke indebære fare for 
sikkerheden eller sundheden for brugerne 
eller andre personer, når det anvendes til 

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

det beregnede formål, under hensyntagen 
til at børns adfærd ofte er uforudsigelig, 
og at særlig strenge sikkerheds- og 
sundhedsstandarder derfor finder 
anvendelse på legetøj.

Or. en

Begrundelse

Der findes ikke nogen standard for børns adfærd. Børns adfærd er pr. definition 
uforudsigelig.

Ændringsforslag 180
Emmanouil Angelakas

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der tages hensyn til de evner, brugerne, og 
i givet fald de personer, der fører opsyn 
med brugerne, har til at håndtere især
legetøj, der på grund af dets funktion, 
størrelse og særpræg er bestemt for børn 
under 36 måneder. For specifikke 
kategorier af legetøj kan der fastsættes 
andre aldersgrænser i overensstemmelse 
med de sikkerhedskrav, der er omfattet af 
de i artikel 12 omhandlede harmoniserede 
standarder. 

Or. en

Begrundelse

Denne henvisning til kun én aldersgrænse er ikke tilstrækkelig til at dække udviklingen af 
standardiseringen, når der allerede er en henvisning til børn, der ikke kan sættes hen uden 
støtte (defineret som alderen mellem 5 og 10 måneder), og andre aldersgrænser (f.eks. 18 
måneder) er på tale.
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Ændringsforslag 181
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det giver ikke altid mening for forbrugerne, når en advarsel kun angiver, hvilke dele af 
legetøjet, der kan forårsage skade, eller at legetøjet indeholder et specifikt kemikalie. Det er 
for eksempel ikke klart for forbrugerne, at advarslen ”små kugler” indikerer, at legetøjet 
frembyder en kvælningsrisiko. Advarsler bør derfor give brugerne klare oplysninger om både 
skadevirkningerne/farerne ved legetøjet og de risici, der er forbundet med anvendelsen af det.

Ændringsforslag 182
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fabrikanten anbringer en synlig, let 
læselig og præcis advarsel på legetøjet, på 
en påhæftet mærkat eller på emballagen og 
på brugsanvisningen, hvis en sådan følger 
med legetøjet. Der anbringes passende 
advarsler på småt legetøj, der sælges uden 
emballage. 

2. Fabrikanten anbringer en synlig, let 
læselig og præcis advarsel, så den er 
iøjnefaldende placeret på legetøjet, på en 
påhæftet mærkat eller på emballagen og på 
brugsanvisningen, hvis en sådan følger 
med legetøjet. Der anbringes passende 
advarsler på småt legetøj, der sælges uden 
emballage. 

Der opsættes på salgsstedet synlige, let 
læselige og iøjnefaldende advarsler med 

Advarsler, der er nødvendige for at kunne 
vælge et legetøj, der er sikkert i 
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angivelse af brugernes minimums- og 
maksimumsalder.

forbindelse med den påtænkte brug eller 
bruger, skal være anbragt på 
forbrugeremballagen, fremgå af et 
eventuelt internetwebsted eller på anden 
måde være knyttet sammen med legetøjet 
på en sådan måde, at forbrugeren kan 
læse dem inden købet. Advarsler om farer, 
der optræder, hver gang legetøjet bruges, 
eller om usikker adfærd, der kan 
forventes at forekomme, når legetøjet har 
været brugt i et stykke tid, skal være 
permanent angivet på legetøjet.

Or. en

Ændringsforslag 183
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fabrikanten anbringer en synlig, let 
læselig og præcis advarsel på legetøjet, på 
en påhæftet mærkat eller på emballagen og 
på brugsanvisningen, hvis en sådan følger 
med legetøjet. Der anbringes passende 
advarsler på småt legetøj, der sælges uden 
emballage. 

2. Fabrikanten anbringer en synlig, let 
læselig og præcis advarsel, så den er 
iøjnefaldende placeret på legetøjet, på en 
påhæftet mærkat eller på 
forbrugeremballagen og på 
brugsanvisningen, hvis en sådan følger 
med legetøjet. Der anbringes passende 
advarsler på småt legetøj, der sælges uden 
emballage.

Or. en

Begrundelse

Advarsler er i øjeblikket undertiden helt eller delvis skjulte eller afbrydes af andre 
meddelelser. Dette problem kan løses ved at præcisere, at advarslen skal være iøjnefaldende 
anbragt.
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Ændringsforslag 184
Charlotte Cederschiöld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fabrikanten anbringer en synlig, let 
læselig og præcis advarsel på legetøjet, på 
en påhæftet mærkat eller på emballagen og 
på brugsanvisningen, hvis en sådan følger 
med legetøjet. Der anbringes passende 
advarsler på småt legetøj, der sælges uden 
emballage.

Fabrikanten anbringer en synlig, let læselig 
og præcis advarsel, så den er 
iøjnefaldende placeret på legetøjet, på en 
påhæftet mærkat eller på 
forbrugeremballagen og på 
brugsanvisningen, hvis en sådan følger 
med legetøjet. Der anbringes passende 
advarsler på småt legetøj, der sælges uden 
emballage.

Or. en

Begrundelse

Advarsler er undertiden helt eller delvis skjulte eller afbrydes af andre meddelelser. Dette 
problem kan løses ved at præcisere, at advarslen skal være iøjnefaldende anbragt. I nogle 
tilfælde er advarsler umulige at læse. Dette problem har Kommissionen taget højde for i sit 
forslag om ændring af forordningen om fødevareinformation til forbrugerne, og noget 
lignende bør ske i denne sammenhæng.

Ændringsforslag 185
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når advarslerne optræder på emballagen 
eller på en dertil påhæftet mærkat, trykkes 
de på emballagen eller på mærkaten med 
en skriftstørrelse på mindst 3 mm og 
anbringes på en måde, der sikrer en 
betydelig kontrast mellem trykket og 
baggrunden.

Or. en
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Begrundelse

I nogle tilfælde er advarsler umulige at læse. Dette problem har Kommissionen taget højde 
for i sit forslag om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
fødevareinformation til forbrugerne, og vi vil foreslå, at det behandles på lignende måde i det 
ændrede direktiv om sikkerhedskrav til legetøj.

Ændringsforslag 186
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Advarsler, der er nødvendige for at kunne 
vælge et legetøj, der er sikkert i 
forbindelse med den påtænkte brug eller 
bruger, skal være anbragt på 
forbrugeremballagen eller på anden måde 
være knyttet sammen med legetøjet på en 
sådan måde, at forbrugeren kan læse dem 
inden købet. Hvis legetøjet købes online 
bør advarslerne være iøjnefaldende 
placeret på webstedet.

Or. en

Begrundelse

Nogle advarsler fastsætter begrænsninger for bruget og/eller brugeren for at gøre legetøjet 
sikkert. Forbrugeren har brug for oplysninger for at kunne vurdere, om legetøjet er sikkert, 
allerede i forretningen eller på webstedet, og ikke når den pågældende forbruger pakker det 
ud derhjemme. Det er afgørende, at ikke bare advarsler, der vedrører alder, men alle 
sikkerhedsadvarsler er klare for forbrugerne inden købet. Dette princip bør anvende 
advarslerne i punkt 1-7 k bilag V samt f.eks. vægtgrænser og advarsler om, at 
legetøjsefterligninger af beskyttelsesmasker og -hjelme ikke yder beskyttelse. Mange 
advarsler kan stadig anføres i brugsanvisningen.
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Ændringsforslag 187
Charlotte Cederschiöld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når advarslerne optræder på emballagen 
eller på en dertil påhæftet mærkat, trykkes 
advarslen på emballagen eller på 
mærkaten på en let læselig måde og 
anbringes således, at der sikres en 
betydelig kontrast mellem trykket og 
baggrunden. 

Or. en

Begrundelse

Advarsler er undertiden helt eller delvis skjulte eller afbrydes af andre meddelelser. Dette 
problem kan løses ved at præcisere, at advarslen skal være iøjnefaldende anbragt. I nogle 
tilfælde er advarsler umulige at læse. Dette problem har Kommissionen taget højde for i sit 
forslag om ændring af forordningen om fødevareinformation til forbrugerne, og noget 
lignende bør ske i denne sammenhæng. 

Ændringsforslag 188
Charlotte Cederschiöld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der opsættes på salgsstedet synlige, let 
læselige og iøjnefaldende advarsler med 
angivelse af brugernes minimums- og 
maksimumsalder. Advarsler, der er 
nødvendige for at kunne vælge et legetøj, 
der er sikkert i forbindelse med den 
påtænkte brug eller bruger, skal være 
anbragt på forbrugeremballagen, fremgå 
af internet-websiden eller på anden måde 
være knyttet sammen med legetøjet på en 
sådan måde, at forbrugeren kan læse dem 
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inden købet.

Or. en

Begrundelse

Advarsler er undertiden helt eller delvis skjulte eller afbrydes af andre meddelelser. Dette 
problem kan løses ved at præcisere, at advarslen skal være iøjnefaldende anbragt. I nogle 
tilfælde er advarsler umulige at læse. Dette problem har Kommissionen taget højde for i sit 
forslag om ændring af forordningen om fødevareinformation til forbrugerne, og noget 
lignende bør ske i denne sammenhæng. 

Ændringsforslag 189
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten anbringer en synlig, let læselig 
og præcis advarsel på legetøjet, på en 
påhæftet mærkat eller på emballagen og på 
brugsanvisningen, hvis en sådan følger 
med legetøjet. Der anbringes passende 
advarsler på småt legetøj, der sælges uden 
emballage.

Fabrikanten anbringer en præcis, let synlig 
og let læselig advarsel, så den er 
iøjnefaldende placeret på legetøjet, på en 
påhæftet mærkat eller på 
forbrugeremballagen og på 
brugsanvisningen, hvis en sådan følger 
med legetøjet. Der anbringes passende 
advarsler på småt legetøj, der sælges uden 
emballage.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at undgå, at forbrugeren først finder ud af, at et stykke legetøj ikke er sikkert for 
et barn, når emballagen er blevet åbnet derhjemme. Hvis dette sker, vil forbrugeren måske 
ikke tage legetøjet fra barnet og levere det tilbage til salgsstedet. Forbrugerne bør derfor 
have mulighed for at se og forstå advarslerne inden købet, så kan vurdere den risiko, der er 
forbundet med det legetøj, de påtænker at købe, og tage stilling til, om det egner sig for 
barnet ud fra en sikkerhedsmæssig synsvinkel. 
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Ændringsforslag 190
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der skal på legetøjets emballage og på 
salgsstedet være anbragt synlige, let 
læselige og iøjnefaldende advarsler med 
angivelse af brugernes minimums- og 
maksimumsalder.

Advarsler, der er nødvendige for at kunne 
vælge et legetøj, der er sikkert i 
forbindelse med den påtænkte brug eller 
bruger, skal være anbragt på selve 
legetøjet og/eller på forbrugeremballagen 
på en sådan måde, at de er iøjnefaldende 
og ikke kan slettes, og således at 
forbrugeren kan læse oplysningerne 
inden købet. Denne bestemmelse finder 
anvendelse på advarslerne i bilag V, del 
B.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at undgå, at forbrugeren først finder ud af, at et stykke legetøj ikke er sikkert for 
et barn, når emballagen er blevet åbnet derhjemme. Hvis dette sker, vil forbrugeren måske 
ikke tage legetøjet fra barnet og levere det tilbage til salgsstedet. Forbrugerne bør derfor 
have mulighed for at se og forstå advarslerne inden købet, så kan vurdere den risiko, der er 
forbundet med det legetøj, de påtænker at købe, og tage stilling til, om det egner sig for 
barnet ud fra en sikkerhedsmæssig synsvinkel. 

Ændringsforslag 191
Maria Matsouka

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

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

Der skal på legetøjets emballage og på 
salgsstedet være anbragt synlige, let 
læselige og iøjnefaldende advarsler med 
angivelse af brugernes minimums- og 
maksimumsalder.

Or. el

Ændringsforslag 192
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Advarsler om farer, der optræder, hver 
gang legetøjet bruges, eller om usikker 
adfærd, der kan forventes at forekomme, 
når legetøjet har været brugt i et stykke 
tid, skal være permanent angivet på 
legetøjet.

Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde har forbrugerne behov for at blive mindet om advarslen, hver gang legetøjet 
bruges eller længe efter, det blev købt, med henblik på at forebygge usikker adfærd i 
forbindelse med legetøjets anvendelse. Sådanne advarsler bør derfor være permanent angivet 
på selve legetøjet. Dette princip bør anvendes på punkt 2 samt punkt 5-6 i bilag V samt f.eks. 
advarslen om risikoen for at blive viklet ind i barnevognsrangler (der i forvejen kræves i 
forbindelse med legetøjsstandarder).

Ændringsforslag 193
Charlotte Cederschiöld

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Advarsler om farer, der optræder, hver 
gang legetøjet bruges, skal være 
permanent angivet på legetøjet. 



PE412.121v02-00 66/202 AM\744156DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Advarsler er undertiden helt eller delvis skjulte eller afbrydes af andre meddelelser. Dette 
problem kan løses ved at præcisere, at advarslen skal være iøjnefaldende anbragt. I nogle 
tilfælde er advarsler umulige at læse. Dette problem har Kommissionen taget højde for i sit 
forslag om ændring af forordningen om fødevareinformation til forbrugerne, og noget 
lignende bør ske i denne sammenhæng. 

Ændringsforslag 194
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Artikel  10 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Advarsler, der kan gøre det lettere at 
vælge et legetøj, som er sikkert i 
forbindelse med den påtænkte brug eller 
bruger, skal være anbragt på legetøjet 
og/eller dets emballage, således at 
forbrugeren kan læse oplysningerne 
inden købet.

Or. el

Ændringsforslag 195
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Advarsler, som forbrugerne skal tage 
hensyn til, hver gang legetøjet bruges, 
eller i et betragteligt tidsrum efter at det er 
købt, med henblik på at undgå usikker 
eller forkert brug, skal være permanent 
angivet på såvel selve legetøjet som dets 
emballage.

Or. el
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Ændringsforslag 196
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Advarsler, som skal huskes, hver gang 
legetøjet bruges, eller længe efter at det er 
købt, med henblik på at undgå usikker 
eller forkert brug, skal være permanent 
angivet på såvel selve legetøjet som dets 
emballage. Dette gælder for advarslerne i 
punkt 2, 5 og 6 i bilag V, del B.

Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde har forbrugerne behov for at blive mindet om advarslen, hver gang legetøjet 
bruges, eller længe efter at det er blevet købt, med henblik på at undgå hermed forbundne 
risici. Hvis der f.eks. er tale om en luftmadras, som ikke må anvendes i saltvand (havet), er 
det meget vigtigt, at denne advarsel er permanent angivet. Det samme gælder for legetøj, som 
ikke længere må bruges af barnet, når det når over en vis alder.

Ændringsforslag 197
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udfærdiger retningslinjer 
for den måde, hvorpå advarslerne bør 
angives. Disse retningslinjer udfærdiges 
sammen med de forskellige berørte parter 
og medlemsstaternes myndigheder under 
hensyntagen til udviklingen i den 
videnskabelige og tekniske viden.

Or. en
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Begrundelse

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Ændringsforslag 198
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På baggrund af udvalgets udtalelse 
træffer Kommissionen beslutning om at 
offentliggøre, ikke at offentliggøre, at 
offentliggøre med begrænsninger, at 
opretholde, at opretholde med 
begrænsninger eller at tilbagetrække 
henvisningerne til den pågældende 
harmoniserede standard i Den 
Europæiske Unions Tidende.

2. Såfremt henvisningerne til en 
harmoniseret standard i Den Europæiske 
Unions Tidende offentliggøres med 
begrænsninger eller opretholdes med 
begrænsninger i henhold til denne artikel, 
kan Kommissionen efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, litra a), vedtage en beslutning med 
angivelse af begrundelserne for 
begrænsningen.   Denne beslutning kan 
angive tærskelværdier og andre kriterier 
for de pågældende specifikke 
sikkerhedskrav. Det skal af beslutningen 
klart fremgå, hvorvidt et legetøjsprodukt, 
der overholder den harmoniserede 
standard som beskrevet i beslutningen, 
skal formodes at være i overensstemmelse 
med de krav, der er omfattet af 
standarden og beslutningen. 

Or. en
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Ændringsforslag 199
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt henvisningerne til en 
harmoniseret standard i Den Europæiske 
Unions Tidende offentliggøres med 
begrænsninger eller opretholdes med 
begrænsninger i henhold til denne artikel, 
kan Kommissionen efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2, vedtage en beslutning med 
angivelse af begrundelserne for 
begrænsningen.   Denne beslutning kan 
angive tærskelværdier og andre kriterier 
for de pågældende specifikke 
sikkerhedskrav. Det skal af beslutningen 
klart fremgå, hvorvidt et legetøjsprodukt, 
der overholder den harmoniserede 
standard som beskrevet i beslutningen, 
skal formodes at være i overensstemmelse 
med de krav, der er omfattet af 
standarden og beslutningen.

Or. en

Begrundelse

The standardisation process has in some cases been unable to deliver a standard 
corresponding to the safety level of the essential safety requirements. A standard that would 
give presumption of conformity for complying toys. This resulted in a need for EC 
declarations of conformity, which could lead to distortions in the internal market apart from 
being expensive to industry and difficult for market surveillance to verify. A new mechanism, 
allowing the Commission, together with the Member States and the European Parliament, to 
complement standards, could facilitate agreement on certain threshold limits and other 
criteria's.
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Ændringsforslag 200
Charlotte Cederschiöld

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt henvisningerne til en 
harmoniseret standard i Den Europæiske 
Unions Tidende offentliggøres eller 
opretholdes med begrænsninger i henhold 
til denne artikel, kan Kommissionen efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2, vedtage en beslutning med 
angivelse af begrundelserne for 
begrænsningen.   Det skal af beslutningen 
klart fremgå, hvorvidt et legetøjsprodukt, 
der overholder den harmoniserede 
standard som beskrevet i beslutningen, 
skal formodes at være i overensstemmelse 
med de krav, der er omfattet af 
standarden og beslutningen. 

Or. en

Begrundelse

The standardisation processes have in some cases been unable to deliver a standard 
corresponding to the safety level of the essential safety requirements, which would give 
presumption of conformity. This results in a need for EC declarations of conformity which 
might lead to an unlevelled playing field in the internal market, apart from being expensive to 
industry and difficult for market surveillance to verify.

A new mechanism, allowing the Commission, together with the Member States and the 
European Parliament, to complement the standards, could facilitate for all parties in cases 
where certain threshold limits and other criteria are possible to agree upon on a scientific 
basis.
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Ændringsforslag 201
Emmanouil Angelakas

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EF-overensstemmelseserklæringen skal 
som minimum indeholde de elementer, der 
er anført i bilag III, og skal løbende 
ajourføres. EF-
overensstemmelseserklæringen skal følge 
den model, der er fastsat i bilag III.

2. EF-overensstemmelseserklæringen skal 
som minimum indeholde de elementer, der 
er anført i bilag III, og skal løbende 
ajourføres. EF-
overensstemmelseserklæringen skal følge 
den model, der er fastsat i bilag III. Den 
skal oversættes til det eller de officielle 
sprog, der kræves af den medlemsstat, 
hvor legetøjsproduktet bringes i 
omsætning eller gøres tilgængeligt på 
markedet.

Or. en

Begrundelse

Gør teksten klarere. 

Ændringsforslag 202
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EF-overensstemmelseserklæringen 
skal i givet fald indeholde en erklæring 
fra den uafhængige kontrolinstans, der 
har foretaget prøvningen.

Or. de

Begrundelse

Konsekvens af indførelsen af CE+-mærket.
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Ændringsforslag 203
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved at udarbejde EF-
overensstemmelseserklæringen står 
fabrikanten inde for, at legetøjet opfylder 
de gældende krav.

3. Ved at udarbejde EF-
overensstemmelseserklæringen står 
fabrikanten inde for, at legetøjet opfylder 
de gældende krav. En kopi af 
overensstemmelseserklæringen stilles 
efter anmodning til rådighed for de 
relevante myndigheder samt de 
økonomiske aktører i forsyningskæden.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på gennemførelsen af den krævede vurdering af legetøjets sikkerhed og for at 
kunne fremlægge de dokumenter, der. bl.a. kræves af markedstilsynsmyndighederne, skal 
distributører og andre økonomiske aktører i forsyningskæden have ret til at rekvirere 
dokumenterne fra fabrikanten. Dette er blevet fremført som et vigtigt punkt af distributørerne.

Ændringsforslag 204
Charlotte Cederschiöld

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved at udarbejde EF-
overensstemmelseserklæringen står 
fabrikanten inde for, at legetøjet opfylder 
de gældende krav. 

3. Ved at udarbejde EF-
overensstemmelseserklæringen står 
fabrikanten inde for, at legetøjet opfylder 
de gældende krav. En kopi af EF-
typeafprøvningsattesten stilles efter 
anmodning til rådighed for de relevante 
myndigheder samt de økonomiske aktører 
i forsyningskæden. 
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Or. en

Begrundelse

Med henblik på gennemførelsen af den krævede vurdering af legetøjets sikkerhed og for at 
kunne fremlægge de dokumenter, der. bl.a. kræves af markedstilsynsmyndighederne, skal 
distributører og andre økonomiske aktører i forsyningskæden have ret til at rekvirere 
dokumenterne fra fabrikanten. 

Ændringsforslag 205
Wolfgang Bulfon

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. CE-mærket skal indeholde en 
angivelse af det 
overensstemmelsesvurderingsorgan, der 
har certificeret overensstemmelsen.

Or. de

Begrundelse

Et krav om angivelse af vurderingsorganets nummer skal gøre det vanskeligere at misbruge 
CE-mærket.

Ændringsforslag 206
Charlotte Cederschiöld

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj, der ikke er påført CE-
mærkning, og som ikke er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv, må fremvises på 
handelsmesser og udstillinger, forudsat at 
det er ledsaget af en tydelig angivelse af, at 

7. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at
legetøj, der ikke er påført CE-mærkning, 
eller som på anden vis ikke er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv, fremvises på handelsmesser 
og udstillinger, forudsat at det er ledsaget 
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det ikke er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv, ikke er til 
salg og ikke uddeles gratis.

af en tydelig angivelse af, at det ikke er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv, ikke er til salg og ikke 
uddeles gratis.

Or. en

Begrundelse

Legetøj på messer anses ikke for at være bragt i omsætning, og der må ikke træffes nogen 
foranstaltninger mod dem, uanset om de er farlige. Ved skiltning skal f.eks. importører og 
distributører på messen gøres opmærksom på, at legetøjet ikke må sælges på markedet. Det 
meste legetøj på messer er imidlertid udstyret med et CE-mærke, uanset om det er i 
overensstemmelse eller ej. Den nuværende affattelse gør det vanskeligt for 
markedstilsynsmyndighederne at tvinge udstillerne til at sætte skiltet op, fordi ikke-
overensstemmende legetøj, der er forsynet med et CE-mærke, ikke er dækket heraf. 

Ændringsforslag 207
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj, der ikke er påført CE-
mærkning, og som ikke er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv, må fremvises på 
handelsmesser og udstillinger, forudsat at 
det er ledsaget af en tydelig angivelse af, at 
det ikke er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv, ikke er til 
salg og ikke uddeles gratis.

7. Legetøj, der ikke er påført CE-
mærkning, eller som på anden vis ikke er i
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv, må fremvises på 
handelsmesser og udstillinger, forudsat at 
det er ledsaget af en tydelig angivelse af, at 
det ikke er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv, ikke er til 
salg og ikke uddeles gratis.

Or. en

Begrundelse

Legetøj på messer anses ikke for at være bragt i omsætning, og der må ikke træffes nogen 
foranstaltninger mod dem, uanset om de er farlige. Ved skiltning skal f.eks. importører og 
distributører på messen gøres opmærksom på, at legetøjet ikke må sælges i EU. Det meste 
legetøj på messer er imidlertid udstyret med et CE-mærke, uanset om det er i 
overensstemmelse eller ej. Den nuværende affattelse gør det vanskeligt for 
markedstilsynsmyndighederne at tvinge udstillerne til at sætte skiltet op, fordi ikke-
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overensstemmende legetøj, der er forsynet med et CE-mærke, ikke er dækket heraf.

Ændringsforslag 208
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj, der ikke er påført CE-
mærkning, og som ikke er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv, må fremvises på 
handelsmesser og udstillinger, forudsat at 
det er ledsaget af en tydelig angivelse af, at 
det ikke er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv, ikke er til 
salg og ikke uddeles gratis.

7. Legetøj, der ikke er påført CE-
mærkning, eller som på anden vis ikke er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv, må fremvises på 
handelsmesser og udstillinger, forudsat at 
det er ledsaget af en tydelig angivelse af, at 
det ikke er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv, ikke er til 
salg og ikke uddeles gratis.

Or. en

Ændringsforslag 209
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Legetøj, der gøres tilgængeligt på 
markedet og er beregnet til børn på under 
tre år, skal være påført CE+-mærkning. 
Legetøj, der gøres tilgængeligt på 
markedet og er beregnet til børn på tre år 
og derover, kan være påført CE+-
mærkning. 
I andre henseender finder 
bestemmelserne i artikel 15 anvendelse.

Or. de
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Begrundelse

Konsekvens af indførelsen af CE+-mærket.

Ændringsforslag 210
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Regler og betingelser for anbringelse af 

CE+-mærkningen
1. CE+-mærkningen består af 
bogstaverne "CE"og symbolet "+" i 
følgende udformning:

[illustration]
2. I andre henseender finder 
bestemmelserne i artikel 16 anvendelse.

Or. de

Begrundelse

Konsekvens af indførelsen af CE+-mærket.

Ændringsforslag 211
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden legetøjet bringes i omsætning, 
foretager fabrikanten en analyse af 
legetøjets eventuelle kemiske, fysiske, 
mekaniske, elektriske og hygiejniske farer 
og af farerne forbundet med legetøjets 
eventuelle antændelighed og radioaktivitet, 
og han foretager en vurdering af den 

Inden legetøjet bringes i omsætning, 
foretager fabrikanten en analyse af 
legetøjets eventuelle kemiske, fysiske, 
mekaniske, elektriske og hygiejniske farer 
og af farerne forbundet med legetøjets 
eventuelle antændelighed og radioaktivitet, 
og han foretager en vurdering af den 
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potentielle eksponering for disse farer. potentielle eksponering for disse farer. En 
mangel på ulykkeshistorie må ikke 
automatisk betragtes som bevis på lav 
risiko.

Or. el

Ændringsforslag 212
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En mangel på ulykkeshistorie må ikke 
automatisk give anledning til en 
formodning om lav risiko.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigvis altid muligt at basere foranstaltninger til reduktion af risici eller 
produktspecifikationerne på en klar videnskabelig risikovurdering, fordi der kan mangle 
videnskabelige data, eller ulykkesstatistikken kan være mangelfuld, navnlig hvad angår 
kemiske risici.

Ændringsforslag 213
Wolfgang Bulfon

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden legetøjet bringes i omsætning, 
gennemfører fabrikanten en 
overensstemmelsesvurdering, jf. stk. 2 og 
3, for at dokumentere, at legetøjet er i 
overensstemmelse med de væsentlige 
sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II.

1. Inden fabrikanten bringer legetøjet i 
omsætning, skal det underkastes en 
overensstemmelsesvurdering i henhold til 
modul B eller højere i bilag I til afgørelse 
[...] for at dokumentere, at legetøjet er i 
overensstemmelse med de væsentlige 
sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II.

Or. de
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Begrundelse

Selvcertificering af legetøj i henhold til modul A bør erstattes af strengere krav vedrørende 
vurdering af legetøj (modul B, C etc.). 

Ændringsforslag 214
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden legetøjet bringes i omsætning, 
gennemfører fabrikanten en 
overensstemmelsesvurdering, jf. stk. 2 og 
3, for at dokumentere, at legetøjet er i 
overensstemmelse med de væsentlige 
sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II. 

1. Inden legetøjet bringes i omsætning, 
gennemfører fabrikanten en 
overensstemmelsesvurdering, jf. stk. 2, for 
at dokumentere, at legetøjet er i 
overensstemmelse med de væsentlige 
sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at produkterne opfylder sikkerhedskravene, bør EF-typeafprøvningen 
udføres af uafhængige bemyndigede organer i overensstemmelse med modul B i bilag I til 
afgørelsen om fælles rammer for markedsføring af produkter. Eftersom en sådan 
tredjepartsundersøgelse vil blive obligatorisk i USA, bør EU ikke stille mindre strenge krav. 

Ændringsforslag 215
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis fabrikanten har anvendt 
harmoniserede standarder, som der er 
offentliggjort et referencenummer for i 
Den Europæiske Unions Tidende, og som 
omfatter alle relevante sikkerhedskrav til 
legetøjet, benytter fabrikanten proceduren 
for intern produktionskontrol som anført i 

udgår
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modul A i bilag I til afgørelse […].

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at produkterne opfylder sikkerhedskravene, bør EF-typeafprøvningen 
udføres af uafhængige bemyndigede organer i overensstemmelse med modul B i bilag I til 
afgørelsen om fælles rammer for markedsføring af produkter. Eftersom en sådan 
tredjepartsundersøgelse vil blive obligatorisk i USA, bør EU ikke stille mindre strenge krav.

Ændringsforslag 216
Wolfgang Bulfon

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis fabrikanten har anvendt 
harmoniserede standarder, som der er 
offentliggjort et referencenummer for i 
Den Europæiske Unions Tidende, og som 
omfatter alle relevante sikkerhedskrav til 
legetøjet, benytter fabrikanten proceduren 
for intern produktionskontrol som anført i 
modul A i bilag I til afgørelse […].

udgår

Or. de

Ændringsforslag 217
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Legetøjet underkastes EF-
typeafprøvning som anført i artikel 19 
kombineret med 
typeoverensstemmelsesproceduren som 
anført i modul C i bilag I til afgørelse […] i 

3. Legetøjet underkastes EF-
typeafprøvning som anført i artikel 19 
kombineret med 
typeoverensstemmelsesproceduren som 
anført i modul C i bilag I til afgørelse […].
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følgende tilfælde:
(a) når der ikke findes harmoniserede 
standarder, for hvilke der er offentliggjort 
et referencenummer i Den Europæiske 
Unions Tidende, og som omfatter alle 
relevante sikkerhedskrav til legetøjet
(b) når de i litra a) omhandlede 
standarder findes, men fabrikanten ikke 
eller kun delvis har anvendt dem
(c) når de i litra a) omhandlede 
standarder eller nogle af dem er 
offentliggjort med begrænsninger
(d) når fabrikanten mener, at legetøjets 
art, udformning, konstruktion eller 
formål nødvendiggør certificering ved en 
uafhængig tredjepart.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at produkterne opfylder sikkerhedskravene, bør EF-typeafprøvningen 
udføres af uafhængige bemyndigede organer i overensstemmelse med modul B i bilag I til 
afgørelsen om fælles rammer for markedsføring af produkter. Eftersom en sådan 
tredjepartsundersøgelse vil blive obligatorisk i USA, bør EU ikke stille mindre strenge krav. 

Ændringsforslag 218
Wolfgang Bulfon

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) når der er tale om legetøj beregnet til 
børn under 36 måneder

Or. de
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Ændringsforslag 219
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Produkter på listen i bilag I, del II, 
underkastes EF-typeafprøvning.

Or. el

Ændringsforslag 220
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Hvis fabrikanten ikke overholder 
forpligtelserne i stk. 1, 2 og 3, kan 
markedstilsynsmyndigheden kræve af ham, 
at et bemyndiget organ udfører en 
afprøvning for hans regning inden for et 
bestemt tidsrum, hvor det undersøges, om 
legetøjet opfylder de harmoniserede 
standarder og væsentlige sikkerhedskrav.
Markedstilsynsmyndighederne kan i disse 
tilfælde kræve, at legetøjet ikke bringes i 
omsætning, indtil der kan træffes en 
endelig afgørelse på baggrund af den 
udførte afprøvning.

Or. da

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at markedstilsynsmyndigheden har de nødvendige midler til at 
sikre håndhævelse af reglerne. Når en fabrikant ikke efterkommer kravet om at tilvejebringe 
den nødvendige dokumentation til myndighederne, skal myndighederne have adgang til at 
forhindre, at det pågældende legetøj bringes i omsætning, indtil der er skabt klarhed over, om 
legetøjet udgør en sikkerhedsrisiko. Dette tiltag vil samtidig også virke motiverende i forhold 
til de fabrikanter, der ikke sætter sikkerhed i højsædet. Således kan de ikke bare læne sig 
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tilbage og afvente, at myndighederne får sat en afprøvning i gang.

Ændringsforslag 221
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(a) punkt 7 og 8 i bilag II, del III (a) punkt 7 og 8 i bilag II, del III
(b) bilag V. (b) bilag V.

Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 46, stk. 2.

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 46, stk. 2, og i givet fald 
efter en udtalelse fra den relevante 
videnskabelige komité."

Or. en

Begrundelse

Denne artikel vedrrøer duftstoffer og tungmetaller (samt advarsler).  Den nuværende ordlyd 
giver kun mulighed for at foretage tilpasninger efter komitologiproceduren, der bygger på 
den tekniske og videnskabelige udvikling. Det er derfor nødvendigt at indføje ordet 
"praktiske" som begrundelse for en ændring af de relevante bilag. 

Ændringsforslag 222
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan under hensyntagen 
til den tekniske og videnskabelige 

1. Kommissionen foretager under 
hensyntagen til den tekniske og 
videnskabelige udvikling, eller så snart 
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udvikling tilpasse følgende: der foreligger nye oplysninger, 
tilpasninger af følgende:

(-a) bilag I
(a) punkt 7 og 8 i bilag II, del III (a) punkt 7 i bilag II, del III

(-b) punkt 8 i bilag II, del III for at sænke 
grænserne for migration

(b) bilag V. (b) bilag V.

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres muligt at anvende forskriftsproceduren med kontrol til at tilpasse listen over 
produkter, der ikke bør betragtes som legetøj. Det vil sikre, at direktivets anvendelsesområde 
hurtigt kan tilpasses nye udviklinger på markedet, dvs. nyt legetøj.

Ændringsforslag 223
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) bilag I

Or. el

Begrundelse

Det bør gøres muligt at anvende forskriftsproceduren med kontrol til at tilpasse listen over 
produkter, der ikke bør betragtes som legetøj. Det vil sikre, at direktivets anvendelsesområde 
hurtigt kan tilpasses nye udviklinger på markedet, dvs. nyt legetøj.
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Ændringsforslag 224
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 46, stk. 2.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 225
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 46, stk. 2.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 226
Charlotte Cederschiöld

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 46, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Stoffer, der er klassificeret som CMR- stoffer i henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, bør 
ikke kunne undtages fra forbuddet mod CMR-stoffer, medmindre det kan begrundes med en 
meget specifik anvendelse i legetøjets indre dele (f.eks. en elektronisk del), eller hvis det selv i 
henhold til god fremstillingspraksis ikke er teknisk muligt at undgå tilstedeværelsen af 
ubetydelige mængder. 

Ændringsforslag 227
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med forbehold af kravene i bilag II, 
del III, kan Kommissionen om nødvendigt 
og i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2, tilpasse bilag II, for så vidt 
angår følgende:
– fastsættelse af grænseværdier eller 
andre begrænsninger for stoffer eller 
præparater, som udgør en sundhedsfare 
og ikke er opført i bilag II, del III, punkt 7 
og 8
– grænseværdier for støj
– grænseværdier for legetøjs hastighed
– grænseværdier for temperaturer i 
legetøj (temperatur på legetøjs 
tilgængelige overflader, væsker eller 
gasarter i legetøj).

Or. en
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Begrundelse

Forskriftsproceduren med kontrol bør udvides for at sikre, at en bred vifte af sikkerhedskrav 
til legetøj er underlagt en procedure, der er hurtigere end den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 228
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage 
beslutninger vedrørende anvendelse i 
legetøj af stoffer eller præparater, der er 
klassificeret som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske, i 
kategori 1, 2 og 3, i henhold til bilag I til 
direktiv 67/548/EØF.

udgår

Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Stoffer, der er klassificeret som CMR- stoffer i henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, bør 
ikke kunne undtages fra forbuddet mod CMR-stoffer, medmindre det kan begrundes med en 
meget specifik anvendelse i legetøjets indre dele (f.eks. en elektronisk del), eller hvis det selv i 
henhold til god fremstillingspraksis ikke er teknisk muligt at undgå tilstedeværelsen af 
ubetydelige mængder.
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Ændringsforslag 229
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage 
beslutninger vedrørende anvendelse i 
legetøj af stoffer eller præparater, der er 
klassificeret som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske, i 
kategori 1, 2 og 3, i henhold til bilag I til 
direktiv 67/548/EØF.

udgår

Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Stoffer, der er klassificeret som CMR- stoffer i henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, bør 
ikke kunne undtages fra forbuddet mod CMR-stoffer, medmindre det kan begrundes med en 
meget specifik anvendelse i legetøjets indre dele (f.eks. en elektronisk del), eller hvis det selv i 
henhold til god fremstillingspraksis ikke er teknisk muligt at undgå tilstedeværelsen af 
ubetydelige mængder. Hvis der er behov for en yderligere begrænsning i anvendelsen af 
farlige stoffer, kan det gøres f.eks. i punkt 8 i bilag II, del III. 

Ændringsforslag 230
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage 
beslutninger vedrørende anvendelse i 
legetøj af stoffer eller præparater, der er 
klassificeret som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske, i 
kategori 1, 2 og 3, i henhold til bilag I til 

2. Kommissionen angiver, hvor det er 
nødvendigt for at beskytte børns sundhed 
og sikkerhed, udførligt de væsentligste 
sikkerhedskrav i bilag II (f.eks. ved at 
angive grænseværdier eller andre 
begrænsninger for visse kemikalier, der 
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direktiv 67/548/EØF. ikke er omfattet af bilag II, del III, punkt 
7 og 8, grænseværdier for støj, 
grænseværdier for hastighed osv.) og 
opstiller en liste over legetøj, der skal 
underkastes EF-typeafprøvning i henhold 
til bilag I, del II. 

Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2.

Disse specifikationer vedtages efter 
forskriftproceduren med kontrol i 
artikel 46, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Afgørelser i forbindelse med spørgsmål af særdeles politisk karakter, der skal sikre børns 
sundhed og sikkerhed, bør ikke overlades til standardiseringsorganer. I sådanne spørgsmål er 
det også nødvendigt at gøre brug af en procedure, der er hurtigere end den fælles 
beslutningsprocedure. Grænseværdier for eksempelvis kemikalier i legetøj, støj eller 
hastighed bør derfor fastsættes gennem forskriftsproceduren med kontrol. Denne procedure 
kan ydermere anvendes til at opstille og tilpasse en liste over legetøj, der skal underkastes en 
obligatorisk EF-typeafprøvning.

Ændringsforslag 231
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage beslutninger 
vedrørende anvendelse i legetøj af stoffer 
eller præparater, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske, i kategori 1, 2 og 3, 
i henhold til bilag I til direktiv 
67/548/EØF.

2. Kommissionen kan vedtage beslutninger 
vedrørende indholdet i legetøj af stoffer 
eller præparater, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske, i kategori 1, 2 og 3, 
i henhold til bilag I til direktiv 
67/548/EØF.

Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 46, stk. 2.

Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 46, stk. 2, og i givet fald 
efter en udtalelse fra den relevante 
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videnskabelige komité."

Or. en

Begrundelse

Ordet "anvendelse" erstattes af "indholdet". Dette gør direktivet mere entydigt.  Det gør det 
også klart, at bestemmelserne vedrører selve det at bringe legetøjet i omsætning (uanset hvor 
det er fremstillet) og ikke fremstillingsprocessen for det pågældende legetøj. Den anden del af 
ændringen går simpelt hen ud på at præcisere den videnskabelige komités rolle som fastlagt i 
bilaget vedrørende kemiske stoffer.

Ændringsforslag 232
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage 
beslutninger vedrørende anvendelse i 
legetøj af stoffer eller præparater, der er 
klassificeret som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske, i 
kategori 1, 2 og 3, i henhold til bilag I til 
direktiv 67/548/EØF.

udgår

Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 233
Charlotte Cederschiöld

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage 
beslutninger vedrørende anvendelse i 
legetøj af stoffer eller præparater, der er 
klassificeret som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske, i 
kategori 1, 2 og 3, i henhold til bilag I til 
direktiv 67/548/EØF.

udgår

Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Stoffer, der er klassificeret som CMR- stoffer i henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, bør 
ikke kunne undtages fra forbuddet mod CMR-stoffer, medmindre det kan begrundes med en 
meget specifik anvendelse i legetøjets indre dele (f.eks. en elektronisk del), eller hvis selv i 
henhold til god fremstillingspraksis ikke er teknisk muligt at undgå tilstedeværelsen af 
ubetydelige mængder. 

Ændringsforslag 234
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan vedtage 
beslutninger vedrørende anvendelse i 
legetøj af stoffer eller præparater, der er 
klassificeret som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske, i 
kategori 1, 2 og 3, i henhold til bilag I til 

udgår
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direktiv 67/548/EØF.
Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2.

I det omfang det er nødvendigt for at 
beskytte børns sundhed og sikkerhed, 
fastlægger Kommissionen udførligt de 
grundlæggende sikkerhedskrav i bilag II 
(f.eks. grænseværdier eller andre 
begrænsninger for visse kemikalier ud 
over dem, der er fastsat i bilag II, del III, 
punkt 7 og 8, grænseværdier for støj, 
hastighed osv.), og den opstiller en liste 
over legetøj, der skal underkastes EF-
typeafprøvning i henhold til bilag I, del II. 
Disse krav fastlægges efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk.2.

Or. el

Ændringsforslag 235
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan med henblik på at 
styrke standardiseringsprocessen ændre 
mandatet vedrørende en standard, der 
ikke vedtages inden for den givne tidsfrist, 
ved at fastlægge tærskelværdierne og de 
øvrige kriterier, der er nødvendige for at 
sikre standardens overensstemmelse med 
de de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 
9, stk. 2, og bilag II.
Disse foranstaltninger vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 46, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Within the standardisation of toys, there are too many cases where standardisation 
committees, most likely for economic reasons, have been unable to agree on certain threshold 



PE412.121v02-00 92/202 AM\744156DA.doc

DA

limits or other criteria, and therefore have needed many years more than the mandate 
indicated to finalise their work. This makes it even more costly for the stakeholders to 
participate in standardisation and, waiting for the new standard, old insufficient rules must 
apply or EC declarations of conformity must be requested, which may lead to an unlevelled 
playing field in the internal market apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify.

Ændringsforslag 236
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan med henblik på at 
styrke standardiseringsprocessen ændre 
mandatet vedrørende en standard, der 
ikke vedtages inden for den givne tidsfrist, 
ved at fastlægge tærskelværdierne og de 
øvrige kriterier, der er nødvendige for at 
sikre standardens overensstemmelse med 
de de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 
9, stk. 2, og bilag II. Disse 
foranstaltninger vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 237
Charlotte Cederschiöld

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan med henblik på at 
styrke standardiseringsprocessen ændre 
mandatet vedrørende en standard, der 
ikke vedtages inden for den givne tidsfrist, 
ved at fastlægge tærskelværdierne og de 
øvrige kriterier, der er nødvendige for at 
sikre standardens overensstemmelse med 
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de de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 
9, stk. 2, og bilag II.
Disse foranstaltninger vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 46, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Within the standardisation of toys, there are too many cases where standardisation 
committees, most likely for economic reasons, have been unable to agree on certain threshold 
limits or other criteria, and therefore have needed many years more than the mandate 
indicated to finalise their work. This makes it even more costly for the stakeholders to 
participate in standardisation and, waiting for the new standard, old insufficient rules must 
apply or EC declarations of conformity must be requested, which may lead to an unlevelled 
playing field  in the internal market, apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify. If the Member States and the European Parliament could assist 
the Commission in this way, specifying those values that Standardisation is unable to agree 
upon, it would allow the work to continue for the benefit of all parties.

Ændringsforslag 238
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan med henblik på at 
tage højde for farer, der ikke er dækket af 
noget specifikt sikkerhedskrav, ændre 
bilag II ved at tilføje særlige 
sikkerhedskrav.
Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Legetøjsmarkedet udvikler sig år for år, og der opdages hele tiden nye farer. Et eksempel er 
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de mange uheld, der skyldes stærke magneter. Hvis Kommissionen sammen med 
medlemsstaterne og Europa-Parlamentet tilføjer særlige sikkerhedskrav til bilag II, vil der 
kunne tages mere effektivt højde for sådanne farer.

Ændringsforslag 239
Charlotte Cederschiöld

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan med henblik på at 
tage højde for farer, der ikke er dækket af 
noget specifikt sikkerhedskrav, ændre 
bilag II ved at tilføje særlige 
sikkerhedskrav.

Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Legetøjsmarkedet udvikler sig år for år, og der opdages hele tiden nye farer. Et eksempel er 
de mange uheld, der skyldes stærke magneter. Hvis Kommissionen sammen med 
medlemsstaterne og Europa-Parlamentet tilføjer særlige sikkerhedskrav til bilag II, vil der 
kunne tages mere effektivt højde for sådanne farer.  

Ændringsforslag 240
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan med henblik på at 
tage højde for farer, der ikke er dækket af 
noget specifikt sikkerhedskrav, ændre 
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bilag II ved at tilføje særlige 
sikkerhedskrav.
Foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 241
Emmanouil Angelakas

Forslag til direktiv
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller senest 2 år efter nærværende direktivs 
ikrafttrædelse.

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller senest fem år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Forlængelsen af overgangsperioden til fem år vil give alle berørte parter lejlighed til at 
forberede sig bedst muligt og give mulighed for fremskridt i anvendelsen af andre relaterede 
procedurer, f.eks. REACH-forordningen. 

Ændringsforslag 242
Martí Grau i Segú

Forslag til direktiv
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forhindre Medlemsstaterne må ikke forhindre 
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markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller senest to år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse.

markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden eller i løbet af de første to år efter 
nærværende direktivs ikrafttrædelse.

Or. es

Begrundelse

Ændringen skal gøre det klart, at det nye direktiv ikke har nogen tilbagevirkende kraft, og at 
overgangsperioden på mindst to år skal respekteres i forbindelse med direktivets 
gennemførelse i national ret. 

Ændringsforslag 243
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Forslag til direktiv
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller senest to år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse.

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller i løbet af en periode på to år efter 
nærværende direktivs ikrafttrædelse.

For så vidt angår artikel 3, stk. 1, artikel 
9, stk. 1, og bilag II, del III, må 
medlemsstaterne ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller i løbet af de første tre år efter 
nærværende direktivs ikrafttrædelse i alle 
medlemsstater.

Or. en
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Begrundelse

Ifølge forslaget til direktiv pålægges medlemsstaterne ikke begrænsninger med hensyn til at 
bringe legetøj i omsætning, der er i overensstemmelse med det nuværende direktiv om 
sikkerhedskrav til legetøj (direktiv 88/378/EØF) ”senest to år efter nærværende direktivs 
ikrafttrædelse”.  Dette betyder, at medlemsstaterne kan beslutte at anvende direktivets nye 
bestemmelser umiddelbart efter ikrafttrædelsen, hvilket uvægerligt vil medføre et 
sammensurium af forskellige love i medlemsstaterne.  På grund af retssikkerheden er det 
vigtigt at undgå en sådan situation.  Forlængelsen af overgangsperioden skal kun gælde 
overholdelsen af kemikaliekravene i direktivet.

Ændringsforslag 244
Andrea Losco

Forslag til direktiv
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller senest to år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse.

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller i en periode på to år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse.

For så vidt angår artikel 3, stk. 1, artikel 
9, stk. 1, og bilag II, del III, må 
medlemsstaterne ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller inden for et år efter ikrafttrædelsen 
af den reviderede legetøjsstandard EN 71-
3 vedrørende de nye krav til kemiske 
stoffer i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Ifølge forslaget til direktiv pålægges medlemsstaterne ikke begrænsninger med hensyn til at 
bringe legetøj i omsætning, der er i overensstemmelse med det nuværende direktiv om 
sikkerhedskrav til legetøj (direktiv 88/378/EØF) ”senest to år efter nærværende direktivs 
ikrafttrædelse”.  På denne måde forhindres medlemsstaterne i at beslutte at anvende 



PE412.121v02-00 98/202 AM\744156DA.doc

DA

direktivets nye bestemmelser med det samme, og retssikkerheden garanteres. 
Overgangsperioden gælder kun overholdelsen af kemikaliekravene i direktivet, fordi disse 
bestemmelser i indhold og omfang adskiller sig kraftigt fra den eksisterende lovgivning.. 

Ændringsforslag 245
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller senest to år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse.

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der er i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som markedsføres inden 
[to år efter nærværende direktivs 
ikrafttrædelse].

Bilag II, del III, finder kun anvendelse på 
legetøj, der markedsføres efter [fem år 
efter nærværende direktivs
ikrafttrædelse/31. marts 2013].

Or. en

Begrundelse

Det er endvidere nødvendigt med en yderligere treårig overgangsperiode, inden bilag II om 
kemiske egenskaber træder i kraft for at give mulighed for tilpasning til REACH og for 
udviklingen af nye testprocedurer og standarder. 

Ændringsforslag 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Forslag til direktiv
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
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overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller senest to år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse.

overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller i en periode på to år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse.

For så vidt angår artikel 3, stk. 1, artikel 
9, stk. 1, og bilag II, del III, må 
medlemsstaterne ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller i løbet af tre år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Ifølge forslaget til direktiv pålægges medlemsstaterne ikke begrænsninger med hensyn til at 
bringe legetøj i omsætning, der er i overensstemmelse med det nuværende direktiv om 
sikkerhedskrav til legetøj (direktiv 88/378/EØF) ”senest to år efter nærværende direktivs 
ikrafttrædelse”.  Dette betyder, at medlemsstaterne kan beslutte at anvende direktivets nye 
bestemmelser umiddelbart efter ikrafttrædelsen, hvilket uvægerligt vil medføre et 
sammensurium af forskellige love i medlemsstaterne.  Af hensyn til retssikkerheden er det 
vigtigt at forhindre en sådan situation. Den forlængede overgangsperiode skal kun gælde 
overholdelsen af kemikaliekravene i direktivet, fordi disse bestemmelser i indhold og omfang 
adskiller sig kraftigt fra den eksisterende lovgivning.. 

Ændringsforslag 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Forslag til direktiv
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller senest to år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse.

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller i en periode på to år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse.

For så vidt angår artikel 3, stk. 1, artikel 
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9, stk. 1, og bilag II, del III, må 
medlemsstaterne ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller inden for et år efter ikrafttrædelsen 
af den reviderede legetøjsstandard EN 71-
3 vedrørende de nye krav til kemiske 
stoffer i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Ifølge forslaget kan medlemsstaterne beslutte at anvende direktivets nye bestemmelser 
umiddelbart efter ikrafttrædelsen, hvilket ville være en umulig byrde for de erhvervsdrivende 
og medføre et sammensurium af forskellige love.  Legetøjsindustrien og lovgiverne behøver 
tid for at blive i stand til at overholde direktivets bestemmelser, da SMV’ernes levedygtighed 
ellers vil blive truet. Den yderligere overgangsperiode på et år er nødvendig for at give CEN 
mulighed for at revidere nuværende standarder for legetøj og industrien mulighed for at 
overholde dem.

Ændringsforslag 248
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Forslag til direktiv
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller senest to år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse.

Medlemsstaterne må ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs ikrafttrædelse 
eller i en periode på to år efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse.

For så vidt angår artikel 3, stk. 1, artikel 
9, stk. 1, og bilag II, del III, må 
medlemsstaterne ikke forhindre 
markedsføring af legetøj, der var i 
overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført 
inden nærværende direktivs 
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ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 249
Martí Grau i Segú

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår artikel 3, stk. 1, artikel 
9, stk. 1, og bilag II, del III ("kemiske 
egenskaber"), må medlemsstaterne ikke 
forhindre markedsføring af legetøj, der 
var i overensstemmelse med direktiv 
88/378/EØF, og som blev markedsført  
1) inden nærværende direktivs 
ikrafttrædelse eller
2) efter nærværende direktivs 
ikrafttrædelse og senest to år efter 
offentliggørelsen af henvisningen til den 
relevante revision af den harmoniserede 
standard, der vedrører i samme kemiske 
egenskaber ved legetøj, i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Or. es

Begrundelse

Det er klart, at det nye direktiv heller ikke bør have nogen tilbagevirkende kraft på 
kemikalieområdet, og at overgangsperioden på mindst to år skal respekteres i forbindelse 
med direktivets gennemførelse i national ret. 

Ændringsforslag 250
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag I – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

LISTE OVER PRODUKTER, DER IKKE LISTE OVER PRODUKTER, DER IKKE 
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BETRAGTES SOM LEGETØJ I DETTE 
DIREKTIVS FORSTAND (ARTIKEL 1, 
STK. 1)

BETRAGTES SOM LEGETØJ i DETTE 
DIREKTIVS FORSTAND

Or. el

Ændringsforslag 251
Jacques Toubon, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a. Bøger, der ikke indeholder andre 
elementer eller tilføjede genstande end 
dem, der findes i papir eller karton.

Or. en

Begrundelse

Visse medlemsstater har siden indførelsen af legetøjsdirektivet i 1988 betragtet børnebøger 
som legetøj. Dette har skabt betydelige vanskeligheder for børnebogsbranchen i adskillige 
EU-medlemsstater. På grund af den afgørende rolle, bøger spiller for forbedringen af 
læsefærdighederne, navnlig blandt de yngste, er det vigtigt, at læsningen af bøger fortsat 
bliver fremmet. I direktivets forstand bør en bog derfor ikke betragtes som legetøj, medmindre 
den indeholder elementer, som er indlysende spilrelaterede.. 

Ændringsforslag 252
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a. Kartonbøger uden spilleformål 

Or. en
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Begrundelse

Børnebøger, og navnlig kartonbøger, bør ikke betragtes som legetøj. Det er næsten umuligt 
for sådanne produkter at gennemgå prøvningerne uden at miste deres funktionalitet, ikke 
mindst fordi karton og papir uvægerligt mister styrke ved kontakt med børns spyt.

Ændringsforslag 253
Bert Doorn

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a. Bøger, herunder børnebøger og 
andre tryksager beregnet til børn på 
under 14 år. 

Or. nl

Begrundelse

Børnebøger er beregnet til undervisning og/eller almen udvikling af børn. De kan ikke 
betragtes som legetøj i dette direktivs forstand. Udgiverne bør ikke udsættes for unødvendige 
og irrelevante krav på grund af anvendelsen af legetøjsdirektivet. 

Ændringsforslag 254
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 17 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17b. Børnebøger, som er udformet eller 
klart beregnet til børns leg.  

Or. en

Begrundelse

Børnebøger, og navnlig kartonbøger, bør ikke betragtes som legetøj. Det er næsten umuligt 
for sådanne produkter at gennemgå prøvningerne uden at miste deres funktionalitet, ikke 
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mindst fordi karton og papir uvægerligt mister styrke ved kontakt med børns spyt.

Ændringsforslag 255
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag I  – del I a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ιa. LISTE OVER LEGETØJ, DER SKAL 
EF-TYPEAFPRØVES
1. Legetøj, der er beregnet til børn under 
3 måneder
2. Legetøj, der ikke kan udformes på en 
sådan måde, at alle risici elimineres
3. Legetøj, som, når det ikke fungerer, 
kan have alvorlig indvirkning på barnets 
helbred 
4. Legetøj, som tidligere har været årsag 
til alvorlige ulykker
Kommissionen opstiller en liste over 
relevant legetøj i hver kategori efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2.

Or. el

Ændringsforslag 256
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Legetøj og dertil hørende dele må ikke 
udgøre nogen kvælningsrisiko som følge af 
især strangulering eller kvælning. 

4a. Legetøj og dertil hørende dele må ikke 
udgøre nogen kvælningsrisiko som følge af 
især strangulering eller kvælning. 

Or. en
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Ændringsforslag 257
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Legetøj og dertil hørende dele må ikke 
udgøre nogen kvælningsrisiko som følge 
af især strangulering eller kvælning.

4. Legetøj og dertil hørende dele må ikke 
udgøre nogen stranguleringsrisiko.

Or. en

Begrundelse

Noget legetøj har en form, som har resulteret i mange alvorlige ulykker, og som nu generelt 
er forbudt. De samme regler bør finde anvendelse på emballagen, da børn ofte leger også 
med emballagen.  De fleste producenter af salgsautomater og de største producenter af 
produkter af kinderæg-typen har allerede truffet foranstaltninger og har erstattet denne form 
for kapsel med en langt mere sikker type, en ændring som vi glæder os meget over. Alle 
former for emballage bør imidlertid opfylde de samme høje sikkerhedsstandarder, og det er 
nødvendigt at fastsætte regler for at undgå at mindre ansvarlige producenter genindfører den 
gammeldags kapsel. 

Ændringsforslag 258
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. el
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Ændringsforslag 259
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den emballage, legetøjet er pakket ind i 
med henblik på salg i detailleddet, må ikke 
indebære nogen risiko for strangulering 
eller afbrydelse af luftstrømmen som følge 
af ekstern luftvejsblokering af mund og 
næse. Kugle-, ægge- eller elipseformet 
emballage må ikke have en sådan 
dimension, at det kan forårsage indre 
luftvejsblokering, fordi det kan sætte sig 
fast i munden eller svælget. 

Or. en

Begrundelse

Noget legetøj har en form, som har resulteret i mange alvorlige ulykker, og som nu generelt 
er forbudt. De samme regler bør finde anvendelse på emballagen, da børn ofte leger også 
med emballagen.  De fleste producenter af salgsautomater og de største producenter af 
produkter af kinderæg-typen har allerede truffet foranstaltninger og har erstattet denne form 
for kapsel med en langt mere sikker type, en ændring som vi glæder os meget over. Alle 
former for emballage bør imidlertid opfylde de samme høje sikkerhedsstandarder, og det er 
nødvendigt at fastsætte regler for at undgå at mindre ansvarlige producenter genindfører den 
gammeldags kapsel. 

Ændringsforslag 260
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Legetøj og dertil hørende dele må ikke 
indebære nogen risiko for at luftvejene 
blokeres som følge af ekstern 
luftvejsblokering af mund og næse.
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luftvejsblokering af mund og næse.

Or. en

Ændringsforslag 261
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Children use products in all conceivable ways and also play with and explore the packaging.
It is known that accidents have occurred with spherical, oval or egg-shaped toys which, given 
their form, have become tightly lodged in the rear of the child’s oral cavity forming a seal 
over the airways, thereby causing suffocation or near-suffocation. It is not defensible to allow 
toy containers/capsules to be shaped in this way, whether the toys are sold together with food, 
in automatic dispensers or are sold in shops. As the above mentioned accidents represent 
cases of internal airway obstruction, the risk of asphyxiation should not be caused by internal 
airway obstruction either.  

Ændringsforslag 262
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj og dertil hørende dele må ikke 
indebære nogen risiko for at luftvejene 
blokeres som følge af ekstern 
luftvejsblokering af mund og næse.
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Or. en

Begrundelse

Noget legetøj har en form, som har resulteret i mange alvorlige ulykker, og som nu generelt 
er forbudt. De samme regler bør finde anvendelse på emballagen, da børn også ofte leger 
med emballagen.  De fleste fabrikanter af salgsautomater og de største fabrikanter af 
produkter af kinderæg-typen har allerede truffet visse foranstaltninger og har erstattet denne 
form for kapsel med en langt mere sikker type;  en ændring som vi glæder os meget over. Alle 
former for emballage bør imidlertid opfylde de samme høje sikkerhedsstandarder, og det er 
nødvendigt at fastsætte regler for at undgå at mindre ansvarlige producenter genindfører den 
gammeldags kapsel. 

Ændringsforslag 263
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj og dertil hørende dele skal have 
sådanne dimensioner, at de ikke 
indebærer nogen risiko for 
luftvejsblokering, der er opstået ved, at 
genstande har sat sig fast i munden eller 
svælget, eller er kommet i klemme over 
indgangen til de nedre luftveje. 

Or. en

Begrundelse

Noget legetøj har en form, som har resulteret i mange alvorlige ulykker, og som nu generelt 
er forbudt. De samme regler bør finde anvendelse på emballagen, da børn også ofte leger 
med emballagen.  De fleste fabrikanter af salgsautomater og de største fabrikanter af 
produkter af kinderæg-typen har allerede truffet visse foranstaltninger og har erstattet denne 
form for kapsel med en langt mere sikker type;  en ændring som vi glæder os meget over. Alle 
former for emballage bør imidlertid opfylde de samme høje sikkerhedsstandarder, og det er 
nødvendigt at fastsætte regler for at undgå at mindre ansvarlige producenter genindfører den 
gammeldags kapsel. 
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Ændringsforslag 264
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj og dets bestanddele og de dele, der 
kan adskilles og samles, skal have sådanne 
dimensioner, at de ikke kan sluges og/eller 
indåndes, når der klart er tale om legetøj til 
børn under 36 måneder. Det gælder også 
andet legetøj, der er beregnet til at blive 
puttet i munden, og dets bestanddele og de 
dele, der kan adskilles og samles. 

Legetøj og dets bestanddele og de dele, der 
kan adskilles og samles, skal have sådanne 
dimensioner, at de ikke kan sluges og/eller 
indåndes, når der er tale om legetøj, der 
som følge af dets funktion, form og 
karakteristika er beregnet til børn under 
36 måneder. Det gælder også andet legetøj, 
der som følge af dets funktion, form og 
karakteristika er beregnet til at blive puttet 
i munden, og dets bestanddele og de dele, 
der kan adskilles og samles.

Or. en

Begrundelse

Noget legetøj har en form, som har resulteret i mange alvorlige ulykker, og som nu generelt 
er forbudt. De samme regler bør finde anvendelse på emballagen, da børn også ofte leger 
med emballagen.  De fleste fabrikanter af salgsautomater og de største fabrikanter af 
produkter af kinderæg-typen har allerede truffet visse foranstaltninger og har erstattet denne 
form for kapsel med en langt mere sikker type;  en ændring som vi glæder os meget over. Alle 
former for emballage bør imidlertid opfylde de samme høje sikkerhedsstandarder, og det er 
nødvendigt at fastsætte regler for at undgå at mindre ansvarlige producenter genindfører den 
gammeldags kapsel. 

Ændringsforslag 265
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj og dets bestanddele og de dele, der 
kan adskilles og samles, skal have sådanne 
dimensioner, at de ikke kan sluges og/eller 
indåndes, når der klart er tale om legetøj til 

Legetøj og dets bestanddele og de dele, der 
kan adskilles og samles, skal have sådanne 
dimensioner, at de ikke kan sluges og/eller 
indåndes, når der klart er tale om legetøj til 
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børn under 36 måneder. Det gælder også 
andet legetøj, der er beregnet til at blive 
puttet i munden, og dets bestanddele og de 
dele, der kan adskilles og samles.

børn under 60 måneder. Det gælder også 
andet legetøj, der er beregnet til at blive 
puttet i munden, legetøj der fungerer 
bedre, hvis legetøjet fugtes med spyt, og 
dets bestanddele og de dele, der kan 
adskilles og samles.

Or. el

Ændringsforslag 266
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj og dets bestanddele og de dele, der 
kan adskilles og samles, skal have sådanne 
dimensioner, at de ikke kan sluges og/eller 
indåndes, når der klart er tale om legetøj til 
børn under 36 måneder. Det gælder også 
andet legetøj, der er beregnet til at blive 
puttet i munden, og dets bestanddele og de 
dele, der kan adskilles og samles.

Legetøj og dets bestanddele og de dele, der 
kan adskilles og samles, skal have sådanne 
dimensioner, at de ikke kan sluges og/eller 
indåndes, når der klart er tale om legetøj, 
der som følge af dets funktion, form og 
karakteristika er beregnet til børn under 
36 måneder. Det gælder også andet legetøj, 
der som følge af dets funktion, form og 
karakteristika er beregnet til at blive puttet 
i munden, og dets bestanddele og de dele, 
der kan adskilles og samles.

Or. en

Ændringsforslag 267
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj og dets bestanddele og de dele, der 
kan adskilles og samles, skal have sådanne 
dimensioner, at de ikke kan sluges og/eller 
indåndes, når der klart er tale om legetøj til 
børn under 36 måneder. Det gælder også 
andet legetøj, der er beregnet til at blive 

Legetøj og dets bestanddele og de dele, der 
kan adskilles og samles, skal have sådanne 
dimensioner, at de ikke kan sluges og/eller 
indåndes, når der klart er tale om legetøj til 
børn under 36 måneder. Det gælder også 
andet legetøj, der er beregnet til at blive 
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puttet i munden, og dets bestanddele og de 
dele, der kan adskilles og samles.

puttet i munden, og til legetøj inden i 
fødevarer og legetøj, der er blandet 
sammen med en fødevare, og dets 
bestanddele og de dele, der kan adskilles 
og samles.

Or. en

Begrundelse

Legetøj og dets bestanddele og de dele, der kan adskilles og samles, skal have sådanne 
dimensioner, at de ikke kan sluges og/eller indåndes, når der klart er tale om legetøj til børn 
under 36 måneder (to kommaer er slettet – vedrører ikke den danske tekst). Det gælder også 
andet legetøj, der er beregnet til at blive puttet i munden, og til legetøj inden i fødevarer og 
legetøj, der er blandet sammen med en fødevare, og dets bestanddele og de dele, der kan 
adskilles og samles.

Ændringsforslag 268
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj og dertil hørende dele skal have 
sådanne dimensioner, at de ikke 
indebærer nogen risiko for 
luftvejsblokering, der er opstået ved, at 
genstande har sat sig fast i munden eller 
svælget, eller er kommet i klemme over 
indgangen til de nedre luftveje. 

Or. en
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Ændringsforslag 269
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den emballage, legetøjet er pakket ind i 
med henblik på salg i detailleddet, må 
ikke indebære en risiko for strangulering 
eller luftvejsblokering som følge af 
ekstern luftvejsblokering af mund og 
næse. Kugle-, ægge- eller elipseformet 
emballage må ikke have en sådan 
dimension, at det kan forårsage indre 
luftvejsblokering, fordi det kan sætte sig 
fast i munden eller svælget.  

Or. en

Ændringsforslag 270
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er 
blandet sammen med en fødevare, skal 
være pakket ind i egen emballage. Denne 
emballage skal ved leveringen have 
sådanne dimensioner, at den ikke kan 
sluges og/eller indåndes.

Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er 
blandet sammen med en fødevare, skal 
være pakket ind i egen emballage. Denne 
emballage skal ved leveringen have 
sådanne dimensioner, at den ikke kan 
sluges og/eller indåndes, og den skal 
opfylde de øvrige krav til 
legetøjsemballage i punkt 4e.
Cylinderformet indvendig emballage med 
afrundede ender, der er leveret således, at 
den kan opdeles i to halvdele, må ikke 
have en en sådan dimension, at den kan 
forårsage indre luftvejsblokering.

Or. en
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Begrundelse

Noget legetøj har en form, som har resulteret i mange alvorlige ulykker, og som nu generelt 
er forbudt. De samme regler bør finde anvendelse på emballagen, da børn også ofte leger 
med emballagen.  De fleste fabrikanter af salgsautomater og de største fabrikanter af 
produkter af kinderæg-typen har allerede truffet visse foranstaltninger og har erstattet denne 
form for kapsel med en langt mere sikker type;  en ændring som vi glæder os meget over. Alle 
former for emballage bør imidlertid opfylde de samme høje sikkerhedsstandarder, og det er 
nødvendigt at fastsætte regler for at undgå at mindre ansvarlige producenter genindfører den 
gammeldags kapsel. 

Ændringsforslag 271
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er 
blandet sammen med en fødevare, skal 
være pakket ind i egen emballage. Denne 
emballage skal ved leveringen have 
sådanne dimensioner, at den ikke kan 
sluges og/eller indåndes.

Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er 
blandet sammen med en fødevare, skal 
være pakket ind i egen emballage. Denne 
emballage skal ved leveringen have 
sådanne dimensioner, at den ikke kan 
sluges og/eller indåndes og den må ikke 
udgøre nogen risiko for kvælning, 
strangulering, ekstern eller indre 
luftvejsblokering eller kvælning.

Or. el

Ændringsforslag 272
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er 
blandet sammen med en fødevare, skal 
være pakket ind i egen emballage. Denne 
emballage skal ved leveringen have 
sådanne dimensioner, at den ikke kan 
sluges og/eller indåndes.

Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er 
blandet sammen med en fødevare, skal 
emballeres separat for at undgå migration 
af bestanddele eller lugt mellem fødevaren 
og legetøjet. Denne emballage skal ved 
leveringen have sådanne dimensioner, at 
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den ikke kan sluges og/eller indåndes.

Or. en

Begrundelse

Ikke-spiselige produkter i spiselige produkter medfører en risiko for, at små børn forveksler 
spiselige genstande og legetøj, som ikke bør puttes i munden. Hvis legetøj skjules inden i 
fødevarer er det muligt, at forældrene ikke er klar over dets eksistens. En klar separat 
emballering sikrer, at forældrene kan kontrollere, at barnet får adgang til legetøjet og 
fødevaren hver for sig. 

Ændringsforslag 273
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er 
blandet sammen med en fødevare, skal 
være pakket ind i egen emballage. Denne 
emballage skal ved leveringen have 
sådanne dimensioner, at den ikke kan 
sluges og/eller indåndes.

Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er 
blandet sammen med en fødevare, skal 
være pakket ind i egen emballage. Denne 
emballage skal ved leveringen have 
sådanne dimensioner, at den ikke kan 
sluges og/eller indåndes og den må ikke 
udgøre nogen risiko for kvælning, 
strangulering, ekstern eller indre 
luftvejsblokering eller kvælning.

Or. en

Ændringsforslag 274
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er 
blandet sammen med en fødevare, skal 
være pakket ind i egen emballage. Denne 
emballage skal ved leveringen have 

Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er 
blandet sammen med en fødevare, skal 
være pakket ind i egen emballage. Denne 
emballage skal ved leveringen have 
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sådanne dimensioner, at den ikke kan 
sluges og/eller indåndes.

sådanne dimensioner, at den ikke kan 
sluges og/eller indåndes, og den skal 
opfylde de øvrige krav til 
legetøjsemballage i punkt 4e.
Cylinderformet indvendig emballage med 
afrundede ender, der kan opdeles i to 
halvdele, må ikke have en en sådan 
dimension, at den kan forårsage indre 
luftvejsblokering.

Or. en

Ændringsforslag 275
Martí Grau i Segú

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ifølge definitionen af "legetøj" i artikel 1 
er dekorationer i ét stykke, der er 
indeholdt i visse traditionelle fødevarer, 
ikke omfattet af anvendelsesområdet for 
dette direktiv. 

Or. es

Begrundelse

Visse produkter, der er dybt forankret i folkelige traditioner, kan indeholde små dekorative 
elementer, som ikke bør anses for legetøj. 

Ændringsforslag 276
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj i fødevarer bør klart adskille sig 
fra fødevaren i kraft af dets farve, 
konsistens og form. Advarselsmærkater 



PE412.121v02-00 116/202 AM\744156DA.doc

DA

på et fødevareprodukt, der indeholder 
legetøj, må ikke deformeres, herunder 
navnlig foldes eller krylles, eller let kunne 
deformeres.

Or. en

Begrundelse

Legetøj i fødevarer gives til børn på samme tid. Når barnet leger med legetøjet vil det spise 
fødevaren uden altid at være opmærksom på, hvad det putter i munden (f.eks. en lille del af 
legetøjet). Advarsler og mærkninger bør ikke deformeres, da det vil kunne forringe advarslens 
læsbarhed.

Ændringsforslag 277
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj, der er fast indesluttet i et 
fødevareprodukt på fortæringstidspunktet 
på en sådan måde, at fødevareproduktet 
skal fortæres, for at brugeren kan få direkte 
adgang til legetøjet, forbydes.

Legetøj, der er fast indesluttet i et 
fødevareprodukt på fortæringstidspunktet 
på en sådan måde, at fødevareproduktet 
skal fortæres, for at brugeren kan få direkte 
adgang til legetøjet, forbydes. Legetøjsdele 
der i øvrigt er direkte indesluttet i et 
fødevareprodukt skal opfylde kravene i 
punkt 4c og 4d.

Or. en

Begrundelse

Noget legetøj har en form, som har resulteret i mange alvorlige ulykker, og som nu generelt 
er forbudt. De samme regler bør finde anvendelse på emballagen, da børn også ofte leger 
med emballagen.  De fleste fabrikanter af salgsautomater og de største fabrikanter af 
produkter af kinderæg-typen har allerede truffet visse foranstaltninger og har erstattet denne 
form for kapsel med en langt mere sikker type;  en ændring som vi glæder os meget over. Alle 
former for emballage bør imidlertid opfylde de samme høje sikkerhedsstandarder, og det er 
nødvendigt at fastsætte regler for at undgå at mindre ansvarlige producenter genindfører den 
gammeldags kapsel. 
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Ændringsforslag 278
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj, der er fast indesluttet i et 
fødevareprodukt på fortæringstidspunktet 
på en sådan måde, at fødevareproduktet 
skal fortæres, for at brugeren kan få direkte 
adgang til legetøjet, forbydes.

Legetøj, der befinder sig inde i et 
fødevareprodukt på fortæringstidspunktet 
på en sådan måde, at fødevareproduktet 
skal skæres op eller fortæres, for at 
brugeren kan få direkte adgang til legetøjet, 
forbydes.

Or. el

Ændringsforslag 279
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj, der er fast indesluttet i et 
fødevareprodukt på fortæringstidspunktet
på en sådan måde, at fødevareproduktet 
skal fortæres, for at brugeren kan få direkte 
adgang til legetøjet, forbydes.

Legetøj, der er inden i eller blandet 
sammen med et fødevareprodukt på en 
sådan måde, at fødevareproduktet skal 
fortæres eller brækkes i stykker, for at 
brugeren kan få direkte adgang til legetøjet, 
forbydes.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af den af Kommissionen foreslåede ordlyd for at undgå tvetydighed.



PE412.121v02-00 118/202 AM\744156DA.doc

DA

Ændringsforslag 280
Jan Cremers

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj, der er fast indesluttet i et 
fødevareprodukt på fortæringstidspunktet 
på en sådan måde, at fødevareproduktet 
skal fortæres, for at brugeren kan få direkte 
adgang til legetøjet, forbydes.

Legetøj, der er fast indesluttet i et 
fødevareprodukt på fortæringstidspunktet 
på en sådan måde, at fødevareproduktet 
skal fortæres, for at brugeren kan få direkte 
adgang til legetøjet, skal have sådanne 
dimensioner, at det ikke kan sluges 
og/eller indåndes.

Or. en

Ændringsforslag 281
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj, der er fast indesluttet i et 
fødevareprodukt på fortæringstidspunktet 
på en sådan måde, at fødevareproduktet 
skal fortæres, for at brugeren kan få direkte 
adgang til legetøjet, forbydes.

Legetøj, der er fast indesluttet i et 
fødevareprodukt på fortæringstidspunktet 
på en sådan måde, at fødevareproduktet 
skal fortæres, for at brugeren kan få direkte 
adgang til legetøjet, forbydes. 
Legetøjsdele, der i øvrigt er direkte 
indesluttet i et fødevareprodukt, skal 
opfylde kravene i punkt 4c og 4d.

Or. en
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Ændringsforslag 282
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøjsdele, der er indesluttet i en 
fødevare, som det ikke er nødvendigt at 
fortære for at få adgang til legetøjet, skal 
have sådanne dimensioner, at de ikke kan 
sluges, indåndes, eller blokere de indre 
luftveje.

Or. en

Begrundelse

Det er tilfældet for slik-læbestifter i et plastik hylster og med en plastik hætte, eller for slik-
sutter med en plastikdel. Når barnet sutter på slikket er der en risiko for, at plastikdelen 
sluges uden at hele "læbestiften" spises. Der var et uheld med en sådan slik-læbestift i Irland, 
hvor et barn (på over tre år) slugte hætten. Hætten er nu blevet perforeret, således at der kan 
passere luft igennem hætten, men vi ved, at produktet er forbudt i visse medlemsstater, som 
f.eks. Sverige. 

Ændringsforslag 283
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj i fødevarer skal kunne adskilles 
fra fødevaren i kraft af dets farve, form og 
størrelse.

Or. el
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Ændringsforslag 284
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Advarsler på fødevarer, der indeholder 
legetøj, må ikke deformeres, navnlig 
foldes eller krylles, eller let kunne 
deformeres.

Or. el

Ændringsforslag 285
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøjsdele, der er indesluttet i en 
fødevare, som det ikke er nødvendigt at 
fortære for at få adgang til legetøjet, skal 
have sådanne dimensioner, at de ikke kan 
sluges og/eller indåndes, eller blokere de 
indre luftveje.

Or. el

Ændringsforslag 286
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 4 – afsnit 5 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vurderingen af, hvilken fare legetøj i 
fødevarer udgør, skal foretages ud fra 
forsigtighedsprincippet.
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Or. el

Ændringsforslag 287
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 7 – afsnit 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte et elektrisk 
drevet kørelegetøjs konstruktivt bestemte 
maksimumshastighed efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2.

Or. el

Ændringsforslag 288
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved "konstruktivt bestemt hastighed" 
forstås den repræsentative potentielle 
kørehastighed, der er bestemt af 
bestanddelenes udformning og indbyrdes 
sammenhæng.

Kommissionen kan fastsætte et elektrisk 
drevet kørelegetøjs konstruktivt bestemte 
maksimumshastighed efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
46, stk. 2. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionen kan fastsætte et elektrisk drevet kørelegetøjs konstruktivt bestemte 
maksimumshastighed efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 46, stk. 2. 
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Ændringsforslag 289
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Legetøj, der er konstrueret til at 
udsende lyde, bør udformes og konstrueres 
således, at lyden ikke skader børns hørelse.

10. Legetøj, der er konstrueret til at 
udsende lyde, bør udformes og konstrueres 
således, at lyden ikke skader børns hørelse.

Dette skal gælde for alle former for 
legetøj, uanset hvilken aldersgruppe 
legetøjet er beregnet for. Grænsen for 
impulsstøj bør være en spidsværdi af det 
emitterede C-vægtede lydtrykniveau på 
135 dB ved øret. Grænsen for vedvarende 
støj fastsættes på grundlag af ørets 
følsomhed hos et barn på under 36 
måneder.
Kommissionen kan sænke 
grænseværdierne for støj for disse former 
for legetøj efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 46, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

De nuværende standarder for grænseværdier for støj tager ikke tilstrækkelig højde for en 
mulig svækkelse af børns hørelse. Støjgrænserne bør derfor fastsættes på grundlag af de mest 
sårbare aldersgrupper, dvs. børn under 3 år. Fastsættelsen af de maksimale støjgrænser for 
legetøj, der udsender lyde, er et politisk spørgsmål, som der skal tages stilling til på politisk 
plan under anvendelse af komitologiproceduren med kontrol. Det bør ikke overlades til 
standardiseringsorganerne.

Ændringsforslag 290
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Legetøj, der er konstrueret til at 10. Legetøj, der er konstrueret til at 
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udsende lyde, bør udformes og konstrueres 
således, at lyden ikke skader børns 
hørelse.

udsende lyde, bør udformes og konstrueres 
således, at lyden: 

- ikke overskrider grænsen for impulsstøj 
med en spidsværdi af det emitterede C-
vægtede lydtrykniveau på 135 dB ved øret
- ikke overskrider grænsen for vedvarende 
støj på 70 dB af det emitterede C-vægtede 
lydtrykniveau, når der er tale om legetøj, 
der kommer tæt på øret, såsom legetøj 
med hovedtelefoner eller legetøjstelefoner.
- under ingen omstændigheder 
overskrider de tilsvarende grænseværdier, 
der gælder for voksne i henhold til 
lovgivningen om arbejdsbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes faste grænser for støj. Den foreslåede grænse for impulsstøj svarer til den 
tærskelværdi, der danner grænsen for, hvornår voksne i industrien skal bære høreværn. 
Grænsen for vedvarende støj fra legetøj, der kommer tæt på øret, bør finde anvendelse uden 
nogen aldersgrænse. Den vedvarende støj, der udsendes af alle andre former for legetøj bør 
under ingen omstændigheder være højere, end de grænser, der gælder for voksne inden for 
industrien. 

Ændringsforslag 291
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Legetøj, der er konstrueret til at 
udsende lyde, bør udformes og konstrueres 
således, at lyden ikke skader børns hørelse.

10. Legetøj, der er konstrueret til at 
udsende lyde, bør udformes og konstrueres 
således, at lyden ikke skader børns hørelse. 
Dette skal gælde for alle former for 
legetøj, uanset hvilken aldersgruppe 
legetøjet er beregnet for. Grænsen for 
impulsstøj bør være en spidsværdi af det 
emitterede C-vægtede lydtrykniveau på 
135 dB ved øret. Grænsen for vedvarende 
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støj fastsættes på grundlag af ørets 
følsomhed hos et barn på under 36 
måneder.

Or. sv

Begrundelse

De nuværende standarder for grænseværdier for støj tager ikke tilstrækkelig højde for en 
mulig svækkelse af børns hørelse. For det første gælder de ikke for alt legetøj (eksempelvis 
gælder standarden for legetøj, der kommer tæt på øret, kun for børn under 10 måneder). For 
det andet skal der fastsættes en lavere grænse for impulsstøj. Med udgangspunkt i 
hverdagssituationer, hvor der i familier er børn med forskellig alder, bør støjgrænserne 
fastsættes på grundlag af de mest sårbare personer, dvs. børn under 36 måneder.

Ændringsforslag 292
Charlotte Cederschiöld

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Legetøj, der er konstrueret til at 
udsende lyde, bør udformes og konstrueres 
således, at lyden ikke skader børns hørelse.

10. Legetøj, der er konstrueret til at 
udsende lyde, bør udformes og konstrueres 
således, at lyden ikke skader børns hørelse. 
Dette skal gælde for alle former for 
legetøj, uanset hvilken aldersgruppe 
legetøjet er beregnet for. Grænsen for 
legetøj, der udsender impulsstøj, bør være 
en spidsværdi af det emitterede C-vægtede 
lydtrykniveau på 115 dB ved øret. 
Grænsen for legetøj, der udsender 
langvarig støj, bør være en spidsværdi af 
det emitterede C-vægtede lydtrykniveau på 
80 dB ved øret. 

Or. sv

Begrundelse

Undersøgelser viser, at langvarig eksponering for støj på over 80 dB kan skade hørelsen. 
Børn er særligt udsatte, da deres ører er mere følsomme overfor de højere decibelniveauer 
end voksne, hvilket i de senere år kan ses ved, at antallet af høreskader på børn er blevet 
forøget. Decibelniveauet for særligt skadeligt legetøj, det såkaldte legetøj med impulsstøj, bør 
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derfor fastsættes til 115 dB. 

Ændringsforslag 293
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Legetøj, der er konstrueret til at 
udsende lyde, bør udformes og konstrueres 
således, at lyden ikke skader børns hørelse.

10. Legetøj, der er konstrueret til at 
udsende lyde, bør udformes og konstrueres 
således, at lyden ikke skader børns hørelse. 
Kommissionen kan fastsætte 
grænseværdierne for sådanne former for 
legetøj efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 46, stk. 2.

Or. el

Ændringsforslag 294
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Legetøj og dertil hørende dele, der 
kan sluges af børn, navnlig magneter eller 
magnetiske dele, dele, der kan udvides, 
eller kviksølvbatterier, må ikke indebære 
en risiko for beskadigelser af mave-tarm-
kanalen.

Or. en

Begrundelse

De risici, der er forbundet med, at legetøj eller legetøjsdele sluges af børn, har fået meget 
opmærksomhed siden vedtagelsen af nærværende direktiv. Disse risici bør omfattes af særlige 
sikkerhedskrav, der skal forpligte standardiseringsorganer til at fastsætte standarder herom. 
En standard for magnetisk legetøj er allerede under udarbejdelse, men for at bevare systemet 
med den nye metode, bør der også i bilag II være fastsat særlige sikkerhedskrav for en sådan 
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risiko.

Ændringsforslag 295
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – punkt 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Legetøj eller dertil hørende dele, som 
kan indtages, skal fremstilles på en sådan 
måde, at det ikke er skadeligt, hvis det 
sluges.  Dette gælder navnlig risici i 
forbindelse med batterier, magnetisme 
eller evnen til at skifte form eller størrelse.  

Or. en

Ændringsforslag 296
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 297
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, er det forbudt i legetøj at 
anvende stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, 
hormonforstyrrende stoffer i henhold til 
direktiv 67/548/EØF og stoffer, der er 
opført efter sundhedsmæssige virkninger, 
på den liste over stoffer, der udarbejdes i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH), undtagen hvis stofferne er 
indeholdt i elektroniske 
legetøjsbestanddele, som børn ikke 
kommer i fysisk berøring med.

Spor af disse stoffer kan imidlertid 
tillades, forudsat at stofferne ikke bevidst 
er tilsat, at summen af migrationen af 
stofferne er ubetydelig, og at deres 
tilstedeværelse er teknisk uundgåelig i god 
fremstillingspraksis
Såfremt en naturligt forekommende 
råvare, der traditionelt er blevet anvendt 
til fremstilling af legetøj, har et naturligt 
indhold af CMR-stoffer, må materialet 
indeholde CMR-stoffer, forudsat at stoffet 
ikke bevidst er tilsat, at indholdet anses 
for lavt, og at materialet ikke hidtil har 
forårsaget nogen skader som følge af
indeholdet af CMR-stoffer.
Reststoffer af monomerer i polymer 
plastik kan tillades, forudsat at summen 
af migrationen af stofferne er ubetydelig, 
og at tilstedeværelsen er teknisk 
uundgåelig i god fremstillingspraksis.
Rustfrit stål må endvidere indeholde 
nikkel, forudsat at summen af 
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migrationen af stoffet er ubetydelig. 
Ingen af de ovenfor nævnte undtagelser 
finder anvendelse på kviksølv.

Or. en

Begrundelse

CMR-substances and endocrine disrupters have properties of very high concern and they 
should not be used in toys at all. It is in general possible to produce materials without these 
substances. The exemptions from the prohibition should be limited to where the presence of 
CMR is unavoidable and risk could be considered to be low. Regarding the exception for 
naturally occurring raw materials this exception is ensuring to allow the use of wood and 
similar materials.  EU-manufacturers are not known to use mercury in toys but imported toys 
have unfortunately contained the substance in some cases.

Ændringsforslag 298
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, er det forbudt i legetøj at 
anvende stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer), 
hormonforstyrrende stoffer i henhold til 
direktiv 67/548/EØF, samt andre stoffer 
opført på den liste over stoffer, der 
udarbejdes i henhold til forordning (EF) 
nr. 1907/2006 (REACH). Spor af disse 
stoffer kan tillades, forudsat at deres 
tilstedeværelse er teknisk uundgåelig i god 
fremstillingspraksis.

Or. en



AM\744156DA.doc 129/202 PE412.121v02-00

DA

Ændringsforslag 299
Charlotte Cederschiöld

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, er det af sundhedsmæssige 
årsager forbudt i legetøj at anvende stoffer, 
der er klassificeret som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske 
(CMR-stoffer), hormonforstyrrende 
stoffer i henhold til direktiv 67/548/EØF, 
og andre stoffer opført på den liste over 
stoffer, der udarbejdes i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). 
Tilstedeværelsen af de nævnte stoffer er 
kun tilladt, hvis en sådan tilstedeværelse 
er teknisk uundgåelig i god 
fremstillingspraksis eller stofferne er 
indeholdt i legetøjsbestanddele eller 
mikrostrukturelt forskellige legetøjsdele, 
som børn under ingen omstændigheder 
kan komme i berøring med.

Or. en

Begrundelse

CMR-substances and e.g. endocrine disrupters are indeed substances with properties of very 
high concern. Children should not be regarded as small adults; they are under physical 
development and therefore very sensitive to substances which may have impact on different 
processes in their bodies. Currently, there are no criteria for classification of endocrine 
disrupters and, thus, such substances are not classified in Directive 67/548/EEC. However, 
the development of existing criteria to incorporate new tools for assessing whether or not a 
substance is an endocrine disrupter is foreseen in REACH, article 57f. Therefore, in a very 
near future, substances will be classified as endocrine disrupters according to Directive 
67/548/EEC.
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Ændringsforslag 300
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, er det forbudt i legetøj at 
anvende stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, stoffer, 
der er klassificeret som 
hormonforstyrrende, og stoffer, der er 
klassificeret som persistente, 
bioakkumulerbare og toksiske (PBT) eller 
meget persistente og meget 
bioakkumulerbare (vPvB).

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

Or. en

Begrundelse

 I legetøj skal tilstedeværelsen af CMR-stoffer samt af andre identificerede stoffer, som i 
særlig grad giver anledning til bekymring (f.eks. hormonforstyrrende stoffer), være forbudt.  
Børn udvikler sig fysisk og er derfor meget sensitive over for stoffer, som kan have indflydelse 
på forskellige processer i deres krop. Europa-Parlamentet har desuden i sin beslutning af 26. 
september 2007 om produktsikkerhed, især sikkerhedskrav til legetøj, opfordret til et 
ubetinget forbud mod alle CMR-stoffer (kategori 1, 2 og 3) og andre giftige stoffer, der 
ligeledes giver anledning til stor bekymring, som f.eks. hormonforstyrrende stoffer, 
sensibilisatorer og duftstoffer. 
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Ændringsforslag 301
Emmanouil Angelakas

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, er det forbudt i legetøj at 
anvende stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i 
henhold til direktiv 67/548/EØF.

Spor af disse stoffer kan imidlertid 
tillades, forudsat at deres tilstedeværelse 
er teknisk uundgåelig i god 
fremstillingspraksis, f.eks. skal 
monomerer i plastik være tilladt, såfremt 
det er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
1935/2004. 

Or. en

Begrundelse

De koncentrationsgrænser, der i direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF er fastsat for 
CMR-stoffer, er ikke nødvendigvis anvendelige for legetøj, da de vedrører præparater og ikke 
genstande. Disse grænser er endvidere fastsat med udgangpunkt i voksne og ikke børn, der i 
højere grad end voksne er i fare ved eksponering for kemikalier. Endvidere er den generelle 
grænse på 0,1%, der er fastsat for CMR-stoffer i direktiv 1999/45/EF, relativ høj, og der 
foreligger ingen dokumentation for, at det hermed er garanteret, at børns eksponering for 
CMR-stoffer er sikker.  
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Ændringsforslag 302
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Sikkerhedskravene kan kun finde anvendelse med den tilføjelse, at legetøj anvendes på den 
forventede måde eller i det forventede omfang, under hensyntagen til børns adfærd. Der bør 
ikke fastsættes begrænsninger på brugen, hvis berøringen kun kan finde sted, såfremt 
legetøjet anvendes på en fuldkommen uforudseelig måde.

Ændringsforslag 303
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, er det forbudt i legetøj at 
anvende stoffer, der er klassificeret som 

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

kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, i 
koncentrationer, der enkeltvis er lig med 
eller større end de koncentrationer, der er 
fastsat i forbindelse med klassificeringen af 
præparater, som indeholder de pågældende 
stoffer i overensstemmelse med direktiv 
1999/45/EF, undtagen hvis stofferne er 
indeholdt i legetøjsbestanddele eller 
mikrostrukturelt forskellige legetøjsdele, 
som børn ikke kommer i fysisk berøring 
med, herunder som børn ikke kan 
indånde.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for fysisk kontakt ved indånding bør også udelukkes og nævnes derfor 
udtrykkeligt.

Ændringsforslag 304
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med REACH- og EU-risikoevalueringsmetoder bør 
sikkerhedsvurderingen af legetøj ske på grundlag af tilstedeværelsen og ikke anvendelsen af 
CMR-stoffer af kategori 1 og 2 i legetøj.  En tilstedeværelse af disse stoffer kan kun tillades, 
når der er foretaget en evaluering, hvorved det fastslås, at de ikke udgør en trussel mod børn.

Ændringsforslag 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, må legetøj ikke indeholde 
stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske af kategori 1 og 2 i 
henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, i 
koncentrationer, der enkeltvis er lig med 
eller større end de koncentrationer, der er 
fastsat i forbindelse med klassificeringen af 
præparater, som indeholder de pågældende 
stoffer i overensstemmelse med direktiv 
1999/45/EF, undtagen hvis stofferne er 
indeholdt i bestanddele eller legetøjsdele, 
som børn ikke kommer i berøring med, 
som defineret i standard EN 71.

Or. en

Begrundelse

Overgangsperiode: Begrundelse under betragtning 16b (ny) og artikel 52. Hvis der ikke 
finder nogen eksponering sted, består der ikke nogen risiko, og sikkerheden vil derfor ikke 
blive forbedret ved, at begrænsningerne udvides til ikke-tilgængelige bestanddele af legetøj. 
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Henvisningen til alternative stoffer udgår, for hvis risikovurderingen viser, at stoffet ikke 
udgør en risiko, er der ikke nogen grund til at pålægge industrien yderligere byrder i 
forbindelse med identifikationen af alternativer. Med de nye afsnit foretages en tilpasning til 
REACH.

Ændringsforslag 306
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, må legetøj ikke indeholde 
stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske af kategori 1 og 2 i 
henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, i 
koncentrationer, der enkeltvis er lig med 
eller større end de koncentrationer, der er 
fastsat i forbindelse med klassificeringen af 
præparater, som indeholder de pågældende 
stoffer i overensstemmelse med direktiv 
1999/45/EF, undtagen hvis stofferne er 
indeholdt i bestanddele eller legetøjsdele, 
som børn ikke kommer i berøring med, 
som defineret i standard EN 71.

Or. en

Begrundelse

Transition period (the rational for our proposed amendment to the transition period in recital 
16 b new and Article 52 – see above)

The proposed amendments are needed to prepare to apply the new chemicals provisions.

Accessibility There is no benefit to the safety by apply the restrictions to the internal 
components of a toy.  It is in the standard that all the technical details of toy safety are 
worked out, including the likelihood of breakages.  It is for this reason that we recommend  
that the definition of accessibility is that established by the standard. When there  is no 
exposure to these components there is no risk for children’s health.
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Ændringsforslag 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, må legetøj ikke indeholde 
stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske af kategori 1 og 2 i 
henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, i 
koncentrationer, der enkeltvis er lig med 
eller større end de koncentrationer, der er 
fastsat i forbindelse med klassificeringen af 
præparater, som indeholder de pågældende 
stoffer i overensstemmelse med direktiv 
1999/45/EF, undtagen hvis stofferne er 
indeholdt i bestanddele eller legetøjsdele, 
som børn ikke kommer i berøring med, 
som defineret i standard EN 71.

Or. en

Begrundelse

Similar to the Authorisation procedure under REACH, the amendment provides for a 
prohibition subject to a sunset period for the exceptional cases where exemption requests are 
made.

The inclusion of the word ‘contain(ed)’ instead of ‘use’ extends the scope of the Directive.  It 
clarifies that all substances, even if they have not been intentionally added to the toy are 
covered.  It also clarifies that it is the action of placing on the market of a toy containing a 
CMR substance that is being regulated rather than the use of the substance during the 
manufacturing process for which other Community secondary legislation is applicable (such 
as the Workers Safety Directive).  
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Ændringsforslag 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

4.1 stoffets anvendelsesformål er af den 
relevante videnskabelige komité blevet 
evalueret og fundet sikkert, især hvad 
angår eksponering, og der er vedtaget en 
beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2

4.1 Den relevante videnskabelige komité 
har fundet, at et indhold over 
koncentrationsgrænserne i punkt 3 af 
CMR-stoffer af kategori 1 og 2 i henhold 
til bilag I i direktiv 67/548/EØF, i 
tilgængelige bestanddele eller legetøjsdele 
ikke udgør en uacceptabel risiko for 
menneskers sundhed, navnlig når henses 
til eksponeringen.  
Med det formål for øje kan fabrikanten 
inden udløbet af overgangsperioden i 
artikel 52 indgive en anmodning til 
Kommissionen om, at den relevante 
videnskabelige komité foretager en 
evaluering af risikoen ved CMR-stoffer af 
kategori 1 og 2 i henhold til bilag I i 
direktiv 67/548/EØF. Anmodningen 
ledsages af relevante oplysninger, navnlig 
om eksponering.  Ved modtagelsen af en 
sådan anmodning giver Kommissionen 
straks den videnskabelige komité 
bemyndigelse til at fremsætte en udtalelse.   
Fabrikanterne kan fortsat bringe legetøj i 
omsætning, som indeholder stoffer, 
klassificeret som CMR-stoffer af kategori 
1 og 2 i henhold til bilag I i direktiv 
67/548/EØF, indtil der er truffet en 
afgørelse vedrørende de stoffer, for hvilke 
der er indsendt en anmodning. En 
beslutning om at ændre bilag IIa, der 
indeholder en liste over de CMR-stoffer af 
kategori 1 og 2, der er omhandlet i denne 
artikel, vedtages efter artikel 45, stk. 2.
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4.2 det er ved en analyse af alternative 
stoffer dokumenteret, at der ikke findes 
stoffer, der egner sig som alternativer
4.3 stoffet er ikke forbudt til anvendelse i 
forbrugerprodukter i henhold til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH).

4.2 Stoffet må ikke allerede være forbudt 
til anvendelse i forbrugerprodukter i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH).

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

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

Or. en

Begrundelse

Similar to the Authorisation procedure under REACH, the amendment provides for a 
prohibition subject to a sunset period for the exceptional cases where exemption requests are 
made.

The inclusion of the word ‘contain(ed)’ instead of ‘use’ extends the scope of the Directive.  It 
clarifies that all substances, even if they have not been intentionally added to the toy are 
covered.  It also clarifies that it is the action of placing on the market of a toy containing a 
CMR substance that is being regulated rather than the use of the substance during the 
manufacturing process for which other Community secondary legislation is applicable (such 
as the Workers Safety Directive).  

Ændringsforslag 309
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4

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

4. Stoffer klassificeret som CMR-stoffer af 
kategori 1 og 2 i henhold til bilag I i 
direktiv 67/548/EØF må anvendes i 
legetøj, forudsat at følgende to betingelser 
er opfyldt:
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4.1 stoffets anvendelsesformål er af den 
relevante videnskabelige komité blevet 
evalueret og fundet sikkert, især hvad 
angår eksponering, og der er vedtaget en 
beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2

4.1 Den relevante videnskabelige komité 
har fundet, at et indhold over 
koncentrationsgrænserne i punkt 3 af 
CMR-stoffer af kategori 1 og 2 i henhold 
til bilag I i direktiv 67/548/EØF, i 
tilgængelige bestanddele eller legetøjsdele 
ikke udgør en uacceptabel risiko for 
menneskers sundhed, navnlig når henses 
til eksponeringen.  
Med det formål for øje kan fabrikanten 
inden udløbet af overgangsperioden i 
artikel 52 indgive en anmodning til 
Kommissionen om, at den relevante 
videnskabelige komité foretager en 
evaluering af risikoen ved CMR-stoffer af 
kategori 1 og 2 i henhold til bilag I i 
direktiv 67/548/EØF. Anmodningen 
ledsages af relevante oplysninger, navnlig 
om eksponering.  Ved modtagelsen af en 
sådan anmodning giver Kommissionen 
straks den videnskabelige komité 
bemyndigelse til at fremsætte en udtalelse.   
Fabrikanterne kan fortsat bringe legetøj i 
omsætning, som indeholder stoffer, 
klassificeret som CMR-stoffer af kategori 
1 og 2 i henhold til bilag I i direktiv 
67/548/EØF, indtil der er truffet en 
afgørelse vedrørende de stoffer, for hvilke 
der er indsendt en anmodning. En 
beslutning om at ændre bilag IIa, der 
indeholder en liste over de CMR-stoffer af 
kategori 1 og 2, der er omhandlet i denne 
artikel, vedtages efter artikel 45, stk. 2.

4.2 det er ved en analyse af alternative 
stoffer dokumenteret, at der ikke findes 
stoffer, der egner sig som alternativer
4.3 stoffet er ikke forbudt til anvendelse i 
forbrugerprodukter i henhold til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH).

4.2 Stoffet må ikke allerede være forbudt 
til anvendelse i forbrugerprodukter i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH).

Kommissionen giver den relevante
videnskabelige komité bemyndigelse til at 
foretage en ny evaluering af de pågældende 
stoffer eller præparater, når og hvis der 
opstår sikkerhedsproblemer og senest hvert 
femte år fra den dato, hvor der blev 

Kommissionen giver den relevante 
videnskabelige komité bemyndigelse til at 
foretage en ny evaluering af de stoffer, der 
er anført i bilag II, når og hvis der opstår 
sikkerhedsproblemer og senest hvert femte 
år fra den dato, hvor der blev vedtaget en 



PE412.121v02-00 140/202 AM\744156DA.doc

DA

vedtaget en beslutning i henhold til artikel 
45, stk. 2.

beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Substitution We ask that the requirement to replace a chemical simply because an alternative 
exists be deleted in the interest of child safety. If a risk assessment demonstrates that the 
substance poses no risk to a child, there is no reason to require to experiment with new 
chemical formulations that risk changing the performance of the material that contains it. A 
child’s safety depends first and foremost upon the safety of the materials used to construct a 
toy, e.g. whether a plastic will crack or splinter.  Safety is therefore enhanced when materials 
which meet established performance tests are used.

Ændringsforslag 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

4.1 stoffets anvendelsesformål er af den 
relevante videnskabelige komité blevet 
evalueret og fundet sikkert, især hvad 
angår eksponering, og der er vedtaget en 
beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2

4.1 Den relevante videnskabelige komité 
har fundet, at et indhold over 
koncentrationsgrænserne i punkt 3 af 
CMR-stoffer af kategori 1 og 2 i henhold 
til bilag I i direktiv 67/548/EØF, i 
tilgængelige bestanddele eller legetøjsdele 
ikke udgør en uacceptabel risiko for 
menneskers sundhed, navnlig når henses 
til eksponeringen.  
Med det formål for øje kan fabrikanten 
inden udløbet af overgangsperioden i 
artikel 52 indgive en anmodning til 
Kommissionen om, at den relevante 
videnskabelige komité foretager en 
evaluering af risikoen ved CMR-stoffer af 
kategori 1 og 2 i henhold til bilag I i 
direktiv 67/548/EØF. Anmodningen 
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ledsages af relevante oplysninger, navnlig 
om eksponering.  Ved modtagelsen af en 
sådan anmodning giver Kommissionen 
straks den videnskabelige komité
bemyndigelse til at fremsætte en udtalelse.   
Fabrikanterne kan fortsat bringe legetøj i 
omsætning, som indeholder stoffer, 
klassificeret som CMR-stoffer af kategori 
1 og 2 i henhold til bilag I i direktiv 
67/548/EØF, indtil der er truffet en 
afgørelse vedrørende de stoffer, for hvilke 
der er indsendt en anmodning. En 
beslutning om at ændre bilag IIa, der 
indeholder en liste over de CMR-stoffer af 
kategori 1 og 2, der er omhandlet i denne 
artikel, træffes efter artikel 45, stk. 2.

4.2 det er ved en analyse af alternative 
stoffer dokumenteret, at der ikke findes 
stoffer, der egner sig som alternativer
4.3 stoffet er ikke forbudt til anvendelse i 
forbrugerprodukter i henhold til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH).

4.2 Stoffet må ikke allerede være forbudt 
til anvendelse i forbrugerprodukter i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH).

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

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

Or. en

Begrundelse

Overgangsperiode: Begrundelse under betragtning 16b (ny) og artikel 52. Hvis der ikke 
finder nogen eksponering sted, består der ikke nogen risiko, og sikkerheden vil derfor ikke 
blive forbedret ved, at begrænsningerne udvides til ikke-tilgængelige bestanddele af legetøj. 
Henvisningen til alternative stoffer udgår, for hvis risikovurderingen viser, at stoffet ikke 
udgør en risiko, er der ikke nogen grund til at pålægge industrien yderligere byrder i 
forbindelse med identificationen af alternativer. Det nye afsnit er udtryk for en tilpasning til 
REACH.
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Ændringsforslag 311
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

4.1 stoffets anvendelsesformål er af den 
relevante videnskabelige komité blevet 
evalueret og fundet sikkert, især hvad 
angår eksponering, og der er vedtaget en 
beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2

4.1 stoffets anvendelsesformål er af den 
relevante videnskabelige komité blevet 
evalueret og fundet ikke at udgøre en 
risiko for menneskers sundhed, især hvad 
angår eksponering, og der er vedtaget en 
beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2

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

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

4.3 stoffet er ikke forbudt til anvendelse i 
forbrugerprodukter i henhold til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH).

4.3 stoffet er ikke forbudt til anvendelse i 
forbrugerprodukter i henhold til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH).

Legetøj, der indeholder stoffer og 
præparater klassificeret som CMR-stoffer 
af kategori 1 og 2, og for hvilke, der er 
indgivet en anmodning om evaluering af 
den relevante videnskabelige komité, kan 
fortsat bringes i omsætning inden for to 
år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv og 
indtil, der er truffet en afgørelse. 
En beslutning om at ændre bilag IIa, der 
indeholder en liste over de CMR-stoffer af 
kategori 1 og 2, der er omhandlet i denne 
artikel, vedtages af Kommissionen efter 
artikel 45, stk. 2.

Kommissionen giver den relevante 
videnskabelige komité bemyndigelse til at 
foretage en ny evaluering af de pågældende 
stoffer eller præparater, når og hvis der 
opstår sikkerhedsproblemer og senest hvert 
femte år fra den dato, hvor der blev 

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

vedtaget en beslutning i henhold til artikel 
45, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Ændringen indeholder i lighed med godkendelsesproceduren under REACH, som særligt 
tager hensyn til CMR-stoffer af kategori 1 og 2, et forbud, som suspenderes i de særlige 
tilfælde, hvor der er indgivet en anmodning om undtagelse.  

Ændringsforslag 312
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

4.1. stoffets anvendelsesformål er af den 
relevante videnskabelige komité blevet 
evalueret og fundet sikkert, især hvad 
angår eksponering, og der er vedtaget en 
beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2
4.2. det er ved en analyse af alternative 
stoffer dokumenteret, at der ikke findes 
stoffer, der egner sig som alternativer
4.3. stoffet er ikke forbudt til anvendelse i 
forbrugerprodukter i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). 
Kommissionen giver den relevante 
videnskabelige komité bemyndigelse til at 
foretage en ny evaluering af de 
pågældende stoffer eller præparater, når 
og hvis der opstår sikkerhedsproblemer og 
senest hvert femte år fra den dato, hvor 
der blev vedtaget en beslutning i henhold 
til artikel 45, stk. 2.
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Or. en

Begrundelse

De generelle undtagelser, der fremgår af forslaget, kan medføre en væsentlig svækkelse af 
forbudet.  I det nuværende forslag er anvendelsen af CMR-stoffer tilsyneladende ikke forbudt, 
selv om deres anvendelse er betinget.  Vi vil derfor foreslå et mere konsekvent forbud. Det er 
generelt set muligt at fremstille materialer uden disse stoffer. Undtagelserne fra forbudet bør 
være begrænset til de tilfælde, hvor tilstedeværelsen af CMR-stoffer er uundgåelig, og hvor 
risikoen må anses for at være begrænset. Som eksempler kan nævnes indkapslede elektriske 
komponenter, monomerer i plastic og nikkel i rustfrit stål. 

Ændringsforslag 313
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

4.1. stoffets anvendelsesformål er af den 
relevante videnskabelige komité blevet 
evalueret og fundet sikkert, især hvad 
angår eksponering, og der er vedtaget en 
beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2
4.2. det er ved en analyse af alternative 
stoffer dokumenteret, at der ikke findes 
stoffer, der egner sig som alternativer
4.3. stoffet er ikke forbudt til anvendelse i 
forbrugerprodukter i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). 
Kommissionen giver den relevante 
videnskabelige komité bemyndigelse til at 
foretage en ny evaluering af de 
pågældende stoffer eller præparater, når 
og hvis der opstår sikkerhedsproblemer og 
senest hvert femte år fra den dato, hvor 
der blev vedtaget en beslutning i henhold 
til artikel 45, stk. 2.
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Or. en

Begrundelse

CMR-stoffer bør ikke anvendes i legetøj. Dermed sikres det, at der er et højt niveau for 
beskyttelse af børns sundhed. Europa-Parlamentet har desuden i sin beslutning af 26. 
september 2007 om produktsikkerhed, især sikkerhedskrav til legetøj, opfordret til et 
ubetinget forbud mod alle CMR-stoffer (kategori 1, 2 og 3) og andre giftige stoffer, der 
ligeledes giver anledning til stor bekymring, som f.eks. hormonforstyrrende stoffer, 
sensibilisatorer og duftstoffer. 

Ændringsforslag 314
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

4.1. stoffets anvendelsesformål er af den 
relevante videnskabelige komité blevet 
evalueret og fundet sikkert, især hvad 
angår eksponering, og der er vedtaget en 
beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2
4.2. det er ved en analyse af alternative 
stoffer dokumenteret, at der ikke findes 
stoffer, der egner sig som alternativer
4.3. stoffet er ikke forbudt til anvendelse i 
forbrugerprodukter i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). 
Kommissionen giver den relevante 
videnskabelige komité bemyndigelse til at 
foretage en ny evaluering af de 
pågældende stoffer eller præparater, når 
og hvis der opstår sikkerhedsproblemer og 
senest hvert femte år fra den dato, hvor 
der blev vedtaget en beslutning i henhold 
til artikel 45, stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 315
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I legetøj er det forbudt at anvende stoffer 
og præparater klassificeret som CMR-
stoffer af kategori 1 og 2 i henhold til 
direktiv 67/548/EØF. 

Or. en

Begrundelse

Undtagelser skal ikke være tilladt.  Kræftfremkaldende og alle andre former for farlige 
kemikalier bør aldrig anvendes i legetøj, da de selv i de mindste doser er ekstremt farlige for 
børns sundhed. 

Ændringsforslag 316
Wolfgang Bulfon

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Stoffer og præparater klassificeret som 
CMR-stoffer af kategori 1 og 2 i henhold 
til direktiv 67/548/EØF må ikke anvendes i 
legetøj.

4.1. stoffets anvendelsesformål er af den 
relevante videnskabelige komité blevet 
evalueret og fundet sikkert, især hvad 
angår eksponering, og der er vedtaget en 
beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2

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

4.3. stoffet er ikke forbudt til anvendelse i 
forbrugerprodukter i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

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

Or. de

Begrundelse

Anvendelsen af stoffer i kategori 1 og 2, som er kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske, skal uden undtagelse være forbudt.

Ændringsforslag 317
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Når forsigtighedsprincippet anvendes for at forøge sikkerheden for legetøj, er der ingen 
grund til at behandle CMR-stofferne i i kategori 3 forskelligt fra dem i kategori 1 og 2.  
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Ændringsforslag 318
Emmanouil Angelakas

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

4.1. stoffets anvendelsesformål er af den 
relevante videnskabelige komité blevet 
evalueret og fundet sikkert, især hvad 
angår eksponering, og der er vedtaget en 
beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2 

4.1. legetøjsfabrikanten indgiver en 
ansøgning til den relevante 
videnskabelige komité bilagt en 
evalueringsrapport for det specifikke 
legetøj om brugerens eksponering for de 
CMR-stoffer, der er indeholdt i legetøjet 

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

4.2 den relevante videnskabelige komité 
har foretaget en konkret evaluering af 
stoffet og har fundet, at anvendelsen af 
stoffet er sikkert, især hvad angår 
eksponering, og der er vedtaget en 
beslutning i henhold til artikel 45, stk. 2

4.3. stoffet er ikke forbudt til anvendelse i 
forbrugerprodukter i henhold til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH).

4.3 det er ved en analyse af alternative 
stoffer dokumenteret, at der ikke findes 
stoffer, der egner sig som alternativer, som 
den relevante videnskabelige komité vil 
evaluere og godkende
4.4 stoffet er ikke forbudt til anvendelse i 
forbrugerprodukter i henhold til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH).
Kommissionen offentliggør i bilag …til 
dette direktiv en liste over de stoffer eller 
præparater samt det tilsvarende legetøj, 
der er undtaget fra kravene i bilag II, del 
III, punkt 3.  

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

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

Begrundelse

Der kan kun gives tilladelse til at anvende et CMR-stof i legetøj, hvis eksperimentelle 
undersøgelser af migrationen har påvist, at børns eksponering for stoffet ligger under en 
given procentdel, x % af det tolerable daglige indtag (TDI). Den relanate videnskabelige 
komité vi på grundlag af sådanne undersøgelser godkende anvendelsen af stoffet i en bestemt 
koncentration of for et bestemt legetøj. De godkendte stoffer og det tilsvarende legetøj kan 
fremgå af et bilag til direktivet, som vil blive løbende ajourført.

Ændringsforslag 319
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 320
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Christopher Heaton-Harris, Colm Burke

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Fabrikanterne kan fortsat bringe 
legetøj i omsætning, som indeholder 
stoffer, klassificeret som CMR-stoffer af 
kategori 1 og 2 i henhold til bilag I i 
direktiv 67/548/EØF, når der er indgivet 
en ansøgning til den relavante 
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videnskabelige komité i henhold til stk. 
4.1, og indtil der er vedtaget en beslutning 
som omhandlet i artikel 45, stk. 2. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag stilles med henblik på en tilpasning til forordning nr. 1907/2006 
(REACH).  Det ville være logisk, at de fabrikanter, der er i stand til at begrunde en fortsat 
anvendelse af et kemikalie og at fremlægge eksponeringsdata til støtte herfor, fortsat kan 
producere det pågældende legetøj, mens den videnskabelige komités konklusion afventes.   
Denne bestemmelse vil være utrolig vigtig for SMV'er, og den videnskabelige komités 
arbejdsbyrde afhænger heraf.

Ændringsforslag 321
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

De generelle undtagelser, der fremgår af forslaget, kan medføre en væsentlig svækkelse af 
forbudet.  I det nuværende forslag er anvendelsen af CMR-stoffer tilsyneladende ikke forbudt, 
selv om deres anvendelse er betinget.  Vi vil derfor foreslå et mere konsekvent forbud. Det er 
generelt set muligt at fremstille materialer uden disse stoffer. Undtagelserne fra forbudet bør 
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være begrænset til de tilfælde, hvor tilstedeværelsen af CMR-stoffer er uundgåelig, og hvor 
risikoen må anses for at være begrænset. Som eksempler kan nævnes indkapslede elektriske 
komponenter, monomerer i plastic og nikkel i rustfrit stål. 

Ændringsforslag 322
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Undtagelser for CMR-stoffer af kategori 3 bør kun indrømmes i henhold til bestemmelserne i 
bilag II, del III, punkt 4.  

Ændringsforslag 323
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Stoffer og præparater klassificeret som 
CMR-stoffer af kategori 3 i henhold til 
direktiv 67/548/EØF må anvendes i 

udgår
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legetøj, hvis stoffets anvendelsesformål af 
den relevante videnskabelige komité er 
blevet evalueret og fundet sikkert, især 
hvad angår eksponering, efter at der er 
vedtaget en beslutning i henhold til artikel 
45, stk. 2, og forudsat at de pågældende 
stoffer og præparater ikke er forbudt til 
anvendelse i forbrugerprodukter i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Ændringsforslag 324
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

CMR-stoffer bør ikke anvendes i legetøj. Dermed sikres det, at der er et højt niveau for 
beskyttelse af børns sundhed. Europa-Parlamentet har desuden i sin beslutning af 26. 
september 2007 om produktsikkerhed, især sikkerhedskrav til legetøj, opfordret til et 
ubetinget forbud mod alle CMR-stoffer (kategori 1, 2 og 3) og andre giftige stoffer, der 
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ligeledes giver anledning til stor bekymring, som f.eks. hormonforstyrrende stoffer, 
sensibilisatorer og duftstoffer. 

Ændringsforslag 325
Emmanouil Angelakas

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Stoffer, der er klassificeret som meget 
toksiske, toksiske, skadelige, 
sensibiliserende, ætsende eller irriterende 
må anvendes i legetøj, såfremt det ved en 
evaluering efter de relevante officielle 
europæiske standarder for afprøvning 
kan konstateres, at en eksponering for 
disse stoffer ikke indebærer en 
sundhedsrisiko for barnet.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at regulere anvendelsen af andre stoffer, der anvendes ved fremstilling af 
legetøj, men som ikke er så farlige som CMR-stofferne. Evalueringen af en eksponering for 
disse stoffer kan foretages ud fra en realistisk eksponeringsscenario og eventuelt ved at 
sammenligne eksponeringen med en brøkdel x%  af det tolerable daglige indtag (TDI) af 
stoffet.

Ændringsforslag 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

første afsnit, må legetøj ikke indeholde 
stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske af kategori 3 i 
henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, 
hvis: 

(i) Stofferne er blevet forbudt til 
anvendelse i forbrugerprodukter i henhold 
til forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH) eller
(ii) CMR-stoffer af kategori 3 er indeholdt 
i bestanddele eller legetøjsdele, der, som 
defineret i standard EN71, er tilgængelig 
for børn og den relevante videnskabelige 
komité har fundet, at indholdet af stoffet i 
legetøjet udgør en uacceptabel risiko for 
menneskers sundhed, navnlig når henses 
til eksponeringen.  En beslutning om at 
revidere bilag IIb, der indeholder en liste 
over de CMR-stoffer af kategori 3, der i 
henhold til nærværende bestemmelse er 
forbudt, vedtages efter artikel 45, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Der er en klar forskel mellem CMR-stoffer af kategori 1 og 2 og CMR-stoffer af kategori 3:  
de fleste CMR-3 stoffer er ikke omfattet af de samme retlige begrænsninger som CMR-
stofferne af kategori 1 og 2. Adskillige hundrede kemikalier er kategoriseret som CMR-stoffer
af kategori 3 og findes i materialer, der anvendes til fremstilling af andre forbrugsvarer, 
herunder legetøj. Af hensyn til børns sundhed og EU's ønske om en bedre regulering, bør 
fremgangsmåden for alle forbrugsvarer være den samme. De forbudte CMR-stofffer af 
kategori 3 bør derfor anføres i et nyt bilag IIb.
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Ændringsforslag 327
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, må legetøj ikke indeholde 
stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske under kategori 3 i 
henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, 
hvis: 

(i) Stofferne er blevet forbudt til 
anvendelse i forbrugerprodukter i henhold 
til forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH) eller
(ii) CMR-stoffer af kategori 3 er indeholdt 
i bestanddele eller legetøjsdele, der, som 
defineret i standard EN71, er tilgængelige 
for børn, og den relevante videnskabelige 
komité har fundet, at indholdet af stoffet i 
legetøjet udgør en uacceptabel risiko for 
menneskers sundhed, navnlig når henses 
til eksponeringen. En beslutning om at 
revidere bilag IIb, der indeholder en liste 
over de CMR-stoffer af kategori 3, der i 
henhold til nærværende bestemmelse er 
forbudt, vedtages efter artikel 45, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

The difference between CMRs categories 1-2 and CMRs 3 has to be taken into account.  For 
widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances are 
not subject to the same legal restrictions as CMR 1 and 2.  Hundreds of chemicals are 
categorized as CMR 3s.   Many are found in materials used to produce other consumer 
products (furnishings, domestic goods, automotive etc) as well as toys.  
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For the sake of children’s health and the EU’s commitment to better regulation, a common 
approach is needed for all consumer products.  This is the purpose of REACH.

Placing unnecessary restrictions on toys, will not protect children.  It will however,

√ unnecessarily remove many categories of toys from the market

√ threaten the viability of particularly small European toy businesses

Ændringsforslag 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, må legetøj ikke indeholde 
stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske af kategori 3 i 
henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, 
hvis: 

(i) Stofferne er blevet forbudt til 
anvendelse i forbrugerprodukter i henhold 
til forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH) eller
(ii) CMR-stoffer af kategori 3 er indeholdt 
i bestanddele eller legetøjsdele, der, som 
defineret i standard EN71, er tilgængelige 
for børn, og den relevante videnskabelige 
komité har fundet, at indholdet af stoffet i 
legetøjet udgør en uacceptabel risiko for 
menneskers sundhed, navnlig når henses 
til eksponeringen.  En beslutning om at 
revidere bilag IIb, der indeholder en liste 
over de CMR-stoffer af kategori 3, der i 
henhold til nærværende bestemmelse er 
forbudt, vedtages efter artikel 45, stk. 2.
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Or. en

Begrundelse

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions.  Restrictions should be based on risk. The difference in 
treatment is seen in other Community legislation, including REACH which applies the 
Authorisation procedure to CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3. It would therefore 
be inconsistent with REACH – and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in 
the Toys Directive as if they pose the same levels of toxic concern.  It is therefore proposed 
that where materials have a history of safe use in industry, CMR 3 substances are allowed for 
use unless specifically banned by the scientific committee.

Ændringsforslag 329
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Ud over begrænsningerne i punkt 2, 
første afsnit, må legetøj ikke indeholde 
stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske under kategori 3 i 
henhold til bilag I i direktiv 67/548/EØF, 
hvis: 

(i) stofferne er blevet forbudt til 
anvendelse i forbrugerprodukter i henhold 
til forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH) eller
(ii) CMR-stoffer af kategori 3 er indeholdt 
i bestanddele eller legetøjsdele, der, når de 
anvendes som anført i artikel 9, stk. 2, 
første afsnit, er tilgængelige for børn, og 
den relevante videnskabelige komité har 
fundet, at indholdet af stoffet i legetøjet 
udgør en uacceptabel risiko for 
menneskers sundhed, navnlig når henses 
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til eksponeringen.  En beslutning om at 
ændre bilag IIb, der indeholder en liste 
over de CMR-stoffer af kategori 3, der i 
henhold til nærværende bestemmelse er 
forbudt, vedtages efter artikel 45, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 330
Małgorzata Handzlik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Tilstedeværelsen af stoffer og 
præparater klassificeret som CMR-stoffer 
af kategori 3 i henhold til bilag 1 af
direktiv 67/548/EØF skal forbydes i legetøj 
efter at der er vedtaget en beslutning i 
henhold til artikel 45, stk. 2 og opført i 
bilag IIb, kun hvis deres tilstedeværelse i 
legetøj af den relevante videnskabelige 
komité er blevet evalueret og fundet at 
udgøre en trussel mod menneskeligt 
helbred, især hvad angår eksponering, 
eller hvis de pågældende stoffer og 
præparater ikke er forbudt til anvendelse i 
forbrugerprodukter i henhold til forordning
(EF) nr. 1907/2006 (REACH).

Or. en

Begrundelse

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions in the same way that CMR 1 and 2 substances are.  The 
emphasis on showing a risk is even more important. The difference in treatment is seen in 
other Community legislation, including REACH which applies the Authorisation procedure to 
CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3.  It would therefore be inconsistent with REACH 
– and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in the Toys Directive as if they 
pose the same levels of toxic concern.  
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Where the materials have had a history of safe use in industry, CMRs 3 should be allowed for 
use unless specifically banned by the Scientific Committee.

Ændringsforslag 331
Gary Titley

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Stoffer og præparater klassificeret som 
CMR-stoffer af kategori 3 i henhold til 
direktiv 67/548/EØF må anvendes i 
legetøj, forudsat, at de ikke migrerer eller 
at de er placeret i diskrete komponenter 
eller dele af legetøjet, der er fysisk 
utilgængeligt for børn, når legetøjet 
anvendes i henhold til bestemmelserne i 
artikel 9, Punkt 2, eller de følgende 
betingelser er opfyldt:

5.1. stoffets anvendelsesformål er af den 
relevante videnskabelige komité blevet 
evalueret og fundet sikkert, især hvad 
angår eksponering, og efter en beslutning i 
henhold til artikel 45, stk. 2; og 
5.2 stoffet er ikke forbudt til anvendelse i 
forbrugerprodukter i henhold til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH).

Or. en

Ændringsforslag 332
Karin Riis-Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Stoffer og præparater klassificeret som 
CMR-stoffer af kategori 3 i henhold til 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 333
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. producenterne kan fortsætte med at 
sætte legetøj på markedet, der indeholder 
stoffer, der er klassificeret som CMR-
stoffer i henhold til direktiv 67/548/EØF, 
for hvilke der er indsendt en ansøgning, 
og indtil en afgørelse er vedtaget; 

Or. en

Ændringsforslag 334
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

(1) Alanroot (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanat

legetøj må ikke indeholde duftstoffer af 
nogen art;
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(3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol
(5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol
(7) Diethylmaleat
(8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin
(12) Dimethylcitraconat
(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
on
(15) Diphenylamin
(16) Ethylacrylat
(17) Figenblade, friske og tilberedninger
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal
(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Ethoxyphenol
(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycumarin
(25) 4-Methoxyphenol
(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on
(28) Methyl trans-2-butenoat
(29) 6-Methylcumarin
(30) 7-Methylcumarin
(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin
(34) Hexahydrocumarin
(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon
(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 
Kunth).

Spor af disse stoffer kan imidlertid 
tillades, forudsat at deres tilstedeværelse 
er teknisk uundgåelig i god 
fremstillingspraksis.
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Desuden skal følgende 
allergifremkaldende duftstoffer angives, 
hvis de anvendes i legetøj i 
koncentrationer, der overstiger 0,01 
vægtprocent:

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzylbenzoat
(6) Benzylcinnamat
(7) Benzylsalicylat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxal
dehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i række 83 i 

kosmetikdirektivet opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)
(21) d-Limonen
(22) Linalool
(23) Methylheptincarbonat
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Egemosekstrakt
(26) Træmosekstrakt

Or. en

Begrundelse

Duftstoffer har vist sig i høj grad at være allergifremkaldende. Da der endnu ikke er blevet 
fastlagt nogen udtømmende liste over duftstoffer, som kan forårsage allergi, bør 
forsigtighedsprincippet anvendes. Vurderinger i henhold til den kommende forordning om 
klassificering, mærkning og emballering vil imidlertid give oplysninger om, hvilke stoffer, der 
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er blevet undersøgt og har vist sig at være eller ikke at være allergifremkaldende. 

Ændringsforslag 335
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

(1) Alanroot (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanat
(3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol
(5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol
(7) Diethylmaleat
(8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin
(12) Dimethylcitraconat
(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
on
(15) Diphenylamin
(16) Ethylacrylat
(17) Figenblade, friske og tilberedninger
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal
(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Ethoxyphenol
(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycumarin
(25) 4-Methoxyphenol
(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on
(28) Methyl trans-2-butenoat
(29) 6-Methylcumarin
(30) 7-Methylcumarin

legetøj må ikke indeholde duftstoffer af 
nogen art;
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(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin
(34) Hexahydrocumarin
(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon
(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzylbenzoat
(6) Benzylcinnamat
(7) Benzylsalicylat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxal
dehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i række 83 i 

kosmetikdirektivet opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)
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(21) d-Limonen
(22) Linalool
(23) Methylheptincarbonat
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Egemosekstrakt
(26) Træmosekstrakt

Or. en

Begrundelse

Duftstoffer forårsager allergi hos børn, og derfor bør duftstoffer i legetøj forbydes 
fuldstændigt.

Ændringsforslag 336
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

(1) Alanroot (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanat
(3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol
(5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol
(7) Diethylmaleat
(8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin
(12) Dimethylcitraconat
(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
on
(15) Diphenylamin
(16) Ethylacrylat

7. Legetøj må ikke indeholde 
allergifremkaldende duftstoffer.
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(17) Figenblade, friske og tilberedninger
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal
(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Ethoxyphenol
(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycumarin
(25) 4-Methoxyphenol
(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on
(28) Methyl trans-2-butenoat
(29) 6-Methylcumarin
(30) 7-Methylcumarin
(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin
(34) Hexahydrocumarin
(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon
(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzylbenzoat
(6) Benzylcinnamat
(7) Benzylsalicylat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalkohol
(10) Citral
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(11) Citronellol
(12) Cumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxal
dehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i række 83 i 

kosmetikdirektivet opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)
(21) d-Limonen
(22) Linalool
(23) Methylheptincarbonat
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Egemosekstrakt
(26) Træmosekstrakt

Or. en

Begrundelse

Fragrances have shown to a large extent to be allergenic. Far from all fragrances are 
analysed on allergenic properties. For the time being, no exhaustive list is known to establish 
on a scientific bases which fragrances are and are not allergenic. Banning a number of 
allergenic fragrances may create a situation where many other in practice are allowed.
Assessments according to the coming CLP Regulation will however provide for information 
on which substances are investigated and  found not to be e.g. allergenic.

Ændringsforslag 337
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

(1) Alanroot (Inula helenium)

7. Kun duftstoffer, der konstateres ikke at 
være allergifremkaldende i 
overensstemmelse med forordningen om 
klassificering, mærkning og emballering 
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(2) Allylisothiocyanat
(3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol
(5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol
(7) Diethylmaleat
(8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin
(12) Dimethylcitraconat
(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
on
(15) Diphenylamin
(16) Ethylacrylat
(17) Figenblade, friske og tilberedninger
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal
(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Ethoxyphenol
(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycumarin
(25) 4-Methoxyphenol
(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on
(28) Methyl trans-2-butenoat
(29) 6-Methylcumarin
(30) 7-Methylcumarin
(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin
(34) Hexahydrocumarin
(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon
(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 
Kunth).

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

af stoffer og blandinger, må anvendes i 
legetøj.
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fremstillingspraksis.

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

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzylbenzoat
(6) Benzylcinnamat
(7) Benzylsalicylat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxal
dehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i række 83 i 

kosmetikdirektivet opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)
propionaldehyde
(21) d-Limonen
(22) Linalool
(23) Methylheptincarbonat
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Egemosekstrakt
(26) Træmosekstrakt

Or. en
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Ændringsforslag 338
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

(1) Alanroot (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanat
(3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol
(5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol
(7) Diethylmaleat
(8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin
(12) Dimethylcitraconat
(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
on
(15) Diphenylamin
(16) Ethylacrylat
(17) Figenblade, friske og tilberedninger
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal
(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Ethoxyphenol
(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycumarin
(25) 4-Methoxyphenol
(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on
(28) Methyl trans-2-butenoat
(29) 6-Methylcumarin
(30) 7-Methylcumarin
(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin

7. Kun duftstoffer, der konstateres ikke at 
være allergifremkaldende i 
overensstemmelse med forordningen om 
klassificering, mærkning og emballering 
af stoffer og blandinger, må anvendes i 
legetøj.
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(34) Hexahydrocumarin
(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon
(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzylbenzoat
(6) Benzylcinnamat
(7) Benzylsalicylat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxal
dehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i række 83 i 

kosmetikdirektivet opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)
(21) d-Limonen
(22) Linalool
(23) Methylheptincarbonat
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
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cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Egemosekstrakt
(26) Træmosekstrakt

Or. en

Begrundelse

Assessments according to the upcoming Regulation on Classification, Labelling and 
Packaging of Substances and Mixtures (CLP Regulation) will provide for reliable information 
on which substances are investigated and found not to be e.g. allergenic. Making a reference 
to this regulation in the Toys Safety Directive would avoid the need for additional scientific 
assessments of fragrances. To be in line with the objects of attaining a high level of safety, we 
suggest that only those fragrances that are found not to be allergenic should be allowed.

Ændringsforslag 339
Marianne Thyssen, Angelika Niebler, Miroslav Mikolášik, Colm Burke, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

(1) Alanroot (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanat
(3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol
(5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol
(7) Diethylmaleat
(8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin
(12) Dimethylcitraconat
(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on
(15) Diphenylamin
(16) Ethylacrylat

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

(1) Alanroot (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanat
(3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol
(5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol
(7) Diethylmaleat
(8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin
(12) Dimethylcitraconat
(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on
(15) Diphenylamin
(16) Ethylacrylat
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(17) Figenblade, friske og tilberedninger
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal
(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Ethoxyphenol
(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycumarin
(25) 4-Methoxyphenol
(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on
(28) Methyl trans-2-butenoat
(29) 6-Methylcumarin
(30) 7-Methylcumarin
(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin
(34) Hexahydrocumarin
(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon
(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).

(17) Figenblade, friske og tilberedninger
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal
(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Ethoxyphenol
(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycumarin
(25) 4-Methoxyphenol
(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on
(28) Methyl trans-2-butenoat
(29) 6-Methylcumarin
(30) 7-Methylcumarin
(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin
(34) Hexahydrocumarin
(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon
(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).
(39) Musk ambrette

(40) 4-Phenyl-3-buten-2-one
(41) Amylcinnamal
(42) Amylcinnamylalkohol
(43) Benzylalkohol
(44) Benzylsalicylat
(45) Cinnamylalkohol
(46) Cinnamal
(47) Citral
(48) Cumarin
(49) Eugenol
(50) Geraniol
(51) Hydroxycitronellal
(52) Hydroxymethylpentylcyclohe
xenecarboxaldehyd
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(53) Isoeugenol
Spor af disse stoffer kan imidlertid tillades, 
forudsat at deres tilstedeværelse er teknisk 
uundgåelig i god fremstillingspraksis.

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

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

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

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzylbenzoat
(6) Benzylcinnamat
(7) Benzylsalicylat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxal
dehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i række 83 i 

kosmetikdirektivet opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)
(21) d-Limonen
(22) Linalool
(23) Methylheptincarbonat
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Egemosekstrakt
(26) Træmosekstrakt

(1) Anisylalkohol
(2) Benzylbenzoat
(3) Benzylcinnamat
(4) Citronellol
(5) Farnesol
(6) Hexylcinnamaldehyd
(7) Lilial 
(8) d-Limonen 
(9) Linalool
(10) Methylheptincarbonat
(11)3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on 
(12) Egemosekstrakt
(13) Træmosekstrakt

Or. en

Begrundelse

Scientific reports show that there are 40 forbidden fragrances. These are contained in the list 
of banned fragrances in the Proposal on the safety of toys with the exception of 2 substances.
These 2 substances (= musk ambrette and 4 phenyl-3-buten-2-one) which have been 
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considered as allergenic by the SCCNFP in 2003 were not included in the list of the TSD and 
need to be added. It is also appropriate to ban13 fragrances that are subject to labelling in 
the Commission's Proposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance 
chemicals are most frequently reported as contact allergens.

Ændringsforslag 340
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

(1) Alanroot (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanat
(3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol
(5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol
(7) Diethylmaleat
(8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin
(12) Dimethylcitraconat
(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on
(15) Diphenylamin
(16) Ethylacrylat
(17) Figenblade, friske og tilberedninger
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal
(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Ethoxyphenol
(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycumarin
(25) 4-Methoxyphenol
(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on
(28) Methyl trans-2-butenoat

7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
forbudte duftstoffer:

(1) Alanroot (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanat
(3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol
(5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol
(7) Diethylmaleat
(8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin
(12) Dimethylcitraconat
(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-on
(15) Diphenylamin
(16) Ethylacrylat
(17) Figenblade, friske og tilberedninger
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal
(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Ethoxyphenol
(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycumarin
(25) 4-Methoxyphenol
(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-on
(28) Methyl trans-2-butenoat
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(29) 6-Methylcumarin
(30) 7-Methylcumarin
(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin
(34) Hexahydrocumarin
(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon
(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).

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

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

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzylbenzoat
(6) Benzylcinnamat
(7) Benzylsalicylat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxald
ehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i række 83 i kosmetikdirektivet 

opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)
(21) d-Limonen

(29) 6-Methylcumarin
(30) 7-Methylcumarin
(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin
(34) Hexahydrocumarin
(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon
(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).

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

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

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzylbenzoat
(6) Benzylcinnamat
(7) Benzylsalicylat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18)
Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxald
ehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i række 83 i kosmetikdirektivet 

opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)
(21) d-Limonen



AM\744156DA.doc 177/202 PE412.121v02-00

DA

(22) Linalool
(23) Methylheptincarbonat
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Egemosekstrakt
(26) Træmosekstrakt

(22) Linalool
(23) Methylheptincarbonat
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Egemosekstrakt
(26) Træmosekstrakt

Or. en

Ændringsforslag 341
Jacques Toubon

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:

(1) Alanroot (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanat
(3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol
(5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol
(7) Diethylmaleat
(8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-

Dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin
(12) Dimethylcitraconat
(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-

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

on
(15) Diphenylamin
(16) Ethylacrylat
(17) Figenblade, friske og tilberedninger
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal
(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Ethoxyphenol
(23) 6-lsopropyl-2-

7.7. Legetøj må ikke indeholde følgende 
duftstoffer:  

(1) Alanroot (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanat
(3) Benzylcyanid
(4) 4 tert-Butylphenol
(5) Chenopodiumolie
(6) Cyclamenalkohol
(7) Diethylmaleat
(8) Dihydrocumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-
methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-cumarin
(12) Dimethylcitraconat
(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-
3-on
(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-
on
(15) Diphenylamin
(16) Ethylacrylat
(17) Figenblade, friske og tilberedninger
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenaldiethylacetal
(20) trans-2-Hexenaldimethylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Ethoxyphenol
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decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycumarin
(25) 4-Methoxyphenol
(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-

on
(28) Methyl trans-2-butenoat
(29) 6-Methylcumarin
(30) 7-Methylcumarin
(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 

Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin
(34) Hexahydrocumarin
(35) Perubalsam (Myroxylonpereirae 

Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon
(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-

undecatrien-2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 

Kunth).

(23) 6-lsopropyl-2-
decahydronaphthalenol
(24) 7-Methoxycumarin
(25) 4-Methoxyphenol
(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-
on
(28) Methyl trans-2-butenoat
(29) 6-Methylcumarin
(30) 7-Methylcumarin
(31) 5-Methyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarin
(34) Hexahydrocumarin
(35) udvinding af rå Perubalsam 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyclohexanon
(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-
undecatrien-2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 

Kunth).

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sletter beskrivelsen "allergen". Råmaterialerne på denne liste er ikke 
nødvendigvis allergene. 

Ændringsforslaget indeholder også mere præcise referencer til visse typer udvinding, da 
mindre fejl har sneget sig ind i teksten.  På et mere generelt plan bør spil eller legetøj, der 
kan give anledning til kontakt mellem duftstoffer og huden være i overensstemmelse enten 
med kosmetikdirektivet eller med agroindustrielle standarder.

Ændringsforslag 342
Jacques Toubon

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden skal følgende 
allergifremkaldende duftstoffer angives, 
hvis de anvendes i legetøj i

Følgende allergifremkaldende duftstoffer 
angives på pakningen eller i den 
medfølgende vejledning til legetøj eller 
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koncentrationer, der overstiger 0,01 
vægtprocent:

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

spil1, hvis de anvendes i koncentrationer, 
der overstiger 0,01 vægtprocent:

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzylbenzoat
(6) Benzylcinnamat
(7) Benzylsalicylat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18)

Hydroxymethylpentylcyclohexenca
rboxaldehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i række 83 i 
kosmetikdirektivet opført som 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyd)
(21) d-Limonen
(22) Linalool
(23) Methylheptincarbonat
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Egemosekstrakt
(26) Træmosekstrakt

1 The toys concerned include, for 
example, perfumed dolls, modelling 
pastes, educational games and toys, art 
kits and scientific kits.

Or. fr

Begrundelse

The molecules in question are present in most natural essential oils. They can cause skin 
allergies in a small number of individuals. It is therefore important to be able to indicate their 
presence, either on a label if the product is not packaged or on the packaging or in the 
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instructions for use accompanying certain toys or games.

As these allergenic molecules only affect the skin, it is not necessary to mention them in 
confectionery or kitchen kits or in games where any direct contact with the molecules in 
question is impossible.

Ændringsforslag 343
Wolfgang Bulfon

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Mængderne opført på tabellen bør for at begrænse udsættelsen og for at lette inspektioner 
repræsentere det samlede indhold af de relevante substanser i milligram pr. kilo legetøj.

Ændringsforslag 344
Jacques Toubon

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. Den tolerable daglige dosis (TDD) for 
beskyttelse af børns sundhed som følge af 
brugen af legetøj må ikke overstige 
følgende værdier pr dag:

Grundstof mg/kg i 
tørt, 

skørt, 
pulverlig

nende 

mg/kg i 
flydende 

eller 
klæbrigt 
legetøjs

Grundstof TDD (mg/kg af barnets 
vægt/dag)
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eller 
bøjeligt 

legetøjsm
ateriale

material
e

Aluminium 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 6
Arsen 7.5 1.9 Arsen 1
Barium 4500 1125 Barium 600
Bor 1200 300 Bor 160
Cadmium 3.8 0.9 Cadmium 0.5
Chrom (III) 37.5 9.4 Chrom 5
Chrom (VI) 0.04 0.01
Kobolt 10.5 2.6

Kobber 622.5 156
Bly 27 6.8 Bly 3.6
Mangan 1200 300 Mangan 160
Kviksølv 15 3.8 Kviksølv 2
Nikkel 75 18.8 Nikkel 10
Selen 37.5 9.4 Selen 5
Strontium 4500 1125
Tin 15000 3750 Tin 2000
Organisk 
tin

1.9 0.5

Zink 3750 938 Zink 500

"Tolerabel daglig dosis" refererer til den 
maksimale mængde af et element som et 
barn kan indtage i forhold til sin vægt 
uden at det skader barnets sundhed.

Disse grænseværdier finder ikke 
anvendelse på legetøj, når det på grund af 
legetøjets tilgængelighed, funktion, 
størrelse eller vægt kan udelukkes, at det 
udgør nogen som helst fare som følge af 
sutning, slikning, slugning eller langvarig 
berøring med huden, hvis legetøjet 
anvendes som anført i artikel 9, stk. 2, 
første afsnit.

Disse grænseværdier finder ikke 
anvendelse på legetøj, når det på grund af 
legetøjets tilgængelighed, funktion, 
størrelse eller vægt kan udelukkes, at det 
udgør nogen som helst fare som følge af 
sutning, slikning, slugning eller langvarig 
berøring med huden, hvis legetøjet 
anvendes som anført i artikel 9, stk. 2, 
første afsnit.
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Or. fr

Begrundelse

Only bioavailability values or the tolerable daily dose (mg / kg of the child's weight / day) 
enable standardisation authorities to determine the most suitable measuring techniques in the 
light of scientific and technical knowledge.

The migration values stated do not accord with the guidelines given in the RIVM report.

The Commission has listed 19 elements. We consider six of them to be inappropriate: there is 
no point, during extraction, in separating chromium III from chromium VI and organic tin 
from tin.

It would be inappropriate to expect a toy to contain copper, aluminium, strontium and cobalt.

Ændringsforslag 345
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 8 – tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Grundstof mg/kg i 
tørt, skørt, 
pulverligne

nde eller 
bøjeligt 

legetøjsmat
eriale

mg/kg i 
flydende eller 

klæbrigt 
legetøjsmateri

ale

Grundstof mg/kg i 
tørt, skørt, 
pulverligne

nde eller 
bøjeligt 

legetøjsmat
eriale

mg/kg i 
flydende 

eller 
klæbrigt 

legetøjsmat
eriale

Aluminium 5625 1406 Aluminiu
m

5625 1406

Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arsen 7.5 1.9
Barium 4500 1125 Barium 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Cadmium  3.8 0.9



AM\744156DA.doc 183/202 PE412.121v02-00

DA

Chrom (III) 37.5 9.4 Chrom 
(III) 

37.5 9.4

Chrom (VI) 0.04 0.01

Kobolt 10.5 2.6 Kobolt 10.5 2.6
Kobber 622.5 156 Kobber 622.5 156
Bly 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Kviksølv 15 3.8
Nikkel 75 18.8 Nikkel 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4
Strontium 4500 1125 Strontium 4500 1125
Tin 15000 3750 Tin 15000 3750
Organisk tin 1.9 0.5
Zink 3750 938 Zink 3750 938

Or. en

Begrundelse

Arsen, cadmium, bly, chrom (VI), kviksølv og organisk tin er stærkt giftige, og bør forbydes 
fuldstændigt i legetøj. Cadmium, bly, chrom VI og kviksølv er allerede forbudt i biler og 
elektriske og elektroniske apparater. I cement skal chrom VI reduceres til en uskadelig form 
ved iblanding af ferrosulfat. Arsen er forbudt i maling og i træbehandling (med visse 
undtagelser). Tinforbindelser er forbudt som biocider. Disse stoffer har tydeligvis intet at 
gøre i legetøj.

Ændringsforslag 346
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Grundstof mg/kg i 
tørt, skørt, 

mg/kg i 
flydende 

Grundstof mg/kg i 
tørt, skørt, 

mg/kg i 
flydende 
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pulverligne
nde eller 
bøjeligt 

legetøjsmat
eriale

eller 
klæbrigt

legetøjsmat
eriale

pulverligne
nde eller 
bøjeligt 

legetøjsmat
eriale

eller 
klæbrigt 

legetøjsmat
eriale

Aluminium 5625 1406 Aluminium 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arsen 7.5 1.9
Barium 4500 1125 Barium 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Cadmium  3.8 0.9
Chrom (III) 37.5 9.4 Chrom (III) 37.5 9.4

Chrom (VI) 0.04 0.01

Kobolt 10.5 2.6 Kobolt 10.5 2.6
Kobber 622.5 156 Kobber 622.5 156
Bly 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Kviksølv 15 3.8
Nikkel 75 18.8 Nikkel 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4
Strontium 4500 1125 Strontium 4500 1125
Tin 15000 3750 Tin 15000 3750
Organisk tin 1.9 0.5 Organisk tin 1.9 0.5
Zink 3750 938 Zink 3750 938
Disse grænseværdier finder ikke 
anvendelse på legetøj, når det på grund 
af legetøjets tilgængelighed, funktion, 
størrelse eller vægt kan udelukkes, at det 
udgør nogen som helst fare som følge af 
sutning, slikning, slugning eller 
langvarig berøring med huden, hvis 
legetøjet anvendes som anført i artikel 9, 
stk. 2, første afsnit.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Nogle af disse stoffer er kendt som CMR-stoffer og bør derfor forbydes i legetøj, hvilket er i 
overensstemmelse med ændringsforslaget til bilag II, del III, punkt 3-5, af samme forfatter. 
Cadmium, chrom VI og bly er anerkendt som alvorligt sundhedsskadelige og forbydes i 
direktivet om elektrisk og elektronisk udstyr og direktivet om udrangerede køretøjer. Det 
sidste afsnit skal udgå, fordi det indeholder for store undtagelser fra forbuddet mod CMR-
stoffer.

Ændringsforslag 347
Charlotte Cederschiöld

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Grundstof mg/kg i 
tørt, skørt, 
pulverligne

nde eller 
bøjeligt 

legetøjsmat
eriale

mg/kg i 
flydende 

eller 
klæbrigt 

legetøjsmat
eriale

Grundstof mg/kg i 
tørt, skørt, 
pulverligne

nde eller 
bøjeligt 

legetøjsmat
eriale

mg/kg i 
flydende 

eller 
klæbrigt 

legetøjsmat
eriale

Aluminium 5625 1406 Aluminium 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arsen 7.5 1.9
Barium 4500 1125 Barium 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Cadmium  3.8 0.9
Chrom (III) 37.5 9.4 Chrom (III) 37.5 9.4

Chrom (VI) 0.04 0.01

Kobolt 10.5 2.6 Kobolt 10.5 2.6
Kobber 622.5 156 Kobber 622.5 156
Bly 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
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Kviksølv 15 3.8
Nikkel 75 18.8 Nikkel 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4
Strontium 4500 1125 Strontium 4500 1125
Tin 15000 3750 Tin 15000 3750
Organisk tin 1.9 0.5 Organisk tin 1.9 0.5
Zink 3750 938 Zink 3750 938
Disse grænseværdier finder ikke 
anvendelse på legetøj, når det på grund 
af legetøjets tilgængelighed, funktion, 
størrelse eller vægt kan udelukkes, at det 
udgør nogen som helst fare som følge af 
sutning, slikning, slugning eller 
langvarig berøring med huden, hvis 
legetøjet anvendes som anført i artikel 9, 
stk. 2, første afsnit.

udgår

Or. en

Begrundelse

Some of these metals are CMR substances. The migration limits  should not be used to exempt 
metals with CMR-properties from the ban, but they should be used to further limit the risks.
This needs to be clarified. The most dangerous metals should be banned for use in toys. EU-
manufacturers to not use mercury in toys, but imported toys have contained the substance in 
some unfortunate cases. A ban on mercury in toys would lead to more equal terms for 
imported toys and toys manufactured in the EU. Also the other heavy metals deleted in the 
amendment are recognised as having serious health effects and are prohibited in the RoHS-
directive 2002/95/EC and the ELV-Directive 2000/53/EC. The last paragraph enables too 
wide exemptions from the CMR ban.

Ændringsforslag 348
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Nedenstående grænser for migration 
fra legetøj eller legetøjsbestanddele, der 
er tilgængelige for børn under brug, jf. 

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

artikel 9, stk. 2, første afsnit, må ikke 
overskrides:

Grundstof mg/kg i 
tørt, skørt, 
pulverligne

nde eller 
bøjeligt 

legetøjsmat
eriale

mg/kg i 
flydende 

eller 
klæbrigt 

legetøjsmat
eriale

Grundstof mg/kg i 
tørt, skørt, 
pulverligne

nde eller 
bøjeligt 

legetøjsmat
eriale

mg/kg i 
flydende 

eller 
klæbrigt 

legetøjsmat
eriale

Aluminium 5625 1406 Aluminium 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arsen 7.5  1.9 Arsen 7.5 1.9
Barium 4500 1125 Barium 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Cadmium  3.8 0.9
Chrom (III) 37.5 9.4 Chrom (III) 37.5 9.4

Chrom (VI) 0.04 0.01

Kobolt 10.5 2.6 Kobolt 10.5 2.6
Kobber 622.5 156 Kobber 622.5 156
Bly 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Kviksølv 15 3.8
Nikkel 75 18.8 Nikkel 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4
Strontium 4500 1125 Strontium 4500 1125
Tin 15000 3750 Tin 15000 3750
Organisk tin 1.9 0.5 Organisk tin 1.9 0.5
Zink 3750 938 Zink 3750 938
Disse grænseværdier finder ikke 
anvendelse på legetøj, når det på grund 
af legetøjets tilgængelighed, funktion, 
størrelse eller vægt kan udelukkes, at det 
udgør nogen som helst fare som følge af 
sutning, slikning, slugning eller 
langvarig berøring med huden, hvis 
legetøjet anvendes som anført i artikel 9, 
stk. 2, første afsnit.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 349
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Grundstof mg/kg i 
tørt, skørt, 
pulverligne

nde eller 
bøjeligt 

legetøjsmat
eriale

mg/kg i 
flydende 

eller 
klæbrigt 

legetøjsmat
eriale

Grundstof mg/kg i 
tørt, skørt, 
pulverligne

nde eller 
bøjeligt 

legetøjsmat
eriale

mg/kg i 
flydende 

eller 
klæbrigt 

legetøjsmat
eriale

Aluminium 5625 1406 Aluminium 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arsen 7.5  1.9
Barium 4500 1125 Barium 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Cadmium  3.8 0.9
Chrom (III) 37.5 9.4

Chrom (VI) 0.04 0.01

Kobolt 10.5 2.6
Kobber 622.5 156 Kobber 622.5 156
Bly 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Kviksølv 15 3.8
Nikkel 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4
Strontium 4500 1125 Strontium 4500 1125
Tin 15000 3750 Tin 15000 3750
Organisk tin 1.9 0.5
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Zink 3750 938 Zink 3750 938
Disse grænseværdier finder ikke 
anvendelse på legetøj, når det på grund 
af legetøjets tilgængelighed, funktion, 
størrelse eller vægt kan udelukkes, at det 
udgør nogen som helst fare som følge af 
sutning, slikning, slugning eller 
langvarig berøring med huden, hvis 
legetøjet anvendes som anført i artikel 9, 
stk. 2, første afsnit.

udgår

Or. en

Begrundelse

Some of these metals are known CMR-substances. The migration limits should not be used to 
exempt metals with i.e. CMR-properties from the ban, and those limits should be used to 
further limit the risks. This needs to be clarified.  We see good reasons to ban the use of the 
most dangerous metals in toys, in particular mercury. EU-manufacturers are not known to 
use mercury in toys however; imported toys have unfortunately contained this substance in 
some cases. We suggest the last paragraph to be deleted, as it enables too wide exemptions 
from the CMR ban.

Ændringsforslag 350
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 8 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er forbudt at anvende følgende stoffer 
i legetøj eller legetøjsbestanddele:
(1) Arsen
(2) Cadmium
(3) Chrom (IV)
(4) Bly
(5) Kviksølv
(6) Organisk tin

Or. en
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Begrundelse

Arsen, cadmium, bly, chrom  VI, kviksølv og organisk tin er stærkt giftige, og bør forbydes 
fuldstændigt i legetøj. Cadmium, bly, chrom VI og kviksølv er allerede forbudt i biler og 
elektriske og elektroniske apparater. I cement skal chrom VI reduceres til en uskadelig form 
ved iblanding af ferrosulfat. Arsen er forbudt i maling og i træbehandling (med visse 
undtagelser). Tinforbindelser er forbudt som biocider. Disse stoffer har tydeligvis intet at 
gøre i legetøj.

Ændringsforslag 351
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) For legetøj eller dele deraf, der er 
beregnet til at blive puttet i munden, 
vedtages særlige bestemmelser baseret på 
bestemmelserne for emballageprodukter 
for fødevarer som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om 
materialer og genstande bestemt til 
kontakt med fødevarer og tilsvarende 
særlige foranstaltninger for bestemte 
materialer, uanset hvilken aldersgruppe 
legetøjet er beregnet for. Disse krav skal 
vedtages på grundlag af en udtalelse fra 
den kompetente videnskabelige komité og 
ved en beslutning i henhold til artikel 45, 
stk 2, idet der tages hensyn til forskellene 
mellem legetøj og materialer, der kommer 
i berøring med fødevarer.

Or. el
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Ændringsforslag 352
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Bilag II a – titel (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIa
Liste over stoffer eller præparater 
klassificeret som CMR-stoffer i kategori 1 
og 2, jf. bilag 1 i direktiv 67/548/EØF, for 
hvilke den relevante videnskabelige 
komité udstedte en fritagelse efter en 
evaluering i overensstemmelse med bilag 
II, del III, punkt 4.

Or. en

Begrundelse

Ændringen indeholder i lighed med godkendelsesproceduren under REACH, som særligt 
tager hensyn til CMR-stoffer af kategori 1 og 2, et forbud, som suspenderes i de særlige 
tilfælde, hvor en anmodning om undtagelse er indgivet.   

Ændringsforslag 353
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Forslag til direktiv
Bilag II a – titel (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIa
Liste over CMR 1 og 2 stoffer undtaget 
fra forbuddet i bilag II punkt III, stk. 3

Or. en

Begrundelse

Som krævet i Ændringsforslag 6 bilag II, del III. KEMISKE EGENSKABER: CMR 1 og 2, 4.2
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Ændringsforslag 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Forslag til direktiv
Bilag II a – titel (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIa
Liste over CMR 1 og 2 stoffer og 

præparater undtaget fra forbuddet i bilag 
II punkt III, stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Forslag til direktiv
Bilag II a – titel (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIa
Liste over CMR 1 og 2 stoffer undtaget 
fra forbuddet i bilag II punkt III, stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Bilag II a – titel (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIa
Liste over CMR 1 og 2 stoffer undtaget 
fra forbuddet i bilag II punkt III, stk. 3

Or. en
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Begrundelse

Som krævet i Ændringsforslag XY bilag II, del III. KEMISKE EGENSKABER: CMR 1 og 2, 
4.2

Ændringsforslag 357
Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Bilag II b – titel (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIb
Liste over stoffer eller præparater 
klassificeret som CMR-stoffer i kategori 3  
jf. bilag 1 i direktiv 67/548/EØF, og 
forbudte i overensstemmelse med bilag II, 
del III, punkt 5.

Or. en

Begrundelse

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions in the same way that CMR 1 and 2 substances are.  The 
emphasis on showing a risk is even more important. The difference in treatment is seen in 
other Community legislation, including REACH which applies the Authorisation procedure to 
CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3.  It would therefore be inconsistent with REACH 
– and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in the Toys Directive as if they 
pose the same levels of toxic concern. Where the materials have had a history of safe use in 
industry, CMRs 3 should be allowed for use unless specifically banned by the Scientific 
Committee.

Ændringsforslag 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Forslag til direktiv
Bilag II b – titel (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIb
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Liste over forbudte CMR 3-stoffer og -
præparater

Or. en

Ændringsforslag 359
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Forslag til direktiv
Bilag II b – titel (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIb
Liste over forbudte CMR 3-stoffer

Or. en

Begrundelse

Som krævet i Ændringsforslag 7 bilag II, del III. KEMISKE EGENSKABER: CMR 3 og 5ii

Ændringsforslag 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Forslag til direktiv
Bilag II b – titel (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIb
Liste over forbudte CMR 3-stoffer

Or. en
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Ændringsforslag 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Forslag til direktiv
Bilag II b – titel (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

. BILAG IIb
Liste over forbudte CMR 3-stoffer

Or. en

Begrundelse

Som krævet i Ændringsforslag XY bilag II, del III. KEMISKE EGENSKABER: CMR 3 og 5ii

Ændringsforslag 362
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i artikel 20 omhandlede tekniske 
dokumentation skal i det omfang, det er 
relevant for vurderingen, indeholde:

Den i artikel 20 omhandlede tekniske 
dokumentation skal i det omfang, det er 
relevant for vurderingen, indeholde:

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

a) en detaljeret beskrivelse af konstruktion 
og fremstilling, herunder en liste over 
bestanddele og materialer, der er anvendt i 
legetøjet, og detaljerede oplysninger om 
legetøjets kemiske sammensætning eller 
de stoffer, der er brugt i produktionen og 
om mængden af hvert stof, der er anvendt 
i legetøjet eller legetøjsbestanddelene; 

Or. el
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Ændringsforslag 363
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Bilag IV – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en detaljeret beskrivelse af konstruktion 
og fremstilling, herunder en liste over 
bestanddele og materialer, der er anvendt i 
legetøjet, og detaljerede oplysninger om 
legetøjets kemiske sammensætning eller 
de stoffer, der er brugt i produktionen og 
om mængden af hvert stof, der er anvendt 
i legetøjet eller legetøjsbestanddelene;

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsdatabladene giver kun begrænsede oplysninger om legetøjets indhold af 
kemikalier. Den tekniske dokumentation bør indeholde mere detaljerede oplysninger såsom 
kvantitative oplysninger om de kemikalier, der anvendes i legetøjet.  

Ændringsforslag 364
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel V – del A – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

alle advarsler, i form af tekst eller 
piktogram, skal indledes med ordet 
"advarsel";

Or. en

Begrundelse

Alle advarsler bør, for at gøre det klart for forbrugeren, at teksten vedrører sikkerhed og for 
at drage behørig opmærksomhed til den beskeden, begynde med ordet "Advarsel". Dette gør 
sig især gældende for piktogram-advarsler.
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Ændringsforslag 365
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel V – del A – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

alle advarsler, i form af tekst eller 
piktogram, skal indledes med ordet 
"advarsel";

Or. en

Ændringsforslag 366
Charlotte Cederschiöld

Forslag til direktiv
Artikel V – del A – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

alle advarsler, som sætninger eller 
piktogram, skal indledes med ordet 
"advarsel"; 

Or. en

Begrundelse

Alle advarsler bør, for at gøre forbrugeren klar over, at teksten vedrører sikkerhed, og for at 
sørge for, at beskeden får den passende opmærksomhed, begynde med ordet "Advarsel". 
Dette gør sig især gældende for piktogram-advarsler.   
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Ændringsforslag 367
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Bilag V – del B – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Legetøj, der kan være farligt for børn 
under 36 måneder, skal bære en advarsel, 
som f.eks.: "Advarsel! Ikke egnet for børn 
under 36 måneder" eller "Advarsel! Ikke 
egnet for børn under tre år" eller ordet 
"Advarsel" sammen med følgende grafik:

1. Legetøj, der kan være farligt for børn 
under 36 måneder, skal bære en advarsel, 
som f.eks.: "Advarsel! Ikke egnet for børn 
under 36 måneder" eller "Advarsel! Ikke 
egnet for børn under tre år" eller ordet 
"Advarsel" sammen med følgende grafik:

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

Disse advarsler skal være ledsaget af en 
kortfattet angivelse, som kan være anført i 
brugsanvisningen, af den særlige fare, der 
ligger til grund for begrænsningen.
En sådan advarsel kan ikke anvendes til 
legetøj konstrueret til eller i kraft af sin 
funktion, dimensioner og egenskaber, 
beregnet til børn under 36 måneder. 
Legetøj med blødt fyld bør altid anses for 
at være beregnet til børn under 36 
måneder.

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse 
på legetøj, der på grund af dets funktion, 
størrelse, særpræg, egenskaber eller andre 
afgørende forhold, klart ikke kan være 
bestemt for børn under 36 måneder.

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse 
på legetøj, der på grund af dets funktion, 
størrelse, særpræg, egenskaber eller andre 
afgørende forhold, klart ikke kan være 
bestemt for børn under 36 måneder.

Or. en

Begrundelse

Advarslen om små bestanddele misbruges i øjeblikket således at legetøj, der faktisk er bestemt 
for små børn, bærer advarslen for at lovliggøre tilstedeværelsen af små bestanddele, som små 
børn kan blive kvalt på. Især legetøj med blødt fyld som teddybjørne og bløde dukker bør 
aldrig indeholde små, løse dele, eftersom det er sandsynligt at børnene vil lege med dem 
uagtet producentens hensigter. 
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Ændringsforslag 368
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag V – del B – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Legetøj, der kan være farligt for børn 
under 36 måneder, skal bære en advarsel, 
som f.eks.: "Advarsel! Ikke egnet for børn 
under 36 måneder" eller "Advarsel! Ikke 
egnet for børn under tre år" eller ordet 
"Advarsel" sammen med følgende grafik:

1. Legetøj, der kan være farligt for børn 
under 36 måneder, skal bære en advarsel, 
som f.eks.: "Advarsel! Ikke egnet for børn 
under 36 måneder" eller "Advarsel! Ikke 
egnet for børn under tre år" eller ordet 
"Advarsel" sammen med følgende grafik:

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

Disse advarsler skal være ledsaget af en 
kortfattet angivelse, som kan være anført i 
brugsanvisningen, af den særlige fare, der 
ligger til grund for begrænsningen.
En sådan advarsel kan ikke anvendes til 
legetøj konstrueret til eller i kraft af sin 
funktion, dimensioner og egenskaber, 
beregnet til børn under 36 måneder. 
Legetøj med blødt fyld bør altid anses for 
at være beregnet til børn under 36 
måneder.

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse 
på legetøj, der på grund af dets funktion, 
størrelse, særpræg, egenskaber eller andre 
afgørende forhold, klart ikke kan være 
bestemt for børn under 36 måneder.

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse 
på legetøj, der på grund af dets funktion, 
størrelse, særpræg, egenskaber eller andre 
afgørende forhold, klart ikke kan være 
bestemt for børn under 36 måneder.

Or. en

Ændringsforslag 369
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Bilag V – del B – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Skøjter, rulleskøjter, inline-rulleskøjter, 
skateboards, løbehjul og legecykler til børn

5. Skøjter, rulleskøjter, inline-rulleskøjter, 
skateboards, løbehjul og legecykler til børn

Hvis disse produkter sælges som legetøj, 
skal de bære påskriften:

Hvis disse produkter sælges som legetøj, 
skal de bære påskriften:
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"Advarsel! Skal anvendes med 
beskyttelsesudstyr. Må ikke anvendes i 
trafikken".

"Advarsel! Skal anvendes med 
beskyttelsesudstyr. Må ikke bruges på 
offentlig veje, på offentlige stier eller på 
fortove langs offentlige veje og stier. Må 
ikke bruges af børn, der vejer mere end 20 
kg".

Endvidere skal der i brugsanvisningen 
gøres opmærksom på, at legetøjet skal 
anvendes med forsigtighed, eftersom det 
kræver stor dygtighed at undgå, at brugerne 
og andre personer skades som følge af fald 
eller sammenstød. Der skal ligeledes gives 
anvisninger vedrørende anbefalet 
beskyttelsesudstyr (hjelme, handsker, 
knæbeskyttere, albuebeskyttere osv.).

Endvidere skal der i brugsanvisningen 
gøres opmærksom på, at legetøjet skal 
anvendes med forsigtighed, eftersom det 
kræver stor dygtighed at undgå, at brugerne 
og andre personer skades som følge af fald 
eller sammenstød. Der skal ligeledes gives 
anvisninger vedrørende anbefalet 
beskyttelsesudstyr (hjelme, handsker, 
knæbeskyttere, albuebeskyttere osv.).

Or. en

Begrundelse

Advarsler bør være selvforklarende for at sikre, at forbrugerne forstår deres betydning og 
træffer de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag V – del B – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er 
blandet sammen med en fødevare, skal 
være påført advarslen:

Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er 
blandet sammen med en fødevare, skal 
være påført advarslen:

"Voksent opsyn anbefales". "Voksent opsyn anbefales kraftigt".

Or. en
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Ændringsforslag 371
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Bilag V – del B – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er 
blandet sammen med en fødevare, skal 
være påført advarslen:

Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der er 
blandet sammen med en fødevare, skal 
være påført advarslen:

"Voksent opsyn anbefales". "Voksent opsyn anbefales".
Fødevarer, der indeholder legetøj skal 
bære følgende advarsel, uagtet barnets 
alder: "advarsel: indeholder et stykke 
legetøj", eller hvis legetøjet er pakket i en 
farlig pakning: "advarsel, indeholder et 
stykke legetøj og en pakning -
kvælningsfare. Disse genstande bør 
fjernes før barnet produktet gives til 
barnet".

Or. en

Begrundelse

Visse produkter anfører på pakningen, at de indeholder en "overraskelse" uden at nævne, om 
denne overraskelse er spiselig eller ej. Et barn kunne i sådanne tilfælde for eksempel 
forveksle en lille bold (ikke-spiselig/legetøj) med et stykke kugleformet tyggegummi (spiseligt). 
Den foreslåede formulering giver derfor bedre beskyttelse af børn. 

Ændringsforslag 372
Maria Matsouka

Forslag til direktiv
Bilag V – del B – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der 
er blandet sammen med en fødevare, skal 
være påført advarslen:

7. Legetøj inden i fødevarer og legetøj, der 
er blandet sammen med en fødevare, skal 
være påført advarslen:

"Voksent opsyn anbefales". "Voksent opsyn anbefales".
Fødevarer, der indeholder legetøj skal 
bære følgende notits, uagtet barnets alder: 
"advarsel: indeholder et stykke legetøj", 
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eller hvis legetøjet er pakket i en farlig 
pakning: "advarsel: indeholder et stykke 
legetøj i en pakning, der kan give risiko 
for kvælning. Fjern emballagen før 
legetøjet gives til barnet".

Or. el

Ændringsforslag 373
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel V – del B – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) efterligninger af beskyttelsesmasker 
og -hjelme
efterligninger af beskyttelsesmasker og -

hjelme skal indeholde advarslen:
"advarsel: dette legetøj yder ikke 

beskyttelse."

Or. en

Begrundelse

Advarsler bør være selvforklarende for at sikre, at forbrugerne forstår deres betydning og 
træffer de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.
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