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Amendement 102
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Richtlijn 88/378/EEG is gebaseerd op 
de beginselen van de nieuwe aanpak, die 
uiteengezet zijn in de resolutie van de Raad 
van 7 mei 1985 betreffende een nieuwe 
aanpak op het gebied van de technische 
harmonisatie en normalisatie. Dit betekent 
dat zij slechts de essentiële 
veiligheidseisen voor speelgoed bevat, en 
dat de technische details overeenkomstig 
Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij 
door de Europese Commissie voor 
normalisatie (CEN) en het Europees 
Comité voor elektrotechnische normalisatie 
(CENELEC) worden vastgesteld. 
Conformiteit met de aldus vastgestelde 
geharmoniseerde normen, waarvan het 
referentienummer in het Publicatieblad 
van de Europese Unie wordt 
bekendgemaakt, vestigt het vermoeden van 
conformiteit met de eisen van 
Richtlijn 88/378/EEG. De ervaring heeft 
geleerd dat deze basisbeginselen in de 
speelgoedsector goed werken en moeten 
worden behouden.

(2) Richtlijn 88/378/EEG is gebaseerd op 
de beginselen van de nieuwe aanpak, die 
uiteengezet zijn in de resolutie van de Raad 
van 7 mei 1985 betreffende een nieuwe 
aanpak op het gebied van de technische 
harmonisatie en normalisatie. Dit betekent 
dat zij de essentiële veiligheidseisen voor 
speelgoed bevat, o.m. de specifieke 
veiligheidseisen met betrekking tot 
fysische en mechanische eigenschappen, 
ontvlambaarheid, chemische 
eigenschappen, elektrische 
eigenschappen, hygiëne en radioactiviteit.
De technische details worden 
overeenkomstig Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften en 
regels betreffende de diensten van de 
informatiemaatschappij door de Europese 
Commissie voor normalisatie (CEN) en het 
Europees Comité voor elektrotechnische 
normalisatie (CENELEC) vastgesteld. 
Conformiteit met de aldus vastgestelde 
geharmoniseerde normen, waarvan het 
referentienummer in het Publicatieblad 
van de Europese Unie wordt 
bekendgemaakt, vestigt het vermoeden van 
conformiteit met de eisen van 
Richtlijn 88/378/EEG.

Or. en

Motivering

De essentiële veiligheidseisen omvatten niet alleen de eisen in artikel 9 van de richtlijn, maar 
eveneens de specifieke veiligheidseisen in Bijlage II. Bovendien kan, gezien de 
veiligheidsproblemen die zich de laatste tijd met speelgoed voordoen, moeilijk worden beweerd 
dat de situatie in de speelgoedsector bevredigend is. 
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Amendement 103
Karin Riis-Jørgensen, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou, Alexander Graf Lambsdorff, Olle 
Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Een ander belangrijk doel van het 
bij deze verordening op te richten nieuwe 
systeem is te bevorderen en in sommige 
gevallen ervoor te zorgen dat risicovolle 
stoffen en materialen in speelgoed worden 
vervangen door minder gevaarlijke 
stoffen of technieken wanneer geschikte 
economisch en technisch haalbare 
alternatieven beschikbaar zijn. 

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de REACH-verordening (twaalfde overweging).

Amendement 104
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

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

Amendement 105
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Door het ontbreken van gegevens over de mogelijke gevaren en risico’s van speelgoed voor de 
veiligheid en gezondheid van kinderen en uitgaande van het feit dat kinderen, afhankelijk van 
hun leeftijd, tot de kwetsbare of zeer kwetsbare bevolkingsgroepen behoren, dient het 
voorzorgsbeginsel te worden opgenomen in de wetgeving inzake de veiligheid van speelgoed. Op 
deze manier wordt het mogelijk dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de 
marktdeelnemers maatregelen nemen om te voorkomen dat bepaald speelgoed op de markt 
wordt gebracht. 
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Amendement 106
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv

Motivering

Het is niet voldoende te verklaren dat de betrokken marktdeelnemers de nodige maatregelen 
dienen te nemen. het is ook nuttig hen erop te wijzen dat hun aansprakelijkheid in het geding is. 
Zij moeten derhalve waakzaam blijven teneinde de veiligheid en gezondheid van de kinderen te 
garanderen die hun speelgoed gebruiken, waarbij rekening dient te worden gehouden met de 
verschillende wijzen van gebruik van het speelgoed.

Amendement 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Alle marktdeelnemers die een rol 
vervullen in de toeleverings- en 
distributieketen moeten passende 

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

distributieketen speelgoed met alle vereiste 
verantwoordelijkheid en zorg moeten 
produceren, importeren of op de markt 
brengen ten einde te garanderen dat de 
veiligheid en gezondheid van kinderen en 
het milieu, onder normale en 
redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, geen schade 
ondervinden. De marktdeelnemers moeten 
passende maatregelen nemen om te 
waarborgen dat zij uitsluitend speelgoed op 
de markt aanbieden dat aan de 
toepasselijke wetgeving voldoet. Deze 
richtlijn zorgt voor een duidelijke en 
evenredige verdeling van de verplichtingen 
overeenkomstig de rol van alle 
marktdeelnemers in de toeleverings- en 
distributieketen.

Or. en

Motivering

Invoering van zorgplicht van marktdeelnemers. Aanpassing naar aanleiding van de bepalingen 
in de REACH-verordening (overweging 16). 

Amendement 108
Martí Grau i Segú

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Met het oog op betere naleving 
van de beginselen van eerlijke 
mededinging op de interne markt en om 
risico's voor de veiligheid van kinderen te 
voorkomen, moeten de mechanismen voor 
grenscontrole van speelgoed dat de 
Europese Unie binnenkomt, worden 
verbeterd. 

Or. es

Motivering

Europese bedrijven moeten profiteren van alle waarborgen die via onderhavige richtlijn strikt 
van toepassing zijn op geïmporteerd speelgoed, en de consument die een geïmporteerd stuk 
speelgoed koopt, moet er zeker van kunnen zijn dat het voldoet aan de bestaande wetgeving. 
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Amendement 109
Karin Riis-Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Om een hoge mate van bescherming 
van kinderen en het milieu tegen gevaren, 
gevaarlijke stoffen, met name stoffen of 
preparaten die kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting 
zijn, alsook allergene stoffen en 
preparaten, moeten overeenkomstig het 
voorzorgsbeginsel, zorgvuldig in het oog 
worden gehouden. Ook moeten nieuwe 
essentiële veiligheidseisen worden 
vastgesteld. In het bijzonder moeten de 
bepalingen betreffende chemische stoffen 
in speelgoed worden uitgebreid en 
aangepast. In deze bepalingen moet 
worden gespecificeerd dat speelgoed moet 
voldoen aan de algemene 
stoffenwetgeving, in het bijzonder 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 
en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 
van de Raad en de Richtlijnen 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 
2000/21/EG van de Commissie. De 
bepalingen moeten echter ook worden 
aangepast aan de bijzondere behoeften van 
kinderen, een kwetsbare groep 
consumenten. Daarom moeten, vanwege de 
bijzondere risico’s van deze stoffen voor 
de menselijke gezondheid, nieuwe 
beperkingen worden opgenomen voor 
stoffen die overeenkomstig 
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voor geurstoffen in speelgoed. De 
specifieke grenswaarden voor bepaalde 
stoffen in Richtlijn 88/378/EEG moeten 
worden aangepast in verband met het 
voortschrijdend wetenschappelijke inzicht. 
Met de algemene en specifieke chemische 
eisen in deze richtlijn moet worden beoogd 
de gezondheid van kinderen tegen 
gevaarlijke stoffen in speelgoed te 
beschermen;

Richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 
betreffende de aanpassing van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de 
indeling, de verpakking en het kenmerken 
van gevaarlijke stoffen als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld en 
voor geurstoffen in speelgoed. De 
specifieke grenswaarden voor bepaalde 
stoffen in Richtlijn 88/378/EEG moeten 
worden aangepast in verband met het 
voortschrijdend wetenschappelijke inzicht. 
Met de algemene en specifieke chemische 
eisen in deze richtlijn moet worden beoogd 
de gezondheid van kinderen tegen 
gevaarlijke stoffen in speelgoed te 
beschermen;

Or. en

Motivering

Wijst op het belang van het aanpakken van uiterst verontrustende stoffen. Aanpassing aan de 
REACH-verordening (overweging 69).

Amendement 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Ter voorkoming van mogelijke 
dubbele evaluatie overeenkomstig 
onderhavige richtlijn en Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 /REACH), mogen ten 
aanzien van stoffen of preparaten die 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn, en die zijn 
geëvalueerd en overeenkomstig deze 
richtlijn niet zijn verboden, geen 
voorstellen worden ingediend tot 
beperking overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 (REACH) wegens 
gevaren voor de menselijke gezondheid, 
en er mag overeenkomstig artikel 58, lid 2 
daarvan geen toelating worden verleend 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH) wegens gevaren 
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voor de menselijke gezondheid. Ter 
voorkoming van soortgelijke dubbele 
evaluaties mogen voor stoffen of 
preparaten die kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting 
zijn, die voor het gebruik in speelgoed zijn 
geëvalueerd en die niet verboden zijn 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH), geen beperkingen 
of evaluaties overeenkomstig onderhavige 
richtlijn gelden.

Or. en

Motivering

Als eenmaal overeenkomstig onderhavige richtlijn  is vastgesteld dat een stof in speelgoed 
aanwezig is, mogen hierop vervolgens geen beperkingen of de toelatingsprocedure 
overeenkomstig Reach worden toegepast (artikel 58, lid 2 van Reach). Evenmin mogen de 
bepalingen van onderhavige richtlijn worden toegepast op een stof die overeenkomstig REACH, 
nadat er ter zake een evaluatie is uitgevoerd, niet verboden is voor gebruik in speelgoed.

Amendement 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Ter voorkoming van mogelijke 
dubbele evaluatie overeenkomstig 
onderhavige richtlijn en Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 /REACH), mogen ten 
aanzien van stoffen of preparaten die 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn, en die zijn 
geëvalueerd en overeenkomstig deze 
richtlijn niet zijn verboden, geen 
voorstellen worden ingediend tot 
beperking overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 (REACH) wegens 
gevaren voor de menselijke gezondheid, 
en er mag overeenkomstig artikel 58, lid 2 
daarvan geen toelating worden verleend 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH) wegens gevaren 
voor de menselijke gezondheid. Ter 
voorkoming van soortgelijke dubbele 
evaluaties mogen voor stoffen of 
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preparaten die kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting 
zijn, die voor het gebruik in speelgoed zijn 
geëvalueerd en die niet verboden zijn 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH), geen beperkingen 
of evaluaties overeenkomstig onderhavige 
richtlijn gelden.

Or. en

Motivering

Dubbele evaluatie door verschillende organen van de EU voor het gebruik van dezelfde  stoffen 
of preparaten die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn in speelgoed, 
moeten worden voorkomen omdat de resultaten kunnen variëren. Als eenmaal overeenkomstig 
onderhavige richtlijn  is vastgesteld dat een stof in speelgoed aanwezig is, mogen hierop 
vervolgens geen beperkingen of de toelatingsprocedure overeenkomstig REACH worden 
toegepast. De toelating kan tot stand komen overeenkomstig artikel 58, lid 2 van REACH. 
Evenmin mogen de bepalingen van onderhavige richtlijn worden toegepast op een stof die 
overeenkomstig REACH, nadat er ter zake een evaluatie is uitgevoerd, niet verboden is voor 
gebruik in speelgoed.  

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Ter voorkoming van mogelijke 
dubbele evaluatie overeenkomstig 
onderhavige richtlijn en Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 /REACH), mogen ten 
aanzien van stoffen of preparaten die 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn, en die zijn 
geëvalueerd en overeenkomstig deze 
richtlijn niet zijn verboden, geen 
voorstellen worden ingediend tot 
beperking overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 (REACH) wegens 
gevaren voor de menselijke gezondheid, 
en er mag overeenkomstig artikel 58, lid 2 
daarvan geen toelating worden verleend 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH) wegens gevaren 
voor de menselijke gezondheid. Ter 
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voorkoming van soortgelijke dubbele 
evaluaties mogen voor stoffen of 
preparaten die kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting 
zijn, die voor het gebruik in speelgoed zijn 
geëvalueerd en die niet verboden zijn 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH), dan ook geen 
beperkingen of evaluaties overeenkomstig 
onderhavige richtlijn gelden.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet in overeenstemming worden gebracht met REACH:

 Al deze nieuwe verplichtingen ten aanzien van speelgoed zijn aanvullingen op de REACH-
verordening. De lijnen voor de aanvoer van materiaal van de speelgoedindustrie worden 
momenteel voorbereid op het nakomen van de REACH-verplichtingen en een groot aantal 
tenuitvoerleggingsinstrumenten wordt nog ontwikkeld.

 Via deze richtlijn wordt een procedure opgezet die parallel verloopt aan REACH. 
De bepalingen van onderhavige richtlijn mogen niet worden toegepast op een stof die 
overeenkomstig REACH, nadat er ter zake een evaluatie is uitgevoerd, niet verboden is voor 
gebruik in speelgoed.

Amendement 113
Andrea Losco

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Ter voorkoming van dubbele 
evaluatie overeenkomstig onderhavige 
richtlijn en Verordening (EG) nr. 
1907/2006 /REACH), mogen ten aanzien 
van stoffen of preparaten die 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn, en die zijn 
geëvalueerd voor gebruik in speelgoed en 
overeenkomstig deze richtlijn niet zijn 
verboden, geen voorstellen worden 
ingediend tot beperking overeenkomstig 
artikel 58, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH) wegens gevaren 
voor de menselijke gezondheid.
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Or. en

Motivering

De richtlijn moet in overeenstemming worden gebracht met REACH:

Amendement 114
Martí Grau i Segú

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Dubbele evaluatie met mogelijk 
verschillende resultaten door 
verschillende EU-organen (zoals het 
Wetenschappelijk Comité voor 
consumentenproducten overeenkomstig 
de toekomstige richtlijn inzake de 
veiligheid van speelgoed en het 
Agentschap voor chemische stoffen 
overeenkomstig REACH) voor het 
gebruik van dezelfde stoffen of preparaten 
die kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn in speelgoed, 
moet worden voorkomen. 

Or. es

Amendement 115
Jacques Toubon

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) Na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn moet een geharmoniseerde 
overgangsperiode van twee jaar gelden 
om gelegenheid te bieden tot naleving van 
de bepalingen. Noodzakelijk is eveneens 
een specifieke overgangsperiode van vijf 
jaar na de publicatie van de herziene 
veiligheidsnormen voor chemische 
eigenschappen, ten einde producenten en 
marktdeelnemers voldoende tijd te 
gunnen om zich aan te passen aan de 
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nieuwe technische eisen in verband met 
chemische eigenschappen en om te zorgen 
voor gelijke toepassing van deze richtlijn 
in de hele Europese Unie.

Or. fr

Motivering

Door een overgangsperiode van vijf jaar voor aspecten van de richtlijn die verband houden met 
chemische eigenschappen wordt het mogelijk: 
• Ondernemingen (waarvan 95% MKB) de noodzakelijke tijd te gunnen om hun productieketens 
aan te passen en risicobeoordelingen uit te voeren ter onderbouwing van aanvragen van 
vrijstellingen; 
• Protocollen en apparatuur te ontwikkelen om te gebruiken bij het uitvoeren van nieuwe tests en 
bij de opstelling van normen voor de ontwikkeling van risicobeoordelingen;
• De bedrijfstak en het wetenschappelijk comité de tijd te geven voor de afronding van de 
beoordeling ten einde de veiligheid aan te tonen van de gebruikte stoffen of preparaten die 
kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn. 

Amendement 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) Na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn moet een geharmoniseerde 
overgangsperiode van twee jaar gelden 
om gelegenheid te bieden tot naleving van 
de bepalingen ervan en daarna een 
aanvullende overgangsperiode van drie 
jaar, ten einde producenten en 
marktdeelnemers voldoende tijd te 
gunnen om zich aan te passen aan de 
nieuwe technische eisen inzake chemische 
stoffen en om te zorgen voor consequente 
toepassing van deze richtlijn in de hele 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

In het voorstel voor een richtlijn wordt bepaald dat de lidstaten het in de handel brengen van 
speelgoed dat voldoet aan de huidige richtlijn 88/378/EEG inzake de veiligheid van speelgoed 
uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding van de richtlijn niet beperken, hetgeen betekent dat de 
lidstaten kunnen besluiten de nieuwe bepalingen van de richtlijn onmiddellijk toe te passen, met 
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een onvermijdelijke lappendeken van uiteenlopende wetten in de lidstaten tot gevolg.  Om 
redenen van rechtszekerheid is het van belang een dergelijke situatie te voorkomen.  

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) Na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn moet een geharmoniseerde 
overgangsperiode van twee jaar gelden 
om gelegenheid te bieden tot naleving van 
de bepalingen ervan en daarna een 
aanvullende overgangsperiode van drie 
jaar na inwerkingtreding van deze 
richtlijn in alle lidstaten, ten einde 
producenten en marktdeelnemers 
voldoende tijd te gunnen om zich aan te 
passen aan de nieuwe technische eisen 
inzake chemische stoffen en om te zorgen 
voor consequente toepassing van deze 
richtlijn in de hele Europese Unie.

Or. en

Motivering

In het voorstel wordt bepaald dat de lidstaten het in de handel brengen van speelgoed dat 
voldoet aan de huidige richtlijn 88/378/EEG inzake de veiligheid van speelgoed uiterlijk twee 
jaar na inwerkingtreding van de richtlijn niet beperken. De lidstaten kunnen besluiten de nieuwe 
bepalingen onmiddellijk toe te passen, met een onmogelijke druk op de marktdeelnemers en een 
onvermijdelijke lappendeken van uiteenlopende wetten in de lidstaten tot gevolg  Om redenen 
van rechtszekerheid is het van belang een dergelijke situatie te voorkomen.  Een andere aanpak 
is vereist voor de eisen inzake chemische stoffen, daar deze bepalingen ingrijpend afwijken van 
bestaande wetgeving en van de REACH-bepalingen. De speelgoedindustrie moet de tijd krijgen 
om zich aan te passen.
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Amendement 118
Andrea Losco

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) Na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn moet een geharmoniseerde 
overgangsperiode van twee jaar gelden 
om gelegenheid te bieden tot naleving van 
de bepalingen ervan en daarna een 
aanvullende overgangsperiode van drie 
jaar, ten einde producenten en 
marktdeelnemers de tijd te gunnen die zij 
nodig hebben om zich aan te passen aan 
de nieuwe technische eisen inzake 
chemische stoffen en om te zorgen voor 
consequente toepassing van deze richtlijn 
in de hele Europese Unie.

Or. en

Motivering

In het voorstel wordt bepaald dat de lidstaten het in de handel brengen van speelgoed dat 
voldoet aan de huidige richtlijn 88/378/EEG inzake de veiligheid van speelgoed uiterlijk twee 
jaar na inwerkingtreding van de richtlijn niet beperken, Dit betekent dat de lidstaten kunnen 
besluiten de nieuwe bepalingen in de richtlijn onmiddellijk vanaf inwerkingtreding toe te passen, 
waardoor de marktdeelnemers onder onmogelijke druk komen te staan en er onvermijdelijk een 
lappendeken van uiteenlopende wetten in de lidstaten ontstaat. Om redenen van rechtszekerheid 
is het van belang een dergelijke situatie te voorkomen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) Na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn moet een geharmoniseerde 
overgangsperiode van twee jaar gelden 
om gelegenheid te bieden tot naleving van 
de bepalingen ervan en een specifieke 
overgangsperiode van drie jaar na 
publicatie van de herziene 
geharmoniseerde norm voor de veiligheid 



AM\744156NL.doc 17/189 PE412.121v02-00

NL

van speelgoed in verband met chemische 
eigenschappen, ten einde producenten en 
marktdeelnemers voldoende tijd te 
gunnen om zich aan te passen aan de 
nieuwe technische eisen inzake chemische 
stoffen en om te zorgen voor consequente 
toepassing van deze richtlijn in de hele 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) Na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn moet een geharmoniseerde 
overgangsperiode van twee jaar gelden 
om gelegenheid te bieden tot naleving van 
de bepalingen ervan en daarna een 
aanvullende overgangsperiode van één 
jaar na inwerkingtreding van de herziene 
speelgoednorm EN 71-3 inzake de nieuwe 
eisen ten aanzien van chemische stoffen 
in deze richtlijn, ten einde producenten en 
marktdeelnemers voldoende tijd te 
gunnen om zich aan te passen aan de 
nieuwe technische eisen en om te zorgen 
voor consequente toepassing van deze 
richtlijn in de hele EU.

Or. en

Motivering

Volgens het voorstel kunnen de lidstaten besluiten de nieuwe bepalingen van de richtlijn 
onmiddellijk na inwerkingtreding toe te passen, met een onmogelijke druk op de 
marktdeelnemers en een lappendeken van uiteenlopende wetten tot gevolg.  De 
speelgoedindustrie en de regelgevende instanties moeten de tijd krijgen om zich aan regels te 
kunnen houden, zo niet, dan loopt het overleven van het MKB gevaar.  De aanvullende 
overgangsperiode van één jaar is nodig om CEN in staat te stellen de huidige speelgoednormen 
te herzien en de bedrijfstak om eraan te voldoen.
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Amendement 121
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) de milieugevaren van speelgoed 
komen aan de orde in horizontale
milieuwetgeving die ook op speelgoed van 
toepassing is, in het bijzonder
Richtlijn 2006/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende afvalstoffen, Richtlijn
2002/95/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur,
Richtlijn 2002/96/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
27 januari 2003 betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA), Richtlijn 94/62/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 december 1994 betreffende verpakking 
en verpakkingsafval en 
Richtlijn 2006/66/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 september 2006 inzake batterijen en 
accu’s, alsook afgedankte batterijen en 
accu’s en tot intrekking van Richtlijn 
91/157/EEG.

(17) Met de algemene en specifieke 
chemische eisen in deze richtlijn moet 
worden beoogd de gezondheid van 
kinderen tegen gevaarlijke stoffen in 
speelgoed te beschermen; de milieugevaren 
van speelgoed komen aan de orde in 
milieuwetgeving die op elektrisch en 
elektronisch speelgoed van toepassing is, 
Richtlijn 2002/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 
2003 betreffende beperking van het 
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen 
in elektrische en elektronische apparatuur 
en Richtlijn 2002/96/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 
2003 betreffende afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur. Bovendien 
worden milieukwesties in verband met 
afval geregeld in Richtlijn 2006/12/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 
april 2006 betreffende afvalstoffen, 
kwesties in verband met verpakkingen in
Richtlijn 94/62/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 december 
1994 betreffende verpakking en 
verpakkingsafval en kwesties in verband 
met batterijen en accu’s in Richtlijn 
2006/66/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 september 2006 inzake 
batterijen en accu’s, alsook afgedankte 
batterijen en accu’s en tot intrekking van 
Richtlijn 91/157/EEG.

Or. en

Motivering

Door de huidige formulering wordt de indruk gewekt dat voor alle speelgoed uitdrukkelijk 
milieuproblemen in overweging worden genomen; Het betreft echter uitsluitend elektrisch en 
elektronisch speelgoed. De horizontale wetgeving is niet expliciet van toepassing op speelgoed 
en moet niet als een blok in de richtlijnen over elektrische en elektronische apparatuur en 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden opgenomen. 



AM\744156NL.doc 19/189 PE412.121v02-00

NL

Amendement 122
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) de milieugevaren van speelgoed 
komen aan de orde in horizontale
milieuwetgeving die ook op speelgoed van 
toepassing is, in het bijzonder 
Richtlijn 2006/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende afvalstoffen, 
Richtlijn 2002/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur, 
Richtlijn 2002/96/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA), 
Richtlijn 94/62/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
20 december 1994 betreffende verpakking 
en verpakkingsafval en 
Richtlijn 2006/66/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 september 2006 inzake batterijen en 
accu’s, alsook afgedankte batterijen en 
accu’s en tot intrekking van Richtlijn 
91/157/EEG.

(17) Met de algemene en specifieke 
chemische eisen in deze richtlijn moet 
worden beoogd de gezondheid van 
kinderen tegen gevaarlijke stoffen in 
speelgoed te beschermen; de milieugevaren 
van speelgoed komen aan de orde in 
milieuwetgeving die op elektrisch en 
elektronisch speelgoed van toepassing is, 
Richtlijn 2002/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur en Richtlijn 
2002/96/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 januari 2003 betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur. Bovendien worden 
milieukwesties in verband met afval 
geregeld in Richtlijn 2006/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 april 
2006 betreffende afvalstoffen, kwesties in 
verband met verpakkingen in Richtlijn 
94/62/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 december 1994 betreffende 
verpakking en verpakkingsafval en 
kwesties in verband met batterijen en 
accu’s in Richtlijn 2006/66/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 
september 2006 inzake batterijen en 
accu’s, alsook afgedankte batterijen en 
accu’s en tot intrekking van Richtlijn 
91/157/EEG.

Or. en
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Amendement 123
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) de milieugevaren van speelgoed 
komen aan de orde in horizontale
milieuwetgeving die ook op speelgoed van 
toepassing is, in het bijzonder 
Richtlijn 2006/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende afvalstoffen,
Richtlijn 2002/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur, 
Richtlijn 2002/96/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA), 
Richtlijn 94/62/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
20 december 1994 betreffende verpakking 
en verpakkingsafval en 
Richtlijn 2006/66/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 september 2006 inzake batterijen en 
accu’s, alsook afgedankte batterijen en 
accu’s en tot intrekking van Richtlijn 
91/157/EEG.

(17) Met de algemene en specifieke 
chemische eisen in deze richtlijn moet 
worden beoogd de gezondheid van 
kinderen tegen gevaarlijke stoffen in 
speelgoed te beschermen; de milieugevaren 
van speelgoed komen aan de orde in 
milieuwetgeving die op elektrisch en 
elektronisch speelgoed van toepassing is, 
te weten Richtlijn 2002/95/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
januari 2003 betreffende beperking van het 
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur en 
Richtlijn 2002/96/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur. 

Bovendien worden milieukwesties in 
verband met afval geregeld in Richtlijn 
2006/12/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 april 2006 betreffende 
afvalstoffen, kwesties in verband met 
verpakkingen in Richtlijn 94/62/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 20 
december 1994 betreffende verpakking en 
verpakkingsafval en kwesties in verband 
met batterijen en accu’s in Richtlijn 
2006/66/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 september 2006 inzake 
batterijen en accu’s, alsook afgedankte 
batterijen en accu’s en tot intrekking van 
Richtlijn 91/157/EEG.

Or. en

Motivering

De Commissietekst geeft de indruk dat de milieubezwaren expliciet voor alle soorten speelgoed 
gelden, terwijl ze alleen maar betrekking hebben op elektrisch en elektronisch speelgoed.
De horizontale wetgeving is niet expliciet van toepassing op speelgoed en moet niet als een blok 
in de richtlijnen over EEE en WEEE worden opgenomen.
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Amendement 124
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) de milieugevaren van speelgoed 
komen aan de orde in horizontale
milieuwetgeving die ook op speelgoed van 
toepassing is, in het bijzonder 
Richtlijn 2006/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende afvalstoffen,
Richtlijn 2002/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur, 
Richtlijn 2002/96/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA), 
Richtlijn 94/62/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
20 december 1994 betreffende verpakking 
en verpakkingsafval en 
Richtlijn 2006/66/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 september 2006 inzake batterijen en 
accu’s, alsook afgedankte batterijen en
accu’s en tot intrekking van Richtlijn 
91/157/EEG.

(17) Met de algemene en specifieke 
chemische eisen in deze richtlijn moet 
worden beoogd de gezondheid van 
kinderen tegen gevaarlijke stoffen in 
speelgoed te beschermen; de milieugevaren 
van speelgoed komen aan de orde in 
milieuwetgeving die op elektrisch en 
elektronisch speelgoed van toepassing is, 
te weten Richtlijn 2002/95/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
januari 2003 betreffende beperking van het 
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur en 
Richtlijn 2002/96/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur.

Bovendien worden milieukwesties in 
verband met afval geregeld in Richtlijn 
2006/12/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 april 2006 betreffende 
afvalstoffen, kwesties in verband met 
verpakkingen in Richtlijn 94/62/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 20 
december 1994 betreffende verpakking en 
verpakkingsafval en kwesties in verband 
met batterijen en accu’s in Richtlijn 
2006/66/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 september 2006 inzake 
batterijen en accu’s, alsook afgedankte 
batterijen en accu’s en tot intrekking van 
Richtlijn 91/157/EEG.

Or. en

Motivering

Door de huidige formulering wordt de indruk gewekt dat voor alle speelgoed uitdrukkelijk 
milieuproblemen in overweging worden genomen; Het betreft echter uitsluitend elektrisch en 
elektronisch speelgoed.  De horizontale wetgeving is niet expliciet van toepassing op speelgoed 
en moet niet als een blok in de richtlijnen over elektrische en elektronische apparatuur en 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden opgenomen.
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Amendement 125
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) de milieugevaren van speelgoed 
komen aan de orde in horizontale 
milieuwetgeving die ook op speelgoed van 
toepassing is, in het bijzonder 
Richtlijn 2006/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende afvalstoffen, 
Richtlijn 2002/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur, 
Richtlijn 2002/96/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA), 
Richtlijn 94/62/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
20 december 1994 betreffende verpakking 
en verpakkingsafval en 
Richtlijn 2006/66/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 september 2006 inzake batterijen en 
accu’s, alsook afgedankte batterijen en 
accu’s en tot intrekking van Richtlijn 
91/157/EEG.

(17) Met de algemene en specifieke 
chemische eisen in deze richtlijn moet 
worden beoogd de gezondheid van 
kinderen tegen alle gevaarlijke stoffen in 
speelgoed te beschermen; de milieugevaren 
van speelgoed komen aan de orde in 
horizontale milieuwetgeving die ook op 
speelgoed van toepassing is, in het 
bijzonder Richtlijn 2006/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 april 2006 betreffende afvalstoffen,
Richtlijn 2002/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur, 
Richtlijn 2002/96/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 2003
betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA), 
Richtlijn 94/62/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
20 december 1994 betreffende verpakking 
en verpakkingsafval en 
Richtlijn 2006/66/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 september 2006 inzake batterijen en 
accu’s, alsook afgedankte batterijen en 
accu’s en tot intrekking van Richtlijn 
91/157/EEG.

Or. en
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Amendement 126
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Speelgoed of onderdelen van 
speelgoed en verpakkingen waarvan 
redelijkerwijs kan worden aangenomen 
dat zij in contact komen met voedsel 
moeten voldoen aan de eisen van 
verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 
materialen en voorwerpen bestemd om 
met levensmiddelen.

Or. en

Motivering

Het is relevant te verwijzen naar het feit dat de wetgeving inzake materialen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen kan gelden voor speelgoed, van koffie/theeserviesjes voor 
kinderen kan bij voorbeeld redelijkerwijs worden aangenomen dat zij in contact komen met 
voedsel. Deze bepaling is nodig daar dit tot dusverre niet voor alle landen van de EU duidelijk 
is.

Amendement 127
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv
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Motivering

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

Amendement 128
Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 129
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Omdat er speelgoed kan zijn of kan 
worden ontwikkeld dat gevaren inhoudt die 
niet onder de in deze richtlijn vastgestelde 
bijzondere veiligheidseisen vallen, moet 

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

een algemene veiligheidseis worden 
vastgesteld als rechtsgrondslag voor het 
nemen van maatregelen tegen dergelijk 
speelgoed. In dit verband moet de 
veiligheid van speelgoed worden 
vastgesteld aan de hand van het beoogde 
gebruik van het product, terwijl ook 
rekening moet worden gehouden met ieder 
mogelijk gebruik, rekening houdend met
het gedrag van kinderen, van wie niet kan 
worden verwacht dat zij de aanwijzingen 
volgen die een volwassen gebruiker naar 
verwachting volgt.

Or. en

Amendement 130
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv

Motivering

Er moet, bij de beoordeling van de veiligheid, rekening worden gehouden met iedere mogelijke 
manier waarop een kind speelgoed kan gebruiken, maar manieren waarop een kind van een 
bepaalde leeftijd een stuk speelgoed, gezien zijn fase van lichamelijke, geestelijke, enz., 
ontwikkeling niet kan gebruiken, kunnen buiten beschouwing worden gelaten.  
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Amendement 131
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst

Or. sv

Motivering

Er moet, bij de beoordeling van de veiligheid, rekening worden gehouden met iedere mogelijke 
manier waarop een kind speelgoed kan gebruiken, maar manieren waarop een kind van een 
bepaalde leeftijd een stuk speelgoed, gezien zijn fase van lichamelijke, geestelijke, enz., 
ontwikkeling niet kan gebruiken, kunnen buiten beschouwing worden gelaten.

Amendement 132
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv

Motivering

Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de “CE”-markering op een 
stuk speelgoed. Hij dient zich ervan bewust te zijn dat hij door gebruik te maken van de”CE”-
markering, hetgeen het voldoen aan strikte voorwaarden impliceert, de verantwoordelijkheid op 
zich neemt en dat elk misbruik gestraft kan worden. 

Amendement 133
Jacques Toubon

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Het voorzorgsbeginsel moet 
worden toegepast als het gevaar via een 
wetenschappelijke beoordeling niet met 
voldoende zekerheid kan worden bepaald, 
ten einde een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid te 
waarborgen, met name die van kinderen. 

Or. fr

Motivering

In onderhavig voorstel voor een richtlijn en in het ontwerpverslag wordt niet verwezen naar het 
voorzorgsbeginsel (artikel 174 van het EG-Verdrag), tot de doelstellingen waarvan de 
bescherming van de gezondheid van personen behoort. Het zou verstandig zijn in verband met 
speelgoed en kinderverzorging eveneens te verwijzen naar het voorzorgsbeginsel, zoals ook is 
gebeurd in de ftalatenrichtlijn (2005/84/EC – achtste overweging).

Amendement 134
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om in bepaalde, 
duidelijk omschreven gevallen de 
chemische eisen aan te passen en in 

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

passen. Aangezien het gaat om 
maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn en/of tot aanvulling van 
deze richtlijn met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten deze maatregelen 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Sluit aan op het amendement op artikel 45 van dezelfde indiener.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Deze schrapping sluit aan bij de op Bijlage II voorgestelde wijzigingen.

Amendement 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Deze schrapping sluit aan bij de op Bijlage II voorgestelde inhoudelijke wijzigingen.

Amendement 137
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Een geharmoniseerde 
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overgangsperiode van ten hoogste vijf jaar 
na inwerkingtreding van deze richtlijn is 
noodzakelijk om producenten en andere 
marktdeelnemers de tijd te gunnen zich 
aan te passen aan de nieuwe eisen met 
name inzake chemische stoffen, en om te 
waarborgen dat deze richtlijn in de hele 
Europese Unie consequent ten uitvoer 
wordt gelegd. 

Or. en

Motivering

De formulering van de Commissie inzake tenuitvoerlegging  ten laatste twee jaar na 
inwerkingtreding van de richtlijn moet worden verduidelijkt om verkeerde duiding en verstoring 
van de markt te voorkomen. Voor alle lidstaten moet een vaste overgangsperiode van twee jaar 
gelden. Verder is een aanvullende overgangsperiode van drie jaar nodig voordat Bijlage II 
inzake chemische eigenschappen in werking treedt, teneinde aanpassings aan REACH mogelijk 
te maken en om nieuwe testprocedures en –normen te ontwikkelen.

Amendement 138
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn omvat voorschriften voor 
de veiligheid, en het vrije verkeer in de 
Gemeenschap, van producten die, al dan 
niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn 
om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het 
spelen te worden gebruikt, hierna 
“speelgoed” genoemd. 

1. Deze richtlijn omvat voorschriften voor 
de veiligheid, en het vrije verkeer in de 
Gemeenschap, van producten die, al dan 
niet uitsluitend, ontworpen of gezien hun 
werking, afmetingen en eigenschappen 
bestemd zijn om door kinderen jonger dan 
14 jaar bij het spelen te worden gebruikt, 
hierna “speelgoed” genoemd. 

Or. en

Motivering

Het word “bestemd” is niet gemakkelijk te plaatsen, met uiteenlopende tenuitvoerlegging  in 
verschillende lidstaten tot gevolg. De toelichtende zinsnede wordt reeds voorgesteld in artikel 9, 
lid 2, en moet met het oog op de duidelijkheid steeds worden gebruikt als het woord “bestemd” 
in artikelen wordt gebruikt.
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Amendement 139
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn omvat voorschriften voor 
de veiligheid, en het vrije verkeer in de 
Gemeenschap, van producten die, al dan 
niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn 
om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het 
spelen te worden gebruikt, hierna 
“speelgoed” genoemd. 

1. Deze richtlijn omvat voorschriften voor 
de veiligheid, en het vrije verkeer in de 
Gemeenschap, van producten die, al dan 
niet uitsluitend, ontworpen of gezien hun 
werking, afmetingen en eigenschappen 
bestemd zijn om door kinderen jonger dan 
14 jaar bij het spelen te worden gebruikt, 
hierna “speelgoed” genoemd. 

Or. en

Amendement 140
Charlotte Cederschiöld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn omvat voorschriften voor 
de veiligheid, en het vrije verkeer in de 
Gemeenschap, van producten die, al dan 
niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn 
om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het 
spelen te worden gebruikt, hierna 
“speelgoed” genoemd.

1. Deze richtlijn omvat voorschriften voor 
de veiligheid, en het vrije verkeer in de 
Gemeenschap, van producten die, al dan 
niet uitsluitend, ontworpen of gezien hun 
werking, afmetingen en eigenschappen 
bestemd zijn om door kinderen jonger dan 
14 jaar bij het spelen te worden gebruikt, 
hierna “speelgoed” genoemd.

Or. en

Motivering

Het word “bestemd” is niet gemakkelijk te plaatsen, met eventueel uiteenlopende 
tenuitvoerlegging  in verschillende lidstaten tot gevolg.
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Amendement 141
Maria Matsouka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn omvat voorschriften voor 
de veiligheid, en het vrije verkeer in de 
Gemeenschap, van producten die, al dan 
niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn 
om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het 
spelen te worden gebruikt, hierna 
“speelgoed” genoemd.

1. Deze richtlijn omvat voorschriften voor 
de veiligheid, en het vrije verkeer in de 
Gemeenschap, van producten die, al dan 
niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn 
om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het 
spelen te worden gebruikt, hierna 
“speelgoed” genoemd, overeenkomstig het 
voorzorgsbeginsel.

Or. el

Amendement 142
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze richtlijn gaat uit van het 
beginsel dat producenten, importeurs en 
andere marktdeelnemers waarborgen dat
de productie en het in de handel brengen 
van speelgoed en de chemische stoffen die 
dit bevat, geen gevaarlijke of giftige 
gevolgen hebben voor de gezondheid van 
kinderen of voor het milieu. Deze 
maatregelen zijn gebaseerd op het 
voorzorgsbeginsel.

Or. sv

Motivering

In de Verdragen en de desbetreffende Gemeenschapswetgeving  wordt stelselmatig verwezen 
naar de doelstelling van een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en van 
het milieu. Hierop dient in de herziene wetgeving inzake de veiligheid van speelgoed te worden 
aangesloten, eveneens met betrekking tot de chemische stoffen die worden gebruikt bij de 
productie van speelgoed. Het voorzorgsbeginsel moet worden opgenomen in de wetgeving inzake 
de veiligheid van speelgoed.
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Amendement 143
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. sv

Motivering

Deze definitie moet worden opgenomen daar het inslikken van sommige soorten speelgoed 
verstikking, buik- en darmproblemen kan veroorzaken.  Sommig speelgoed kan slechts worden 
ingeslikt omdat het kleiner is dan de bovenvermelde testcilinder. 

Amendement 144
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) “schade”: lichamelijk letsel of andere 
schade aan de gezondheid met inbegrip 
van langdurige gevolgen voor de 
gezondheid;

Or. en

Motivering

Door deze formulering wordt duidelijk dat de term “schade voor de gezondheid” gevolgen op 
lange termijn zoals het ontstaan van kanker of hormoonontregeling omvat. 
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Amendement 145
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) “schade”: lichamelijk letsel of schade 
aan de gezondheid met inbegrip van 
langdurige gevolgen voor de gezondheid;

Or. el

Amendement 146
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) “bestemd om te worden 
gebruikt”: een ouder of verzorger kan 
redelijkerwijs aannemen dat een stuk 
speelgoed bestemd is voor gebruik door 
kinderen of de vermelde leeftijdsgroep. 
Als op het product een waarschuwing 
wordt aangebracht dat het niet geschikt is 
voor een bepaalde leeftijdsgroep, wordt 
het product hierdoor niet beschouwd als 
zijnde in overeenstemming met de 
veiligheidseisen uit hoofde van deze 
richtlijn. 

Or. en

Motivering

 Uit onderzoek blijkt dat waarschuwingen op speelgoed geen doelmatig middel zijn om 
wezenlijke veiligheidseisen te waarborgen. Met name een stuk speelgoed dat redelijkerwijs kan 
worden beschouwd als bestemd voor jonge kinderen moet voldoen aan eisen zoals de test op 
kleine onderdelen. Het gebruik van zinsneden zoals duidelijk bedoeld voor gebruik door 
kinderen jonger dan x maand in de richtlijn moet daarom helder worden omschreven om 
misbruik te voorkomen. 
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Amendement 147
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) zacht speelgoed: al dan niet met 
stof bekleed speelgoed, met zachte 
oppervlakken en gevuld met zachte 
materialen waardoor het 
hoofdbestanddeel van het speelgoed 
gemakkelijk met de hand kan worden 
ingedrukt.

Or. en

Motivering

Speelgoed met zachte vulling moet altijd geacht bestemd te zijn voor gebruik door kinderen 
onder de 36 maanden. Er is een omschrijving nodig van het speelgoed waarop deze bepaling van 
toepassing is.

Amendement 148
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) verpakking: alle materialen 
waardoor het speelgoed bij aankoop 
vergezeld is die niet als speelgoed kunnen 
worden omschreven, of enig ander 
product dat in combinatie met het 
speelgoed wordt verkocht.

Or. en

Motivering

Verpakking wordt in de richtlijn vermeld en moet duidelijk worden omschreven om onderscheid 
te maken tussen speelgoed en verpakking, daar de eisen verschillend zijn. 
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Amendement 149
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Fabrikanten stellen overeenkomstig 
artikel 20 technische documentatie op en 
voeren overeenkomstig artikel 18 de 
toepasselijke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure uit of 
laten deze uitvoeren.

2. Fabrikanten stellen overeenkomstig 
artikel 20 technische documentatie op en 
voeren overeenkomstig artikel 18 de 
toepasselijke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure uit of 
laten deze uitvoeren.

Wanneer met een dergelijke procedure is 
aangetoond dat het speelgoed aan de 
toepasselijke eisen voldoet, stelt de 
fabrikant een EG-conformiteitsverklaring, 
zoals bedoeld in artikel 14, op en brengt hij 
de in artikel 16, lid 1, beschreven 
conformiteitsmarkering aan.

Wanneer met een dergelijke procedure is 
aangetoond dat het speelgoed aan de 
toepasselijke eisen voldoet, stelt de 
fabrikant een EG-conformiteitsverklaring, 
zoals bedoeld in artikel 14, op en brengt hij 
de in artikel 16, lid 1, beschreven 
conformiteitsmarkering aan.

Indien door een onafhankelijk 
beoordelingsbureau is aangetoond dat een 
stuk speelgoed voldoet aan de geldende 
eisen, brengen producenten de in artikel 
16 bis, lid 1 bedoelde 
conformiteitsmarkering aan.

Or. de

(De nummering van de leden van artikel 3 loopt niet in alle taalversies van het 
Commissiedocument parallel)

Motivering

Indien producenten door een onafhankelijke derde partij laten beoordelen of zij aan de eisen 
voldoen, moeten zij in de gelegenheid worden gesteld de aanvullende beoordeling onder de 
aandacht te brengen via een CE+ markering.

Amendement 150
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Fabrikanten bewaren de technische 
documentatie en de EG-

3. Fabrikanten bewaren de technische 
documentatie en de EG-
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conformiteitsverklaring tot 10 jaar na de 
marktintroductie van het speelgoed.

conformiteitsverklaring tot 5 jaar na de 
marktintroductie van het speelgoed.

Or. en

Motivering

Ten gevolge van de voorgestelde periode van 10 jaar zullen de archiveringskosten voor 
marktdeelnemers aanzienlijk oplopen. Deze eis moet in overeenstemming worden gebracht met 
andere eisen, bijvoorbeeld de termijn voor het bewaren van bewijsstukken voor de belasting. 

Amendement 151
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Fabrikanten zorgen ervoor dat zij 
beschikken over procedures om de 
conformiteit van hun serieproductie aan 
het model of prototype van het speelgoed
en de onderdelen die zijn gebruikt tijdens 
de diverse beoordelings- en 
conformiteitsprocedures voor het 
speelgoed in kwestie en de conformiteit 
ervan met de normen en de basisvereisten 
overeenkomstig artikel 9 en Bijlage II, 
voortdurend te waarborgen. Er wordt 
terdege rekening gehouden met 
veranderingen in het ontwerp of in de 
kenmerken van het product en met 
veranderingen in de geharmoniseerde 
normen waarnaar in de 
conformiteitsverklaring van het speelgoed 
is verwezen. 

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

Fabrikanten voeren steekproeven uit op 
geproduceerd en in de handel gebracht
speelgoed en de onderdelen daarvan. Deze 
proeven vinden, onverminderd artikel 38, 
ten minste een keer per jaar plaats. 
Fabrikanten onderzoeken klachten die zij 
ontvangen van marktdeelnemers en 
eindegebruikers en reageren b hier 
binnen twee weken op. Zij houden 
daarvan overeenkomstig artikel 7 bis een 
register bij en zij houden de 
marktdeelnemers en eindgebruikers die 
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met hen contact hebben opgenomen op de 
hoogte van dit toezicht.

Or. sv

Motivering

Doel van de richtlijn is verbetering van de bepalingen inzake de veiligheid van speelgoed en de 
gezondheid van kinderen. Fabrikanten moeten kunnen aantonen dat zij de diverse procedures 
toepassen. Derhalve dienen er    regelmatig steekproeven te worden genomen op producten die 
van de band lopen en op onderdelen daarvan. Ten slotte moeten klachten van andere 
marrktdeelnemers of van eindgebruikers binnen een redelijke termijn worden afgehandeld.   

Amendement 152
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

In geval van de in artikel 16 bis bedoelde 
procedure nemen de betrokken 
onafhankelijke agentschappen regelmatig 
de vereiste monsters en voeren de vereiste 
proeven uit.

Or. de
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(De nummering van de leden van artikel 3 loopt niet in alle taalversies van het 
Commissiedocument parallel)

Motivering

Indien producenten door een onafhankelijke derde partij laten beoordelen of zij aan de eisen 
voldoen, moeten zij in de gelegenheid worden gesteld de aanvullende beoordeling onder de 
aandacht te brengen via een CE+ markering.

Amendement 153
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Fabrikanten vermelden hun naam en 
contactadres en, indien van toepassing, de 
naam en het adres van het onafhankelijke 
beoordelingsagentschap op het speelgoed, 
of wanneer dit door de omvang of aard van 
het speelgoed niet mogelijk is, op de 
verpakking of in een bij het speelgoed 
gevoegd document.

Or. de

(De nummering van de leden van artikel 3 loopt niet in alle taalversies van het 
Commissiedocument parallel)

Motivering

Indien producenten door een onafhankelijke derde partij laten beoordelen of zij aan de eisen 
voldoen, moeten zij in de gelegenheid worden gesteld de aanvullende beoordeling onder de 
aandacht te brengen via een CE+ markering.

Amendement 154
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door
hen op de markt geïntroduceerd speelgoed 
niet conform is met de toepasselijke 

7. Indien er aanleiding is om aan te nemen 
dat door fabrikanten op de markt 
geïntroduceerd speelgoed enigerlei gevaar 
oplevert voor de gezondheid van kinderen 
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Gemeenschapswetgeving, nemen de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
speelgoed conform te maken of zo nodig 
uit de handel te nemen of van de 
eindgebruikers terug te roepen. Zij brengen 
de nationale autoriteiten van de lidstaten 
waar zij het speelgoed op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de non-
conformiteit en de genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

of niet conform is met de toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving, nemen zij 
onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen om het speelgoed conform te 
maken of zo nodig uit de handel te nemen 
of van de eindgebruikers terug te roepen. 
Zij brengen de nationale autoriteiten van de 
lidstaten waar zij het speelgoed op de 
markt hebben aangeboden hiervan 
onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in 
het bijzonder de non-conformiteit en de 
genomen corrigerende maatregelen, het uit 
de markt nemen of het terugroepen 
nauwkeurig beschrijven.

Or. xm

Motivering

De maatregelen die , afhankelijk van de vastgestelde conformiteit en veiligheidsproblemen zoals 
bedoeld in de amendementen over de artikelen 10 bis tot 10 quater, worden genomen bij non-
conformiteit, moeten worden gespecificeerd. Hetzelfde geldt voor de kennisgeving aan de 
bevoegde instanties.

Amendement 155
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

(De nummering van de leden van artikel 3 loopt niet in alle taalversies van het 
Commissiedocument parallel)

Motivering

Gevolg van de invoering van de CE+ markering.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

conformiteit en de genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven. 
Fabrikanten schorten het op de markt 
brengen van het speelgoed onmiddellijk 
op totdat dit voldoet aan de geldende 
Gemeenschapswetgeving.

Or. en

Amendement 157
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De termijn voor het doorsturen van de noodzakelijke gegevens en documenten moet worden 
gespecificeerd met het oog op betere tenuitvoerlegging van de veiligheidsmaatregelen die 
bedoeld zijn om de gezondheid van kinderen te beschermen. 

Amendement 158
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Fabrikanten die een erkend 
vertegenwoordiger benoemen stellen de 
bevoegde nationale instantie van het 
grondgebied waarop hun speelgoed op de 
markt wordt gebracht uiterlijk vier weken 
na de datum van de benoeming hiervan 



AM\744156NL.doc 43/189 PE412.121v02-00

NL

op de hoogte. 

Or. en

Motivering

Aangezien kennisgeving noodzakelijke is en binnen een gespecificeerde periode moet worden 
gegeven. 

Amendement 159
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Deze kennisgeving bevat in ieder 
geval de gegevens van de erkend 
vertegenwoordiger (naam, postadres, 
telefoonnummer, email-adres, website-
adres) bijzonderheden van het speelgoed 
ten aanzien waarvan voor de erkend 
vertegenwoordiger de in lid 3 bedoelde 
verplichtingen gelden, en de specifieke 
identificatienummers van dit speelgoed.

Or. en

Motivering

De minimale gegevens die de fabrikant aan de bevoegde nationale instanties ter beschikking 
moet stellen na benoeming van een erkend vertegenwoordiger moeten worden gespecificeerd om 
ervoor te zorgen dat het doel van deze richtlijn wordt verwezenlijkt. 

Amendement 160
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij houdt de EG-conformiteitsverklaring 
en de technische documentatie ten minste 
gedurende 10 jaar ter beschikking van de 
nationale toezichtautoriteiten;

a) hij houdt de EG-conformiteitsverklaring 
en de technische documentatie ten minste 
gedurende 5 jaar ter beschikking van de 
nationale toezichtautoriteiten;

Or. en
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Motivering

Ten gevolge van de voorgestelde periode van 10 jaar zullen de archiveringskosten voor 
marktdeelnemers aanzienlijk oplopen. Deze eis moet in overeenstemming worden gebracht met 
andere eisen, bij voorbeeld de termijn voor het bewaren van bewijsstukken voor de belasting. 

Amendement 161
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De termijn voor het doorsturen van de noodzakelijke gegevens en documenten moet worden 
gespecificeerd met het oog op betere tenuitvoerlegging van de veiligheidsmaatregelen die 
bedoeld zijn om de gezondheid van kinderen te beschermen.

Amendement 162
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Importeurs die speelgoed op de markt 
introduceren, betrachten de nodige 
zorgvuldigheid in verband met de 
toepasselijke eisen en zij zien erop toe dat 
het speelgoed dat zij op de markt brengen 
conform aan deze richtlijn en veilig is.

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijke betekenis dat importeurs een deel van de verantwoordelijkheid krijgen 
toegewezen voor de tenuitvoerlegging  van deze richtlijn en waarborging van naleving van de 
doelen ervan.
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Amendement 163
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Importeurs vermelden zichtbaar en 
duidelijk leesbaar hun naam en 
contactadres, telefoonnummer en email-
adres op het speelgoed, of wanneer dit 
door de omvang of aard van het speelgoed 
niet mogelijk is, op de verpakking of in een 
bij het speelgoed gevoegd document, op 
zodanige wijze dat het zichtbaar en 
onderscheiden is van de beschrijving van 
het speelgoed.

Or. en

Motivering

De in het voorstel bedoelde gegevens moeten niet hoeven te worden opgediept en moeten 
gemakkelijk en snel toegankelijk zijn. 

Amendement 164
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Indien er aanleiding is om aan te nemen 
dat door importeurs op de markt 
geïntroduceerd speelgoed enigerlei gevaar 
oplevert voor de gezondheid van kinderen 
of niet conform is met de toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving, nemen zij 
onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen om het speelgoed conform te 
maken of zo nodig uit de handel te nemen 
of van de eindgebruikers terug te roepen. 
Zij brengen de nationale autoriteiten van de 
lidstaten waar zij het speelgoed op de 
markt hebben aangeboden hiervan 
onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in 
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maatregelen uitvoerig beschrijven. het bijzonder de non-conformiteit en de 
genomen corrigerende maatregelen, het uit 
de markt nemen of het terugroepen 
nauwkeurig beschrijven. 

Or. en

Amendement 165
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Importeurs houden gedurende 10 jaar
een kopie van de EG-
conformiteitsverklaring ter beschikking 
van de markttoezichtautoriteiten en zorgen 
ervoor dat de technische documentatie op 
verzoek aan die autoriteiten kan worden 
verstrekt.

6.  Importeurs houden gedurende 5 jaar
een kopie van de EG-
conformiteitsverklaring ter beschikking 
van de markttoezichtautoriteiten en zorgen 
ervoor dat de technische documentatie op 
verzoek aan die autoriteiten kan worden 
verstrekt.

Or. en

Motivering

Ten gevolge van de voorgestelde periode van 10 jaar zullen de archiveringskosten voor 
marktdeelnemers aanzienlijk oplopen. Deze eis moet in overeenstemming worden gebracht met 
andere eisen, bijvoorbeeld de termijn voor het bewaren van bewijsstukken voor de belasting. .

Amendement 166
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De termijn voor het doorsturen van de noodzakelijke gegevens en documenten moet worden 
gespecificeerd.

Amendement 167
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Distributeurs die speelgoed op de markt 
introduceren, betrachten de nodige 
zorgvuldigheid in verband met de 
toepasselijke eisen en zij zien erop toe dat 
het speelgoed dat zij op de markt brengen 
conform aan deze richtlijn en veilig is.

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijke betekenis dat alle delen van de aanvoerlijn een deel van de 
verantwoordelijkheid krijgen toegewezen voor de tenuitvoerlegging  van deze richtlijn en 
waarborging van naleving van de doelen ervan.

Amendement 168
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Fabrikanten die van mening zijn of
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen op de markt geïntroduceerd speelgoed 
niet conform is met de toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving, nemen de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
speelgoed conform te maken of zo nodig
uit de handel te nemen of van de 
eindgebruikers terug te roepen. Zij brengen 
de nationale autoriteiten van de lidstaten 
waar zij het speelgoed op de markt hebben 

Indien er aanleiding is om aan te nemen 
dat door distributeurs op de markt 
geïntroduceerd speelgoed enigerlei gevaar 
oplevert voor de gezondheid van kinderen 
of niet conform is met de toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving, nemen zij 
onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen om het speelgoed conform te 
maken of zo nodig uit de handel te nemen 
of van de eindgebruikers terug te roepen. 
Zij brengen de andere betrokken 
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aangeboden hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de non-
conformiteit en de genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

marktdeelnemers en nationale autoriteiten 
van de lidstaten waar zij het speelgoed op 
de markt hebben aangeboden hiervan 
onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in 
het bijzonder de non-conformiteit en de 
genomen corrigerende maatregelen, het uit 
de markt nemen of het terugroepen 
nauwkeurig beschrijven.

Or. en

Motivering

De termijn voor het doorsturen van de noodzakelijke gegevens en documenten moet worden 
gespecificeerd met het oog op betere tenuitvoerlegging van de veiligheidsmaatregelen die 
bedoeld zijn om de gezondheid van kinderen te beschermen.

Amendement 169
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De termijn voor het doorsturen van de noodzakelijke gegevens en documenten moet worden 
gespecificeerd met het oog op betere tenuitvoerlegging van de veiligheidsmaatregelen die 
bedoeld zijn om de gezondheid van kinderen te beschermen.
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Amendement 170
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Register

Marktdeelnemers houden een register bij 
van corrigerende maatregelen, uit de 
markt nemen, terugroepen, klachten 
afkomstig van andere marktdeelnemers 
en eindgebruikers, alsook van de 
maatregelen die naar aanleiding daarvan 
zijn genomen.
In het register worden voor ieder van de 
hierboven genoemde maatregelen 
duidelijk vermeld de redenen, het 
specifieke identificatienummer van het 
speelgoed in kwestie en de identificatie 
van het speelgoed die opsporing mogelijk 
maakt, in combinatie met de datum van 
ontvangst van de klacht en de datum 
waarop de kennisgeving van de naar 
aanleiding daarvan genomen maatregelen 
is verzonden.
Het register wordt 10 jaar bewaard. 
Marktdeelnemers stellen deze registers op 
verzoek beschikbaar aan de bevoegde 
nationale instanties.

Or. en

Motivering

In artikel 3, lid 4, wordt verwezen naar een door fabrikanten bij te houden register. De regels 
voor het bijhouden van deze registers moeten dan ook specifiek worden vermeld. 
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Amendement 171
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) welk onafhankelijk 
beoordelingsorgaan eventueel de CE+-
markering heeft gecertificeerd.

Or. de

Motivering

Gevolg van de invoering van de CE+-markering.

Amendement 172
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Zij beschikken over passende systemen en 
procedures met behulp waarvan zij deze 
informatie gedurende 5 jaar op verzoek 
aan de markttoezichtautoriteiten kunnen 
verstrekken.

Or. en

Motivering

Het voorstel van 10 jaar zal tot een aanzienlijke stijging leiden van de kosten van het bijhouden 
van de informatie voor de marktdeelnemers. De periode moet worden gelijkgetrokken met die 
voor andere vereisten, bijvoorbeeld betreffende fiscale documentatie. 

Amendement 173
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

procedures met behulp waarvan zij deze 
informatie gedurende 10 jaar op verzoek, 
binnen zeven dagen, aan de 
markttoezichtautoriteiten kunnen 
verstrekken.

Or. en

Motivering

Het tijdsbestek waarbinnen de informatie en documentatie moet worden doorgegeven, moet 
worden gespecificeerd om te zorgen voor een betere implementatie van de maatregelen voor de 
bescherming van de gezondheid van kinderen.

Amendement 174
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
speelgoed alleen op de markt kan worden 
geïntroduceerd als het voldoet aan de 
essentiële veiligheidseisen in lid 2 
(algemene veiligheidseis) en bijlage II 
(bijzondere veiligheidseisen).

1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
speelgoed alleen op de markt kan worden 
geïntroduceerd als het voldoet aan de 
essentiële veiligheidseisen. Bij deze 
maatregelen wordt het voorzorgsbeginsel 
in acht genomen.

Or. en

Amendement 175
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
speelgoed alleen op de markt kan worden 
geïntroduceerd als het voldoet aan de 
essentiële veiligheidseisen in lid 2 
(algemene veiligheidseis) en bijlage II 
(bijzondere veiligheidseisen).

1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
speelgoed alleen op de markt kan worden 
geïntroduceerd als het voldoet aan de 
essentiële veiligheidseisen in lid 2 
(algemene veiligheidseis) en bijlage II 
(bijzondere veiligheidseisen). Bij deze 
maatregelen wordt het voorzorgsbeginsel 
in acht genomen.
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Or. en

Motivering

Indien een stuk speelgoed tot ongelukken heeft geleid of wat zijn relevante onderdelen 
vergelijkbaar is met een stuk speelgoed dat tot ongelukken heeft geleid, moeten de 
markttoezichtautoriteiten ten aanzien van dat stuk speelgoed maatregelen kunnen nemen, ook 
indien het verband tussen het stuk speelgoed en het ongeluk niet voor de volle honderd procent 
wetenschappelijk kan worden aangetoond. Op dit moment kunnen de autoriteiten producenten 
alleen dwingen maatregelen te nemen wanneer het bewijs 100 procent waterdicht is. Dit gaat té 
ver, aangezien het de verantwoordelijkheid van de producent is alleen veilig speelgoed op de 
markt te brengen, en hij ook over de desbetreffende informatie en mogelijkheden beschikt.

Amendement 176
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
speelgoed alleen op de markt kan worden 
geïntroduceerd als het voldoet aan de 
essentiële veiligheidseisen in lid 2 
(algemene veiligheidseis) en bijlage II 
(bijzondere veiligheidseisen).

1. De lidstaten nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
speelgoed alleen op de markt kan worden 
geïntroduceerd als het voldoet aan de 
essentiële veiligheidseisen in lid 2 
(algemene veiligheidseis) en bijlage II 
(bijzondere veiligheidseisen). Bij deze 
maatregelen wordt het voorzorgsbeginsel 
in acht genomen.

Or. el

Amendement 177
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het nemen van dergelijke maatregelen 
besteden de lidstaten aandacht aan het 
voorzorgsbeginsel zoals neergelegd in 
artikel 8 van richtlijn 2001/95/EG.

Or. en
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Motivering

De richtlijn algemene productveiligheid bepaalt dat wanneer lidstaten 
markttoezichtsmaatregelen te aanzien van een bepaald product treffen, zij passende aandacht 
aan het voorzorgsbeginsel dienen te besteden. Aangezien het bij speelgoed gaat om de veiligheid 
van kinderen, moet de richtlijn inzake de veiligheid van speelgoed een veiligheidsniveau kunnen 
bieden dat ten minste even hoog is als dat van de richtlijn inzake algemene productveiligheid.

Amendement 178
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Speelgoed mag bij gebruik 
overeenkomstig de bestemming ervan of 
bij gebruik dat gezien het gedrag van 
kinderen kan worden verwacht, geen 
gevaar voor de veiligheid of gezondheid 
van gebruikers of derden opleveren. Er 
wordt, in het bijzonder bij speelgoed dat 
gezien de functie, afmetingen of andere 
kenmerken bestemd is voor kinderen 
jonger dan 36 maanden, rekening 
gehouden met de vaardigheden van de 
gebruikers, en in voorkomend geval van 
degenen onder wier toezicht zij het 
speelgoed gebruiken. Op etiketten op het 
speelgoed of op de verpakking ervan en in 
de bijgevoegde gebruiksaanwijzing wordt 
de aandacht van de gebruikers of van 
degenen onder wier toezicht zij het 
speelgoed gebruiken, gevestigd op de 
inherente gevaren en risico’s van schade 
die aan het gebruik van het speelgoed 
verbonden zijn en op de wijze waarop deze 
kunnen worden voorkomen.

2. Speelgoed mag bij gebruik 
overeenkomstig de bestemming ervan of 
bij gebruik dat gezien het gedrag van 
kinderen kan worden verwacht, geen 
gevaar voor de veiligheid of gezondheid 
van gebruikers of derden opleveren. Er 
wordt, in het bijzonder bij speelgoed dat 
gezien de functie, afmetingen of andere 
kenmerken bestemd is voor kinderen 
jonger dan 60 maanden, rekening 
gehouden met de vaardigheden van de 
gebruikers, en in voorkomend geval van 
degenen onder wier toezicht zij het 
speelgoed gebruiken. Op etiketten op het 
speelgoed en/of op de verpakking ervan en 
in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing moet
de aandacht van de gebruikers of van 
degenen onder wier toezicht zij het 
speelgoed gebruiken, worden gevestigd op 
de inherente gevaren en risico’s van schade 
die aan het gebruik van het speelgoed 
verbonden zijn en op de wijze waarop deze 
kunnen worden voorkomen.

Or. el
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Amendement 179
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er is geen 'standaardgedrag' van kinderen. Het gedrag van kinderen is per definitie 
onvoorspelbaar.

Amendement 180
Emmanouil Angelakas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Er wordt, in het bijzonder bij speelgoed dat 
gezien de functie, afmetingen of andere 
kenmerken bestemd is voor kinderen 
jonger dan 36 maanden, rekening 
gehouden met de vaardigheden van de 
gebruikers, en in voorkomend geval van 
degenen onder wier toezicht zij het 
speelgoed gebruiken. Voor specifieke 
categorieën speelgoed kunnen, 
overeenkomstig de veiligheidseisen van de 
in artikel 12 bedoelde geharmoniseerde 
normen, andere leeftijdslimieten worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het noemen van slechts één leeftijdslimiet volstaat niet om gelijke tred te houden met de 
ontwikkeling van de normalisatie: er is reeds een leeftijdslimiet voor kinderen die niet zonder 
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hulp kunnen zitten (gedefinieerd als de leeftijd tussen 5 en 10 maanden); over andere 
leeftijdslimieten (bijvoorbeeld 18 maanden) wordt nagedacht.

Amendement 181
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een waarschuwing die alleen aangeeft welk onderdeel van een stuk speelgoed gevaarlijk kan zijn 
of dat het speelgoed een bepaalde chemische stof bevat, wordt door consumenten niet altijd 
begrepen. Zo is het voor consumenten bijvoorbeeld niet duidelijk dat de waarschuwing "kleine 
balletjes" betekent dat het stuk speelgoed tot verstikking kan leiden. Waarschuwingen moeten de 
gebruikers dan ook duidelijke informatie geven over zowel de inherente gevaren, als de 
gerelateerde risico's die aan het gebruik zijn verbonden.

Amendement 182
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De fabrikant vermeldt de 
waarschuwingen nauwgezet, duidelijk 
zichtbaar, en goed leesbaar, zodat zij op het 
speelgoed duidelijk te zien zijn, op een 
daarop aangebracht etiket of op de 
consumentenverpakking en, in 
voorkomend geval, in de bijgevoegde 
gebruiksaanwijzing. In het geval van klein 
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passende waarschuwingen op het 
speelgoed aangebracht. 

speelgoed dat zonder verpakking wordt 
verkocht, worden passende 
waarschuwingen op het speelgoed 
aangebracht. 

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar en leesbaar 
zijn en bij het verkooppunt duidelijk zijn 
aangegeven.

De waarschuwingen die nodig zijn om 
voor het bedoelde gebruik of gebruiker 
veilig speelgoed te kunnen kiezen, staan 
op de consumentenverpakking en, indien 
van toepassing, op de webpagina op het 
internet, of worden anders op zodanige 
wijze op het speelgoed bevestigd dat de 
consument er vóór de aankoop kennis van 
kan nemen. De waarschuwingen 
betreffende gevaren die zich bij elk 
gebruik van het speelgoed voordoen of 
betreffende onveiligheid die naar 
verwachting na enige gebruikstijd zal 
optreden, worden permanent op het 
speelgoed aangebracht.

Or. en

Amendement 183
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Nu gaan de waarschuwingen vaak schuil achter of worden ze verborgen door andere informatie 
op de verpakking. Aangeven dat ze 'duidelijk te zien moeten zijn' verhelpt dit probleem.
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Amendement 184
Charlotte Cederschiöld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De waarschuwingen gaan soms schuil achter of worden verborgen door andere informatie. 
Aangeven dat ze 'duidelijk te zien moeten zijn' verhelpt dit probleem. Soms zijn de 
waarschuwingen onmogelijk te lezen. Dit probleem is verholpen in het voorstel van de 
Commissie voor een herziene verordening betreffende het verstrekken van voedselinformatie aan 
de consumenten, en dient hier op vergelijkbare wijze te worden aangepakt.

Amendement 185
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen op de verpakking of 
op het daaraan bevestigde etiket worden 
gedrukt in een lettertype van tenminste 3 
mm groot en zodanig gepresenteerd dat er 
een duidelijk contrast is tussen de 
gedrukte tekst en de achtergrond.

Or. en
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Motivering

Soms zijn de waarschuwingen onmogelijk te lezen. Dit probleem is verholpen in het voorstel van 
de Commissie voor een herziene verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het verstrekken van voedselinformatie aan de consumenten, en dient hier in de 
herziene richtlijn speelgoedveiligheid op vergelijkbare wijze te worden aangepakt.

Amendement 186
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar en leesbaar 
zijn en bij het verkooppunt duidelijk zijn 
aangegeven.

De waarschuwingen die nodig zijn om 
voor het bedoelde gebruik of gebruiker 
veilig speelgoed te kunnen kiezen, staan 
op de consumentenverpakking of worden 
anders op zodanige wijze op het speelgoed 
bevestigd dat de consument er vóór de 
aankoop kennis van kan nemen. In het 
geval van on line-aankopen moeten de 
waarschuwingen duidelijk op de 
webpagina zijn aangegeven.

Or. en

Motivering

Sommige waarschuwingen bevatten beperkingen voor het gebruik en/of de gebruiker waardoor 
het speelgoed veilig wordt. Om voor de aankoop te kunnen bepalen of het speelgoed veilig is, 
moet de consument reeds in de winkel of op de webpagina over de desbetreffende informatie 
beschikken en niet pas wanneer hij het speelgoed thuis uitpakt. Het is erg belangrijk dat niet 
alleen de leeftijdslimieten, maar ook alle andere veiligheidswaarschuwingen voor de aankoop 
voor de consument beschikbaar zijn. Dit beginsel moet gelden voor de waarschuwingen van de 
punten 1 t/m 7 in bijlage V, maar ook voor bijvoorbeeld gewichtsbeperkingen en de 
waarschuwing dat speelgoedimitaties van maskers en helmen geen bescherming bieden. Many 
warnings could still be displayed in the instructions for use.

Amendement 187
Charlotte Cederschiöld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen waarin de minimum- Wanneer aangebracht op de verpakking 
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en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar en leesbaar 
zijn en bij het verkooppunt duidelijk zijn 
aangegeven.

of op het daaraan bevestigde etiket 
worden de waarschuwingen leesbaar op de 
verpakking of het etiket gedrukt, en 
zodanig gepresenteerd dat er een duidelijk 
contrast is tussen de gedrukte tekst en de 
achtergrond.

Or. en

Motivering

De waarschuwingen gaan soms schuil achter of worden verborgen door andere informatie. 
Aangeven dat ze 'duidelijk te zien moeten zijn' verhelpt dit probleem. Soms zijn de 
waarschuwingen onmogelijk te lezen. Dit probleem is verholpen in het voorstel van de 
Commissie voor een herziene verordening betreffende het verstrekken van voedselinformatie aan 
de consumenten, en dient hier op vergelijkbare wijze te worden aangepakt. 

Amendement 188
Charlotte Cederschiöld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar en leesbaar zijn 
en bij het verkooppunt duidelijk zijn 
aangegeven.

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar en leesbaar zijn 
en bij het verkooppunt duidelijk zijn 
aangegeven. De waarschuwingen die 
nodig zijn om voor het bedoelde gebruik 
of gebruiker veilig speelgoed te kunnen 
kiezen, staan op de 
consumentenverpakking of op de 
webpagina op het internet of worden 
anders op zodanige wijze op het speelgoed 
bevestigd dat de consument ze vóór  
aankoop kan lezen. 

Or. en

Motivering

De waarschuwingen gaan soms schuil achter of worden verborgen door andere informatie. 
Aangeven dat ze 'duidelijk te zien moeten zijn' verhelpt dit probleem. Soms zijn de 
waarschuwingen onmogelijk te lezen. Dit probleem is verholpen in het voorstel van de 
Commissie voor een herziene verordening betreffende het verstrekken van voedselinformatie aan 
de consumenten, en dient hier op vergelijkbare wijze te worden aangepakt. 



PE412.121v02-00 60/189 AM\744156NL.doc

NL

Amendement 189
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is van cruciaal belang dat de consument er niet pas thuis achterkomt dat het door hem 
gekochte speelgoed onveilig is voor kinderen. Is dit wel het geval, dan laat hij het het kind er 
mogelijkerwijs toch mee spelen en brengt hij het niet terug naar de winkel. De consumenten 
moeten de waarschuwingen dan ook vóór aankoop kunnen zien en begrijpen, om het risico te 
begrijpen daat aan het speelgoed verbonden is en om te beslissen of het in hun ogen geschikt is 
voor een kind om mee te spelen. 

Amendement 190
Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar en leesbaar zijn 
en bij het verkooppunt duidelijk zijn 
aangegeven.

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten duidelijk zichtbaar en 
leesbaar op de verpakking van het 
speelgoed en bij het verkooppunt zijn 
aangegeven.

De waarschuwingen die nodig zijn om 
voor het bedoelde gebruik of gebruiker 
veilig speelgoed te kunnen kiezen, staan 
op zodanige wijze op het speelgoed zelf 
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en/of de verpakking aangegeven dat de 
consument de informatie vóór  aankoop 
kan lezen. Dit geldt voor de 
waarschuwingen in bijlage B, deel B.

Or. en

Motivering

Het is van cruciaal belang dat de consument er niet pas thuis achterkomt dat het door hem 
gekochte speelgoed onveilig is voor kinderen. Is dit wel het geval, dan laat hij het het kind er 
mogelijkerwijs toch mee spelen en brengt hij het niet terug naar de winkel. De consumenten 
moeten de waarschuwingen dan ook vóór aankoop kunnen zien en begrijpen, om het risico te 
begrijpen daat aan het speelgoed verbonden is en om te beslissen of het in hun ogen geschikt is 
voor een kind om mee te spelen. 

Amendement 191
Maria Matsouka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar en leesbaar zijn 
en bij het verkooppunt duidelijk zijn 
aangegeven.

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten duidelijk zichtbaar en 
leesbaar op de verpakking van het 
speelgoed en bij het verkooppunt zijn 
aangegeven.

Or. el

Amendement 192
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen betreffende gevaren 
die zich bij elk gebruik van het speelgoed 
voordoen of betreffende onveiligheid die 
naar verwachting na enige gebruikstijd 
zal optreden, worden permanent op het 
speelgoed aangebracht.

Or. en



PE412.121v02-00 62/189 AM\744156NL.doc

NL

Motivering

Soms moeten consumenten bij elk gebruik of lang na de aankoop van speelgoed aan de 
waarschuwing worden herinnerd, teneinde onveilig gedrag bij het gebruik van het speelgoed te 
vermijden. Vandaar dat deze waarschuwingen permanent op het speelgoed moeten zijn 
bevestigd. Dit beginsel geldt voor de waarschuwingen in de punten 2, en 5 en 6 in bijlage V, 
alsook voor bijv. de waarschuwing betreffende verstrengeling in kinderwagenrammelaars (reeds 
vereist in de norm voor speelgoed).

Amendement 193
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen betreffende gevaren 
die zich bij elk gebruik van speelgoed 
voordoen, worden permanent op het 
speelgoed aangebracht. 

Or. en

Motivering

De waarschuwingen gaan soms schuil achter of worden verborgen door andere informatie. 
Aangeven dat ze 'duidelijk te zien moeten zijn' verhelpt dit probleem. Soms zijn de 
waarschuwingen onmogelijk te lezen. Dit probleem is verholpen in het voorstel van de 
Commissie voor een herziene verordening betreffende het verstrekken van voedselinformatie aan 
de consumenten, en dient hier op vergelijkbare wijze te worden aangepakt. 

Amendement 194
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen die nodig zijn om 
voor het bedoelde gebruik of gebruiker 
veilig speelgoed te kunnen kiezen, staan 
op zodanige wijze op het speelgoed en/of 
de verpakking aangegeven dat de 
consument de informatie vóór  aankoop 
kan lezen.

Or. el
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Amendement 195
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen waaraan de 
consumenten bij elk gebruik van het 
speelgoed of gedurende een lange periode 
na de aankoop van het speelgoed moet 
worden herinnerd, ten einde onveilig of 
onjuist gebruik ervan te vermijden, 
worden permanent op zowel het 
speelgoed, als de verpakking ervan 
aangebracht.

Or. el

Amendement 196
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen waaraan de 
consumenten bij elk gebruik van het 
speelgoed of gedurende een lange periode 
na de aankoop van het speelgoed moet 
worden herinnerd, ten einde onveilig of 
onjuist gebruik ervan te vermijden, 
worden permanent op zowel het 
speelgoed, als de verpakking ervan 
aangebracht. Dit geldt voor de 
waarschuwingen in de punten 2, 5 en 6 
van bijlage V, deel B.

Or. en

Motivering

Soms moeten consumenten bij elk gebruik of lang na de aankoop van speelgoed aan de 
waarschuwing worden herinnerd, teneinde gerelateerde risico's te vermijden. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor luchtmatrassen die niet in zout (zee)water mogen worden gebruikt; hetzelfde 
geldt voor speelgoed dat niet geschikt is voor gebruik door kinderen boven een bepaalde leeftijd.
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Amendement 197
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt richtsnoeren op over 
de wijze waarop de waarschuwingen 
moeten worden gepresenteerd. Deze 
richtsnoeren worden in overleg met de 
verschillende belanghebbenden en de 
autoriteiten van de lidstaten opgesteld, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
ontwikkelingen op wetenschappelijk en 
technisch gebied.

Or. en

Motivering

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

Amendement 198
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beslist op basis van het 
advies van het comité of zij de 
referentienummers van de betrokken 
geharmoniseerde norm in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendmaakt, niet bekendmaakt, met 
beperkingen bekendmaakt, handhaaft, 
met beperkingen handhaaft of intrekt.

2. Indien de verwijzingen in het 
Publicatieblad van de Europese Unie naar 
een geharmoniseerde norm zoals bedoeld 
in artikel 13 met beperkingen worden 
bekendgemaakt of gehandhaafd, kan de 
Commissie, overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing zoals 
bedoeld in artikel 46, onder b), een besluit 
vaststellen met de redenen voor de 
beperkingen. In het besluit kunnen voor 
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de desbetreffende specifieke 
veiligheidseisen drempelwaarden en 
andere criteria worden gespecificeerd. In 
het besluit wordt duidelijk aangegeven of 
een speelgoed dat voldoet aan de 
geharmoniseerde norm zoals vastgesteld 
in het besluit geacht wordt conform te zijn 
met de eisen van de norm en het besluit. 

Or. en

Amendement 199
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien de verwijzingen in het 
Publicatieblad van de Europese Unie naar 
een geharmoniseerde norm zoals bedoeld 
in artikel 13 met beperkingen worden 
bekendgemaakt of gehandhaafd, kan de 
Commissie, overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing zoals 
bedoeld in artikel 46, lid 2, een besluit 
vaststellen met de redenen voor de 
beperkingen. In het besluit kunnen voor 
de desbetreffende specifieke 
veiligheidseisen drempelwaarden en 
andere criteria worden gespecificeerd. In 
het besluit wordt duidelijk aangegeven of 
een speelgoed dat voldoet aan de 
geharmoniseerde norm zoals vastgesteld 
in het besluit geacht wordt conform te zijn 
met de eisen van de norm en het besluit.

Or. en

Motivering

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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Amendement 200
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien de verwijzingen in het 
Publicatieblad van de Europese Unie naar 
een geharmoniseerde norm zoals bedoeld 
in artikel 13 met beperkingen worden 
bekendgemaakt of gehandhaafd, kan de 
Commissie, overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing zoals 
bedoeld in artikel 46, lid 2, een besluit 
vaststellen met de redenen voor de 
beperkingen. In het besluit wordt 
duidelijk aangegeven of een speelgoed dat 
voldoet aan de geharmoniseerde norm 
zoals vastgesteld in het besluit geacht 
wordt conform te zijn met de eisen van de 
norm en het besluit. 

Or. en

Motivering

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.

Amendement 201
Emmanouil Angelakas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EG-conformiteitsverklaring bevat ten 
minste de in bijlage III vermelde elementen 
en wordt voortdurend geactualiseerd. De 
structuur van de EG-
conformiteitsverklaring komt overeen met 

2. De EG-conformiteitsverklaring bevat ten 
minste de in bijlage III vermelde elementen 
en wordt voortdurend geactualiseerd. The 
EC declaration of conformity
shall have the model structure set out in 
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het model in bijlage III. Annex III. Ze wordt vertaald in de taal of 
talen van de lidstaat waar het product op 
de markt is geïntroduceerd of wordt 
aangeboden.

Or. en

Motivering

Maakt de tekst duidelijker. 

Amendement 202
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De EG-conformiteitsverklaring 
bevat, indien van toepassing, een 
verklaring van het onafhankelijke 
beoordelingsorgaan dat de beoordeling 
verricht.

Or. de

Motivering

Gevolg van de invoering van de CE+-markering.

Amendement 203
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Door de EG-conformiteitsverklaring op 
te stellen, neemt de fabrikant de 
verantwoordelijkheid voor de conformiteit 
van het speelgoed op zich.

3. Door de EG-conformiteitsverklaring op 
te stellen, neemt de fabrikant de 
verantwoordelijkheid voor de conformiteit 
van het speelgoed op zich. Een afschrift 
van de conformiteitsverklaring wordt aan 
de relevante autoriteiten ter beschikking 
gesteld, alsook, op verzoek, aan de 
marktdeelnemers in de toeleveringsketen.

Or. en
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Motivering

Om de veiligheidsbeoordeling van het speelgoed te kunnen verrichten en om de door de 
markttoezichtsautoriteiten verlangde documenten te kunnen leveren, moeten de distributeurs en 
de andere marktdeelnemers in de toeleveringsketen het recht hebben de documenten op te 
vragen bij de producent. Dit punt is door de distributeurs als belangrijk door hen naar voren 
gebracht.

Amendement 204
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Door de EG-conformiteitsverklaring op 
te stellen, neemt de fabrikant de 
verantwoordelijkheid voor de conformiteit 
van het speelgoed op zich. 

3. Door de EG-conformiteitsverklaring op 
te stellen, neemt de fabrikant de 
verantwoordelijkheid voor de conformiteit 
van het speelgoed op zich. Een afschrift 
van het EG-typecertificaat wordt aan de 
relevante autoriteiten ter beschikking 
gesteld, alsook, op verzoek, aan de 
marktdeelnemers in de toeleveringsketen. 

Or. en

Motivering

Om de veiligheidsbeoordeling van het speelgoed te kunnen verrichten en om de door de 
markttoezichtsautoriteiten verlangde documenten te kunnen leveren, moeten de distributeurs en 
de andere marktdeelnemers in de toeleveringsketen het recht hebben de documenten op te 
vragen bij de producent.  

Amendement 205
Wolfgang Bulfon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De CE-markering moet een 
indicatie bevatten van het 
beoordelingsorgaan dat de conformiteit 
heeft gecertificeerd.

Or. de
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Motivering

Wanneer het nummer van het beoordelingsorgaan wordt vermeld, bemoeilijkt dat misbruik van 
de CE-markering.

Amendement 206
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed dat niet van de CE-markering 
is voorzien en niet aan deze richtlijn 
voldoet, mag op handelsbeurzen en 
tentoonstellingen worden getoond, mits 
daarbij duidelijk wordt aangegeven dat het 
speelgoed niet aan de eisen van deze 
richtlijn voldoet en niet te koop is of gratis 
wordt verspreid.

7. Lidstaten mogen niet verhinderen dat
speelgoed dat niet van de CE-markering is 
voorzien of anderszins niet aan deze 
richtlijn voldoet, op handelsbeurzen en 
tentoonstellingen wordt getoond, mits 
daarbij duidelijk wordt aangegeven dat het 
speelgoed niet aan de eisen van deze 
richtlijn voldoet en niet te koop is of gratis 
wordt verspreid.

Or. en

Motivering

Speelgoed op beurzen tentoonstellen is niet hetzelfde als speelgoed op de markt brengen, en zelfs 
wanneer het speelgoed gevaarlijk is mogen de lidstaten het tentoonstellen niet verhinderen of 
verbieden. Wel moet bijvoorbeeld importeurs en distributeurs op de beurs via een bepaalde 
indicatie duidelijk worden gemaakt dat het speelgoed niet op de markt mag worden verkocht. 
Ook het meeste speelgoed op beurzen dat bij lange na niet aan de regels voldoet, heeft een CE-
markering.  De huidige tekst maakt het voor markttoezichtsautoriteiten moeilijk tentoonstellers 
te dwingen aan te geven dat het speelgoed niet op de markt mag worden gebracht, aangezien 
niet-conform speelgoed met een CE-markering er niet door wordt afgedekt. 

Amendement 207
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed dat niet van de CE-markering
is voorzien en niet aan deze richtlijn 
voldoet, mag op handelsbeurzen en 
tentoonstellingen worden getoond, mits 
daarbij duidelijk wordt aangegeven dat het 

7. Speelgoed dat niet van de CE-markering 
is voorzien en anderszins niet aan deze 
richtlijn voldoet, mag op handelsbeurzen 
en tentoonstellingen worden getoond, mits 
daarbij duidelijk wordt aangegeven dat het 
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speelgoed niet aan de eisen van deze 
richtlijn voldoet en niet te koop is of gratis 
wordt verspreid.

speelgoed niet aan de eisen van deze 
richtlijn voldoet en niet te koop is of gratis 
wordt verspreid.

Or. en

Motivering

Speelgoed op beurzen wordt niet beschouwd zich op de interne markt te bevindenten, en zelfs 
wanneer het speelgoed gevaarlijk is mogen de lidstaten het tentoonstellen niet verhinderen of 
verbieden. Wel moet bijvoorbeeld importeurs en distributeurs op de beurs via een bepaalde 
indicatie duidelijk worden gemaakt dat het speelgoed in de EU niet op de markt mag worden 
gebracht. Ook het meeste speelgoed op beurzen dat bij lange na niet aan de regels voldoet, heeft 
een CE-markering.  De huidige tekst maakt het voor markttoezichtsautoriteiten moeilijk 
tentoonstellers te dwingen aan te geven dat het speelgoed niet op de markt mag worden 
gebracht, aangezien niet-conform speelgoed met een CE-markering er niet door wordt afgedekt.

Amendement 208
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed dat niet van de CE-markering 
is voorzien en niet aan deze richtlijn 
voldoet, mag op handelsbeurzen en 
tentoonstellingen worden getoond, mits 
daarbij duidelijk wordt aangegeven dat het 
speelgoed niet aan de eisen van deze 
richtlijn voldoet en niet te koop is of gratis 
wordt verspreid.

7. Speelgoed dat niet van de CE-markering 
is voorzien en anderszins niet aan deze 
richtlijn voldoet, mag op handelsbeurzen 
en tentoonstellingen worden getoond, mits 
daarbij duidelijk wordt aangegeven dat het 
speelgoed niet aan de eisen van deze 
richtlijn voldoet en niet te koop is of gratis 
wordt verspreid.

Or. en

Amendement 209
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Op de markt gebracht speelgoed dat 
bestemd is voor kinderen jonger dan drie 
jaar, moet van een CE-markering zijn 
voorzien.



AM\744156NL.doc 71/189 PE412.121v02-00

NL

Op de markt gebracht speelgoed dat 
bestemd is voor kinderen van drie jaar of 
ouder, mag van een CE-markering zijn 
voorzien.
Voor het overige gelden de bepalingen 
van artikel 15.

Or. de

Motivering

Gevolg van de invoering van de CE+-markering.

Amendement 210
Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Voorschriften en voorwaarden voor het 

aanbrengen van de CE+-markering
1. De CE+-markering bestaat uit de letters 
CE en het symbool + in de volgende 
grafische vorm:

[illustratie]
2. Voor het overige gelden de bepalingen 
van artikel 16.

Or. de

Motivering

Gevolg van de invoering van de CE+-markering.

Amendement 211
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens speelgoed op de markt te 
introduceren, verrichten fabrikanten een 
analyse van de chemische, materiële, 

Alvorens speelgoed op de markt te 
introduceren, verrichten fabrikanten een 
analyse van de chemische, materiële, 
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mechanische, elektrische, hygiënische, 
radioactieve en ontvlambaarheidsgevaren 
die het speelgoed kan opleveren en 
beoordelen zij de potentiële blootstelling 
aan deze gevaren.

mechanische, elektrische, hygiënische, 
radioactieve en ontvlambaarheidsgevaren 
die het speelgoed kan opleveren en 
beoordelen zij de potentiële blootstelling 
aan deze gevaren. Het ontbreken van een 
geschiedenis van ongelukken wordt niet 
automatisch beschouwd als bewijs van 
een laag risico.

Or. el

Amendement 212
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ontbreken van een geschiedenis van 
ongelukken mag niet automatisch worden 
beschouwd als een indicatie van een laag 
risico.

Or. en

Motivering

Het is niet altijd mogelijk risicoreductiemaatregelen of productspecificaties op ondubbelzinnig 
wetenschappelijk bewijs betreffende gevaren te baseren omdat niet altijd wetenschappelijke 
gegevens voorhanden zijn of ongevallenstatistieken onvolledig zijn, met name in het geval van 
chemische risico's.

Amendement 213
Wolfgang Bulfon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens speelgoed op de markt te
introduceren, passen fabrikanten de in de 
leden 2 en 3 genoemde
conformiteitsbeoordelingsprocedures toe
om aan te tonen dat het speelgoed aan de 
essentiële veiligheidseisen in artikel 9 en 
bijlage II voldoet.

1. Alvorens fabrikanten speelgoed op de 
markt introduceren, wordt het speelgoed 
onderworpen aan
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
overeenkomstig module B of hoger zoals 
bedoeld in bijlage I bij Besluit […]  om 
aan te tonen dat het speelgoed aan de 
essentiële veiligheidseisen in artikel 9 en 



AM\744156NL.doc 73/189 PE412.121v02-00

NL

bijlage II voldoet.

Or. de

Motivering

Zelf-certificering overeenkomstig Module A moet worden vervangen door striktere vereisten 
inzake de beoordeling van speelgoed (Module B, C, enz.) 

Amendement 214
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens speelgoed op de markt te 
introduceren, passen fabrikanten de in de
leden 2 en 3 genoemde 
conformiteitsbeoordelingsprocedures toe 
om aan te tonen dat het speelgoed aan de 
essentiële veiligheidseisen in artikel 9 en 
bijlage II voldoet. 

1. Alvorens speelgoed op de markt te 
introduceren, passen fabrikanten de in de
lid 2 genoemde 
conformiteitsbeoordelingsprocedures toe 
om aan te tonen dat het speelgoed aan de 
essentiële veiligheidseisen in artikel 9 en 
bijlage II voldoet.

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat de producten aan de veiligheidseisen voldoen, moeten EG-
typeonderzoeken uitgevoerd worden door onafhankelijke aangemelde organen, zoals bedoeld in 
Module B van het Besluit betreffende een gemeenschappelijk kader voor het in de handel 
brengen van producten. Aangezien dergelijke onderzoeken door derde partijen in de VS verplicht 
is, moet de EU zijn procedures op hetzelfde niveau brengen. 

Amendement 215
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als de fabrikant de geharmoniseerde 
normen heeft nageleefd waarvan het 
referentienummer in het Publicatieblad 
van de Europese Unie is bekendgemaakt 
en die normen alle voor het speelgoed 
relevante veiligheidseisen dekken, past hij 

Schrappen
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de procedure voor interne 
productiecontrole toe zoals beschreven in 
module A van bijlage I bij Besluit [...].

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat de producten aan de veiligheidseisen voldoen, moeten EG-
typeonderzoeken uitgevoerd worden door onafhankelijke aangemelde organen, zoals bedoeld in 
Module B van het Besluit betreffende een gemeenschappelijk kader voor het in de handel 
brengen van producten. Aangezien dergelijke onderzoeken door derde partijen in de VS verplicht 
is, moet de EU zijn procedures op hetzelfde niveau brengen.

Amendement 216
Wolfgang Bulfon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als de fabrikant de geharmoniseerde 
normen heeft nageleefd waarvan het 
referentienummer in het Publicatieblad 
van de Europese Unie is bekendgemaakt 
en die normen alle voor het speelgoed 
relevante veiligheidseisen dekken, past hij 
de procedure voor interne 
productiecontrole toe zoals beschreven in 
module A van bijlage I bij Besluit [...].

Schrappen

Or. de

Amendement 217
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de volgende gevallen wordt het 
speelgoed onderworpen aan EG-
typeonderzoek overeenkomstig artikel 19, 
in combinatie met de procedure voor 
conformiteit met het type zoals beschreven 
in module C van bijlage I bij Besluit [...]:

3. In de volgende gevallen wordt het 
speelgoed onderworpen aan EG-
typeonderzoek overeenkomstig artikel 19, 
in combinatie met de procedure voor 
conformiteit met het type zoals beschreven 
in module C van bijlage I bij Besluit [...]:
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a) als er geen geharmoniseerde normen 
zijn waarvan het referentienummer in het 
Publicatieblad van de Europese Unie is 
bekendgemaakt en die alle voor het 
speelgoed relevante veiligheidseisen 
dekken;
b) als de onder a) bedoelde normen 
bestaan, maar de fabrikant deze niet of 
slechts gedeeltelijk heeft toegepast;
c) als de onder a) bedoelde normen of een 
deel ervan met beperkingen zijn 
bekendgemaakt;
d) als de fabrikant van mening is dat de 
aard, het ontwerp, de constructie of het 
doel van het speelgoed verificatie door 
derden noodzakelijk maakt.

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat de producten aan de veiligheidseisen voldoen, moeten EG-
typeonderzoeken uitgevoerd worden door onafhankelijke aangemelde organen, zoals bedoeld in 
Module B van het Besluit betreffende een gemeenschappelijk kader voor het in de handel 
brengen van producten. Aangezien dergelijke onderzoeken door derde partijen in de VS verplicht 
is, moet de EU zijn procedures op hetzelfde niveau brengen. 

Amendement 218
Wolfgang Bulfon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 3 - letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) wanneer het speelgoed bedoeld is 
voor kinderen jonger dan 36 maanden.

Or. de
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Amendement 219
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De producten in Bijlage I, Deel II, 
worden aan een EG-typeonderzoek 
onderworpen.

Or. el

Amendement 220
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Als de fabrikant de verplichtingen in de 
leden 1, 2 en 3 niet nakomt, kan de 
markttoezichtautoriteit van hem verlangen 
dat hij binnen een bepaalde termijn voor 
eigen rekening door een aangemelde 
instantie een test laat verrichten om na te 
gaan of aan de geharmoniseerde normen en 
de essentiële veiligheidseisen wordt 
voldaan. In dergelijke gevallen kan de 
markttoezichtautoriteit verlangen dat het 
speelgoed niet op de markt wordt gebracht 
totdat op basis van het onderzoek een 
definitief besluit kan worden genomen.

Or. da

Motivering

Det er nødvendigt at sikre, at markedstilsynsmyndigheden har de nødvendig 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 tilbage og 
afvente, at myndighederne får sat en afprøvning i gang.
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Amendement 221
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

a) bijlage II, deel III, punten 7 en 8; a) bijlage II, deel III, punten 7 en 8;

b) Bijlage V. b) Bijlage V.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 46, lid 2, bedoelde
regelgevingsprocedure met toetsing.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 46, lid 2 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing, en, 
indien van toepassing, na een advies van 
het desbetreffende wetenschappelijk 
comité.

Or. en

Motivering

Dit artikel betreft aroma's en zware metalen (alsmede waarschuwingen).  Aanpassingen alleen 
via de comitologieprocedure, teneinde rekening te houden met technische en wetenschappelijke 
ontwikkelingen: vandaar dat het woord 'praktische' moet worden toegevoegd als reden om de 
desbetreffende bijlagen te wijzigen. 

Amendement 222
Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie wijzigt de volgende 
onderdelen van deze richtlijn om deze aan 
de technische en wetenschappelijke 
ontwikkelingen, of zodra zich nieuwe 
bewijzen aandienen, aan te passen:

-a) Bijlage I;
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a) bijlage II, deel III, punten 7 en 8; a) bijlage II, deel III, punt 7;

-b) bijlage II, deel III, punt 8 betreffende 
verlaging van de migratielimieten;

b) Bijlage V. b) Bijlage V.

Or. en

Motivering

Het zou mogelijk moeten worden om de regelgevingsprocedure met toetsing te gebruiken om de 
lijst met producten aan te passen die niet als speelgoed dienen te worden beschouwd. Hierdoor 
zou het toepassingsgebied van de richtlijn snel kunnen worden aangepast aan nieuwe 
ontwikkelingen op de markt, d.w.z. nieuw speelgoed.

Amendement 223
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – eerste alinea - letter -a) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) Bijlage I

Or. el

Motivering

Het zou mogelijk moeten worden om de regelgevingsprocedure met toetsing te gebruiken om de 
lijst met producten aan te passen die niet als speelgoed dienen te worden beschouwd. Hierdoor 
zou het toepassingsgebied van de richtlijn snel kunnen worden aangepast aan nieuwe 
ontwikkelingen op de markt, d.w.z. nieuw speelgoed.

Amendement 224
Eva-Britt Svensson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en
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Motivering

Correctie.

Amendement 225
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Amendement 226
Charlotte Cederschiöld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de 
in artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Stoffen die overeenkomstig bijlage I van richtlijn 67/548/EEG als kankerverwekkend, mutageen 
of giftig voor de voortplanting (CMR) zijn ingedeeld, mogen niet worden vrijgesteld van het 
CMR-verbod, behoudens voor zeer speciaal gebruik in het inwendige van het speelgoed (bijv. 
een elektronisch onderdeel) of als de aanwezigheid van sporen onvermijdelijk is in goede 
productiemethoden. 
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Amendement 227
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd de beperkingen zoals 
neergelegd deel III van bijlage II kan de 
Commissie, indien van toepassing en 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing waarnaar verwezen wordt in 
artikel 46, lid 2, bijlage II wijzigen met het 
oog op:
- het bepalen van grenswaarden of andere 
beperkingen voor stoffen of preparaten 
die een gezondheidsrisico inhouden, 
anders dan opgesomd in bijlage II, deel 
III, punten 7 en 8;
- het bepalen van grenswaarden voor 
geluid;
- het bepalen van grenswaarden voor de 
snelheid van speelgoed;
- het bepalen van grenswaarden voor de 
temperatuur in speelgoed (de temperatuur 
van bereikbare speelgoedoppervlakken, en 
vloeistoffen of gassen in speelgoed).

Or. en

Motivering

De regelgevingsprocedure met toetsing moet worden uitgebreid om ervoor te zorgen dat een 
ruim pakket veiligheidseisen voor speelgoed onder een snellere procedure komt te vallen dan die 
van de medebeslissing.

Amendement 228
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan besluiten nemen 
over het gebruik in speelgoed van stoffen 
of preparaten die uit hoofde van bijlage I 

Schrappen
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bij Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1, 2 en 
3, zijn ingedeeld.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Stoffen die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor 
de voortplanting (CMR) zijn ingedeeld, mogen niet worden vrijgesteld van het CMR-verbod, 
behoudens voor zeer speciaal gebruik in het inwendige van het speelgoed (bijv. een elektronisch 
onderdeel) of als de aanwezigheid van sporen onvermijdelijk is in goede productiemethoden.

Amendement 229
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan besluiten nemen 
over het gebruik in speelgoed van stoffen 
of preparaten die uit hoofde van bijlage I 
bij Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1, 2 en 
3, zijn ingedeeld.

Schrappen

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Stoffen die overeenkomstig bijlage I van richtlijn 67/548/EEG als kankerverwekkend, mutageen 
of giftig voor de voortplanting (CMR) zijn ingedeeld, mogen niet worden vrijgesteld van het 
CMR-verbod, behoudens voor zeer speciaal gebruik in het inwendige van het speelgoed (bijv. 
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een elektronisch onderdeel) of als de aanwezigheid van sporen onvermijdelijk is in goede 
productiemethoden. If there is a need to further limit the use of substances found to be 
dangerous, this could be done e.g. in Point 8 in Part III of Annex II. 

Amendement 230
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan besluiten nemen 
over het gebruik in speelgoed van stoffen 
of preparaten die uit hoofde van bijlage I 
bij Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1, 2 en 
3, zijn ingedeeld.

2. De Commissie specificeert zo nodig, om 
de gezondheid en veiligheid van kinderen 
te waarborgen, gedetailleerd de 
noodzakelijke, in bijlage II geschetste 
essentiële veiligheidsvereisten (b.v. door 
de vaststelling van grenswaarden of 
andere beperkingen voor bepaalde andere 
chemische stoffen dan de in de punten 7 
en 8 van deel III van bijlage II genoemde, 
door de vaststelling van grenswaarden 
voor geluid, snelheid, enz.) en stelt een 
lijst van speelgoed vast waarvoor een EG-
typegoedkeuring nodig is, als bedoeld in 
deel II van bijlage I. 

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Deze specificaties worden vastgesteld 
volgens de in artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing

Or. en

Motivering

Besluiten over politiek zeer gevoelige onderwerpen die nodig zijn om de gezondheid en 
veiligheid van kinderen te waarborgen, moeten niet aan normalisatie-instanties worden 
overgelaten. Voor dit soort onderwerpen moet een procedure worden toegepast die sneller is 
dan medebeslissing. Grenswaarden voor bijv. chemische stoffen in speelgoed, lawaai of snelheid 
moeten derhalve via de comitologieprocedure met toetsing worden vastgesteld. Daarnaast kan 
de comitologieprocedure worden gebruikt voor de invoering en aanpassing van een lijst met 
speelgoed dat een verplichte EG-typekeuring moet ondergaan.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan besluiten nemen over 
het gebruik in speelgoed van stoffen of 
preparaten die uit hoofde van bijlage I bij 
Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1, 2 en 
3, zijn ingedeeld.

2. De Commissie kan besluiten nemen over 
de inhoud van stoffen of preparaten die uit 
hoofde van bijlage I bij 
Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1, 2 en 
3, zijn ingedeeld, in speelgoed.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 46, lid 2 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing, en, 
indien van toepassing, na een advies van 
het desbetreffende wetenschappelijk 
comité.

Or. en

Motivering

Vervanging van het woord 'gebruik' door 'inhoud'. Met het oog op verduidelijking.  Het geeft ook 
duidelijker aan dat de regelgeving betrekking heeft op het op de markt brengen (ongeacht de 
plaats van productie) en het productieproces. De andere wijziging betreft de betrokkenheid van 
het wetenschappelijk comité als bedoeld in de bijlage chemische stoffen.

Amendement 232
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan besluiten nemen 
over het gebruik in speelgoed van stoffen 
of preparaten die uit hoofde van bijlage I 
bij Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1, 2 en 
3, zijn ingedeeld.

Schrappen

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
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wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Amendement 233
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan besluiten nemen 
over het gebruik in speelgoed van stoffen 
of preparaten die uit hoofde van bijlage I 
bij Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1, 2 en 
3, zijn ingedeeld.

Schrappen

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Stoffen die overeenkomstig bijlage I van richtlijn 67/548/EEG als kankerverwekkend, mutageen 
of giftig voor de voortplanting (CMR) zijn ingedeeld, mogen niet worden vrijgesteld van het 
CMR-verbod, behoudens voor zeer speciaal gebruik in het inwendige van het speelgoed (bijv. 
een elektronisch onderdeel) of als de aanwezigheid van sporen onvermijdelijk is in goede 
productiemethoden. 

Amendement 234
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan besluiten nemen 
over het gebruik in speelgoed van stoffen 

2. De Commissie specificeert zo nodig, om 
de gezondheid en veiligheid van kinderen 
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of preparaten die uit hoofde van bijlage I 
bij Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1, 2 en 
3, zijn ingedeeld.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

te waarborgen, gedetailleerd de in bijlage 
II geschetste essentiële 
veiligheidsvereisten (b.v. grenswaarden of 
andere beperkingen voor bepaalde andere 
chemische stoffen dan de in de punten 7 
en 8 van deel III van bijlage II genoemde, 
grenswaarden voor geluid, snelheid, enz.) 
en stelt een lijst van speelgoed vast 
waarvoor een EG-typegoedkeuring nodig 
is, als bedoeld in deel II van bijlage I, 
volgens de in artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. el

Amendement 235
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie kan, om het 
normalisatieproces te verbeteren, 
wijzigingen aanbrengen aan het mandaat 
voor een norm die niet binnen de gestelde 
termijn is goedgekeurd, met indicatie van 
grenswaarden en de andere criteria die 
nodig zijn om de norm te laten voldoen 
aan de in artikel 9, lid 2, en bijlage II 
geschetste essentiële veiligheidseisen.
Deze maatregelen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Bij de normalisatie van speelgoed komt het te vaak voor dat normalisatiecomités, vaak op grond 
van economische overwegingen, geen akkoord kunnen bereiken over bepaalde grenswaarden of 
andere criteria, en dus veel meer tijd nodig hebben dan in hun mandaat is vastgesteld. Dit maakt 
het voor de marktdeelnemers nog duurder om in de normalisatie te participeren; bovendien 
moeten ze, in afwachting van de nieuwe norm, oude en ontoereikende regels toepassen, of EG-
conformiteitsverklaringen aanvragen, hetgeen tot ongelijke concurrentievoorwaarden op de 
interne markt leidt en bovendien duur is voor de industrie en door de markttoezichtautoriteiten 
moeilijk is te controleren.
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Amendement 236
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie kan, om het 
normalisatieproces te verbeteren, 
wijzigingen aanbrengen aan het mandaat 
voor een norm die niet binnen de gestelde 
termijn is goedgekeurd, met indicatie van 
grenswaarden en de andere criteria die 
nodig zijn om de norm te laten voldoen 
aan de in artikel 9, lid 2, en bijlage II 
geschetste essentiële veiligheidseisen. 
Deze maatregelen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Amendement 237
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie kan, om het 
normalisatieproces te verbeteren, 
wijzigingen aanbrengen aan het mandaat 
voor een norm die niet binnen de gestelde 
termijn is goedgekeurd, met indicatie van 
grenswaarden en de andere criteria die 
nodig zijn om de norm te laten voldoen 
aan de in artikel 9, lid 2, en bijlage II 
geschetste essentiële veiligheidseisen.
Deze maatregelen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 46, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

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 
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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. 

Amendement 238
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie kan, voor het 
aanpakken van gevaren die onder geen 
enkel essentieel veiligheidsvereiste vallen, 
bijlage II wijzigen door specifieke 
veiligheidsvereisten toe te voegen.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

De speelgoedmarkt ontwikkelt zich elk jaar en er worden voortdurend nieuwe gevaren ontdekt. 
Een voorbeeld is het grote aantal ongelukken dat door sterke magneten wordt veroorzaakt. 
Indien de Commissie samen met de lidstaten en het Europees Parlement specifieke 
veiligheidsvereisten aan bijlage II kan toevoegen, kunnen deze gevaren efficiënter worden 
aangepakt.

Amendement 239
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan, voor het aanpakken 
van gevaren die onder geen enkel 
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essentieel veiligheidsvereiste vallen, 
bijlage II wijzigen door specifieke 
veiligheidsvereisten toe te voegen.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

De speelgoedmarkt ontwikkelt zich elk jaar en er worden voortdurend nieuwe gevaren ontdekt. 
Een voorbeeld is het grote aantal ongelukken dat door sterke magneten wordt veroorzaakt. 
Indien de Commissie samen met de lidstaten en het Europees Parlement specifieke 
veiligheidsvereisten aan bijlage II kan toevoegen, kunnen deze gevaren efficiënter worden 
aangepakt.  

Amendement 240
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie kan, voor het 
aanpakken van gevaren die onder geen 
enkel essentieel veiligheidsvereiste vallen, 
bijlage II wijzigen door specifieke 
veiligheidsvereisten toe te voegen.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 46, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en
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Amendement 241
Emmanouil Angelakas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
is en vóór of uiterlijk 2 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn op de 
markt is geïntroduceerd, niet belemmeren.

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
is en vóór of uiterlijk 5 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn op de 
markt is geïntroduceerd, niet belemmeren.

Or. en

Motivering

De verlenging van de overgangsperiode van twee tot vijf jaar stelt alle betrokken partijen in de 
gelegenheid zich goed voor te bereiden en creëert ruimte voor de toepassing van andere 
gerelateerde procedures, bijvoorbeeld de REACH-verordening. 

Amendement 242
Martí Grau i Segú

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
is en vóór of uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn op de 
markt is geïntroduceerd, niet belemmeren.

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
is en vóór of gedurende een periode van
twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn op de markt is geïntroduceerd, niet 
belemmeren.

Or. es

Motivering

Om te verduidelijken dat de richtlijn geen terugwerkende kracht heeft en dat bij de omzetting van 
de richtlijn een overgangsperiode van tenminste twee jaar moet gelden. 
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Amendement 243
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
is en vóór of uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn op de 
markt is geïntroduceerd, niet belemmeren.

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
is en vóór of gedurende een periode van 
twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn op de markt is geïntroduceerd, niet 
belemmeren.

Wat artikel 3, lid 1, artikel 9, lid 1, en deel 
III van bijlage II betreft, stellen de 
lidstaten geen verbod vast op het in de 
handel brengen van speelgoed 
overeenkomstig richtlijn 88/378/EEG dat 
in de handel was gebracht voor de 
inwerkingtreding van deze richtlijn of 
gedurende drie aanvullende jaren na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn in alle 
lidstaten.

Or. en

Motivering

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.” This means that Member States may decide to apply the new 
provisions of the Directive immediately upon entry into force, which 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. The extended transition period is applicable only to compliance with 
the chemicals requirements of the Directive.

Amendement 244
Andrea Losco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
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is en vóór of uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn op de 
markt is geïntroduceerd, niet belemmeren.

is en vóór of gedurende een periode van 
twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn op de markt is geïntroduceerd, niet 
belemmeren.

Wat artikel 3, lid 1, artikel 9, lid 1, en deel 
III van bijlage II betreft, stellen de 
lidstaten geen verbod vast op het in de 
handel brengen van speelgoed 
overeenkomstig richtlijn 88/378/EEG dat 
in de handel was gebracht voor de 
inwerkingtreding van deze richtlijn of 
gedurende één jaar na de 
inwerkingtreding van de herziene 
speelgoednorm EN 71-3 betreffende de 
nieuwe chemische vereisten van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

This 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.” In this way it prevents Member States from deciding to apply the 
new provisions of the Directive immediately upon entry into force and it assures the reasons of 
legal certainty. The transition period is applicable only to compliance with the chemical 
requirements of the Directive since such provisions are seriously different and larger from 
existing legislation. 

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
is en vóór of uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn op de 
markt is geïntroduceerd, niet belemmeren.

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
is en vóór  [2 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] op de markt is 
geïntroduceerd, niet belemmeren.

Deel III van bijlage II is uitsluitend van 
toepassing op speelgoed dat na [5 jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn/31 
mei 2013] op de markt is geïntroduceerd.
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Or. en

Motivering

Een aanvullende overgangsperiode van drie jaar voor de inwerkingtreding van bijlage II 
betreffende chemische eigenschappen is nodig met het oog op de aanpassing aan REACH en 
voor het ontwikkelen van nieuwe testprocedures en normen.

Amendement 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri 

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
is en vóór of uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn op de 
markt is geïntroduceerd, niet belemmeren.

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
is en vóór of gedurende een periode van 
twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn op de markt is geïntroduceerd, niet 
belemmeren.

Wat artikel 3, lid 1, artikel 9, lid 1, en deel 
III van bijlage II betreft, mogen de 
lidstaten het in de handel brengen van 
speelgoed overeenkomstig richtlijn 
88/378/EEG dat in de handel was 
gebracht voor de inwerkingtreding van 
deze richtlijn of gedurende drie jaren na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn niet 
belemmeren.

Or. en

Motivering

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.” This means that Member States may decide to apply the new 
provisions of the Directive immediately upon entry into force, which will inevitably lead to a 
patchwork of different laws in the Member States.  For reasons of legal certainty, it is important 
to impede such a situation. The further transition period will only apply to compliance with the 
chemicals requirements of the Directive since such provisions are seriously different and larger 
from existing legislation. 
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Amendement 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
is en vóór of uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn op de 
markt is geïntroduceerd, niet belemmeren.

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
is en vóór of gedurende een periode van 
twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn op de markt is geïntroduceerd, niet 
belemmeren.

Wat artikel 3, lid 1, artikel 9, lid 1, en deel 
III van bijlage II betreft, mogen de 
lidstaten het in de handel brengen van 
speelgoed overeenkomstig richtlijn 
88/378/EEG dat in de handel was 
gebracht voor de inwerkingtreding van 
deze richtlijn of gedurende één jaar na de 
inwerkingtreding van de herziene 
speelgoednorm EN 71-3 betreffende de 
nieuwe chemische vereisten van deze 
richtlijn niet belemmeren.

Or. en

Motivering

Volgens het voorstel kunnen de lidstaten besluiten de nieuwe bepalingen van de richtlijn 
onmiddellijk na inwerkingtreding toe te passen, met een onmogelijke druk op de 
marktdeelnemers en een lappendeken van uiteenlopende wetten tot gevolg.  De 
speelgoedindustrie en de regelgevende instanties moeten de tijd krijgen om zich aan regels te 
kunnen houden, zo niet, dan loopt het overleven van het MKB gevaar. De aanvullende 
overgangsperiode van één jaar is nodig om CEN in staat te stellen de huidige speelgoednormen 
te herzien en de bedrijfstak om eraan te voldoen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 

De lidstaten mogen de marktintroductie 
van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming 
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is en vóór of uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn op de 
markt is geïntroduceerd, niet belemmeren.

is en vóór of gedurende een periode van 
twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn op de markt is geïntroduceerd, niet 
belemmeren.

Wat artikel 3, lid 1, artikel 9, lid 1, en deel 
III van bijlage II betreft, mogen de 
lidstaten het in de handel brengen van 
speelgoed overeenkomstig richtlijn 
88/378/EEG dat in de handel was 
gebracht voor de inwerkingtreding van 
deze richtlijn niet belemmeren.

Or. en

Amendement 249
Martí Grau i Segú

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat artikel 3, lid 1, artikel 9, lid 1, en deel 
III van bijlage II, chemische 
eigenschappen, betreft, mogen de 
lidstaten geen verbod vaststellen voor het 
in de handel brengen van speelgoed 
overeenkomstig richtlijn 88/378/EEG dat 
in de handel was gebracht 
1) vóór de inwerkingtreding van deze 
richtlijn, of
2) na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn en, uiterlijk, twee jaar na de 
bekendmaking in het Publicatieblad van 
de verwijzing naar de corresponderende 
herziening van de geharmoniseerde norm 
betreffende dezelfde chemische 
eigenschappen van speelgoed.

Or. es

Motivering

Het is duidelijk dat de richtlijn ook wat chemische stoffen betreft geen terugwerkende kracht 
mag hebben, en dat bij het omzetten van de richtlijn een overgangsperiode van tenminste twee 
jaar moet gelden. 
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Amendement 250
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

LIJST VAN PRODUCTEN DIE, MET 
NAME, NIET ALS SPEELGOED IN DE 
ZIN VAN DEZE RICHTLIJN WORDEN 
BESCHOUWD (ARTIKEL 1, LID 1, 
TWEEDE ALINEA)

LIJST VAN PRODUCTEN DIE, MET 
NAME, NIET ALS SPEELGOED IN DE 
ZIN VAN DEZE RICHTLIJN WORDEN 
BESCHOUWD

Or. el

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I  – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis. Boeken die geen elementen of 
aanvullende onderdelen bevatten andere 
dan van papier of karton.

Or. en

Motivering

Na de invoering van de richtlijn speelgoedveiligheid van 1988 beschouwen sommige lidstaten 
kinderboeken als speelgoed.  Dit heeft voor de uitgevers van kinderboeken in een aantal lidstaten 
tot aanzienlijke problemen geleid. Gezien het belang van boeken voor het verbeteren van de 
leesvaardigheden, met name bij de allerkleinsten, is het belangrijk het lezen te blijven 
bevorderen. Voor het doel van deze richtlijn moet een boek dus niet als speelgoed worden 
beschouwd, behalve wanneer het duidelijke spelgerelateerde onderdelen bevat. 

Amendement 252
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I  – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis. Kartonnen boeken die niet bedoeld 
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zijn om mee te spelen.

Or. en

Motivering

Kinderboeken en met name kartonnen boeken moeten niet als speelgoed worden beschouwd. 
Deze producten kunnen onmogelijk voldoen aan de tests zonder dat zij onbruikbaar worden, 
vooral omdat karton en papier altijd verweken als zij in contact komen met kinderspeeksel.

Amendement 253
Bert Doorn

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I  – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis. Boeken, kinderboeken en overig 
drukwerk bestemd voor gebruik door 
kinderen jonger dan 14 jaar. 

Or. nl

Motivering

Kinderboeken zijn bedoeld voor educatieve doeleinden en/of de algemene ontwikkeling van 
kinderen. Zij kunnen niet worden beschouwd als speelgoed in de zin van deze richtlijn. Uitgevers 
moeten niet aan onnodige en irrelevante lasten worden gebonden door toepassing van de 
speelgoedrichtlijn. 

Amendement 254
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I  – punt 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 ter. Kinderboeken die zijn ontworpen 
of duidelijk zijn bedoeld voor kinderen om 
mee te spelen. 

Or. en

Motivering

Kinderboeken en met name kartonnen boeken moeten niet als speelgoed worden beschouwd. 
Deze producten kunnen onmogelijk voldoen aan de tests zonder dat zij onbruikbaar worden, 
vooral omdat karton en papier altijd verweken als zij in contact komen met kinderspeeksel.
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Amendement 255
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ι bis. LIJST VAN SPEELGOED DAT 
MOET WORDEN ONDERWORPEN 
AAN EG-TYPEONDERZOEK
1. Speelgoed dat bestemd is voor kinderen 
jonger dan 3 maanden.
2. Speelgoed dat niet zo kan worden 
ontworpen dat er geen enkel risico is.
3. Speelgoed dat ernstige gevolgen voor de 
gezondheid van het kind kan hebben, ook 
als het niet wordt gebruikt.
4. Speelgoed dat in het verleden ernstige 
ongevallen heeft veroorzaakt.
De Commissie stelt voor elke categorie 
een lijst van relevant speelgoed op 
conform de regelgevingsprocedure met 
toetsing als bedoeld in artikel 46, lid 2.

Or. el

Amendement 256
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Speelgoed en onderdelen daarvan 
leveren geen risico van asfyxie, in het 
bijzonder door verwurging of verstikking, 
op. 

4a. Speelgoed en onderdelen daarvan 
leveren geen risico van asfyxie, in het 
bijzonder door verwurging of verstikking, 
op. 

Or. en
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Amendement 257
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Speelgoed en onderdelen daarvan 
leveren geen risico van asfyxie, in het 
bijzonder door verwurging of verstikking,
op.

4. Speelgoed en onderdelen daarvan 
leveren geen risico van verwurging op.

Or. en

Motivering

Sommige soorten speelgoed hebben vele ernstige ongevallen veroorzaakt door de vorm ervan en 
zijn nu algemeen verboden. Hetzelfde moet gelden voor verpakkingen, want kinderen spelen 
vaak ook met de verpakking. Sommige fabrikanten van verkoopmachines en de belangrijkste 
fabrikant van surprise-eieren hebben gelukkig al maatregelen genomen en dit soort capsules 
vervangen door aanzienlijk veiligere, maar alle verpakkingen moeten aan dezelfde hoge 
veiligheidseisen voldoen en er is regelgeving nodig om te voorkomen dat fabrikanten met minder 
verantwoordelijkheidsgevoel deze in onbruik geraakte capsule opnieuw invoeren. 

Amendement 258
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el



AM\744156NL.doc 99/189 PE412.121v02-00

NL

Amendement 259
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De verpakking waarin speelgoed in de 
detailverkoop wordt aangeboden, levert 
geen risico van verwurging of afsluiting 
van de luchtstroom als gevolg van externe 
obstructie van de mond en neus op. Bol-, 
ei- of ellipsvormige verpakkingen mogen 
geen afmetingen hebben die interne 
obstructie van de luchtwegen kunnen 
veroorzaken doordat zij blijven steken in 
de mond of de keelholte.

Or. en

Motivering

Sommige soorten speelgoed hebben vele ernstige ongevallen veroorzaakt door de vorm ervan en 
zijn nu algemeen verboden. Hetzelfde moet gelden voor verpakkingen, want kinderen spelen 
vaak ook met de verpakking. Sommige fabrikanten van verkoopmachines en de belangrijkste 
fabrikant van surprise-eieren hebben gelukkig al maatregelen genomen en dit soort capsules 
vervangen door een aanzienlijk veiligere, maar alle verpakkingen moeten aan dezelfde hoge 
veiligheidseisen voldoen en er is regelgeving nodig om te voorkomen dat fabrikanten met minder 
verantwoordelijkheidsgevoel deze in onbruik geraakte capsule opnieuw invoeren. 

Amendement 260
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Speelgoed en onderdelen daarvan mogen 
geen enkel risico opleveren van afsluiting 
van de luchtstroom als gevolg van externe 
obstructie van de mond en neus.

Or. en
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Amendement 261
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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.  

Amendement 262
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed en onderdelen daarvan mogen 
geen enkel risico opleveren van afsluiting 
van de luchtstroom als gevolg van externe 
obstructie van de mond en neus.

Or. en

Motivering

Sommige soorten speelgoed hebben vele ernstige ongevallen veroorzaakt door de vorm ervan en 
zijn nu algemeen verboden. Hetzelfde moet gelden voor verpakkingen, want kinderen spelen 
vaak ook met de verpakking. Sommige fabrikanten van verkoopmachines en de belangrijkste 
fabrikant van surprise-eieren hebben gelukkig al maatregelen genomen en dit soort capsules 
vervangen door een aanzienlijk veiligere, maar alle verpakkingen moeten aan dezelfde hoge 
veiligheidseisen voldoen en er is regelgeving nodig om te voorkomen dat fabrikanten met minder 
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verantwoordelijkheidsgevoel deze in onbruik geraakte capsule opnieuw invoeren. 

Amendement 263
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afmetingen van speelgoed en 
onderdelen daarvan moeten zodanig zijn 
dat zij geen enkel risico opleveren van 
afsluiting van de luchtstroom als gevolg 
van obstructie door voorwerpen die in de 
mond of keelholte of bij de ingang van de 
lagere luchtwegen klem zitten.

Or. en

Motivering

Sommige soorten speelgoed hebben vele ernstige ongevallen veroorzaakt door de vorm ervan en 
zijn nu algemeen verboden. Hetzelfde moet gelden voor verpakkingen, want kinderen spelen 
vaak ook met de verpakking. Sommige fabrikanten van verkoopmachines en de belangrijkste 
fabrikant van surprise-eieren hebben gelukkig al maatregelen genomen en dit soort capsules 
vervangen door een aanzienlijk veiligere, maar alle verpakkingen moeten aan dezelfde hoge 
veiligheidseisen voldoen en er is regelgeving nodig om te voorkomen dat fabrikanten met minder 
verantwoordelijkheidsgevoel deze in onbruik geraakte capsule opnieuw invoeren. 

Amendement 264
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed dat kennelijk bestemd is voor 
kinderen jonger dan 36 maanden, alsook de 
onderdelen en afneembare delen daarvan, 
zijn groot genoeg om niet te kunnen 
worden ingeslikt en/of ingeademd. Dit 
geldt ook voor ander speelgoed dat 
bestemd is om in de mond te worden 
gestopt, alsook voor de onderdelen en 
afneembare delen daarvan. 

Speelgoed dat gezien de werking, 
afmetingen en kenmerken ervan bestemd 
is voor kinderen jonger dan 36 maanden, 
alsook de onderdelen en afneembare delen 
daarvan, zijn groot genoeg om niet te 
kunnen worden ingeslikt en/of ingeademd. 
Dit geldt ook voor ander speelgoed dat 
gezien de werking, afmetingen en 
kenmerken ervan bestemd is om in de 
mond te worden gestopt, alsook voor de 
onderdelen en afneembare delen daarvan.
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Or. en

Motivering

Sommige soorten speelgoed hebben vele ernstige ongevallen veroorzaakt door de vorm ervan en 
zijn nu algemeen verboden. Hetzelfde moet gelden voor verpakkingen, want kinderen spelen 
vaak ook met de verpakking. Sommige fabrikanten van verkoopmachines en de belangrijkste 
fabrikant van surprise-eieren hebben gelukkig al maatregelen genomen en dit soort capsules 
vervangen door een aanzienlijk veiligere, maar alle verpakkingen moeten aan dezelfde hoge 
veiligheidseisen voldoen en er is regelgeving nodig om te voorkomen dat fabrikanten met minder 
verantwoordelijkheidsgevoel deze in onbruik geraakte capsule opnieuw invoeren. 

Amendement 265
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed dat kennelijk bestemd is voor 
kinderen jonger dan 36 maanden, alsook de 
onderdelen en afneembare delen daarvan, 
zijn groot genoeg om niet te kunnen 
worden ingeslikt en/of ingeademd. Dit 
geldt ook voor ander speelgoed dat 
bestemd is om in de mond te worden 
gestopt, alsook voor de onderdelen en 
afneembare delen daarvan.

Speelgoed dat kennelijk bestemd is voor 
kinderen jonger dan 36 maanden, alsook de 
onderdelen en afneembare delen daarvan, 
zijn groot genoeg om niet te kunnen 
worden ingeslikt en/of ingeademd. Dit 
geldt ook voor ander speelgoed dat 
bestemd is om in de mond te worden 
gestopt, voor speelgoed dat beter werkt als 
het wordt bevochtigd met speeksel, alsook 
voor de onderdelen en afneembare delen 
daarvan.

Or. el

Amendement 266
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed dat kennelijk bestemd is voor 
kinderen jonger dan 36 maanden, alsook de 
onderdelen en afneembare delen daarvan, 
zijn groot genoeg om niet te kunnen 
worden ingeslikt en/of ingeademd. Dit 
geldt ook voor ander speelgoed dat 
bestemd is om in de mond te worden 

Speelgoed dat gezien de werking, 
afmetingen en kenmerken ervan kennelijk 
bestemd is voor kinderen jonger dan 
36 maanden, alsook de onderdelen en 
afneembare delen daarvan, zijn groot 
genoeg om niet te kunnen worden ingeslikt 
en/of ingeademd. Dit geldt ook voor ander 
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gestopt, alsook voor de onderdelen en 
afneembare delen daarvan.

speelgoed dat gezien de werking, 
afmetingen en kenmerken ervan bestemd 
is om in de mond te worden gestopt, alsook 
voor de onderdelen en afneembare delen 
daarvan.

Or. en

Amendement 267
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed dat kennelijk bestemd is voor 
kinderen jonger dan 36 maanden, alsook de 
onderdelen en afneembare delen daarvan, 
zijn groot genoeg om niet te kunnen 
worden ingeslikt en/of ingeademd. Dit 
geldt ook voor ander speelgoed dat 
bestemd is om in de mond te worden 
gestopt, alsook voor de onderdelen en 
afneembare delen daarvan.

Speelgoed dat kennelijk bestemd is voor 
kinderen jonger dan 36 maanden, alsook de 
onderdelen en afneembare delen daarvan, 
zijn groot genoeg om niet te kunnen 
worden ingeslikt en/of ingeademd. Dit 
geldt ook voor ander speelgoed dat 
bestemd is om in de mond te worden 
gestopt en voor speelgoed dat in 
levensmiddelen is opgenomen of daarmee 
is samengevoegd, alsook voor de 
onderdelen en afneembare delen daarvan.

Or. en

Motivering

Speelgoed dat kennelijk bestemd is voor kinderen jonger dan 36 maanden, alsook de onderdelen 
en afneembare delen daarvan, moeten groot genoeg zijn om niet te kunnen worden ingeslikt 
en/of ingeademd. Dit geldt ook voor ander speelgoed dat bestemd is om in de mond te worden 
gestopt en voor speelgoed dat in levensmiddelen is opgenomen of daarmee is samengevoegd,  
alsook voor de onderdelen en afneembare delen daarvan.

Amendement 268
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afmetingen van speelgoed en 
onderdelen daarvan moeten zodanig zijn 
dat zij geen enkel risico opleveren van 
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afsluiting van de luchtstroom als gevolg 
van obstructie door voorwerpen die in de 
mond of keelholte of bij de ingang van de 
lagere luchtwegen klem zitten.

Or. en

Amendement 269
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verpakking waarin speelgoed in de 
detailverkoop wordt aangeboden, levert 
geen risico van verwurging of afsluiting 
van de luchtstroom als gevolg van externe 
obstructie van de mond en neus op. Bol-, 
ei- of ellipsvormige verpakkingen mogen 
geen afmetingen hebben die interne 
obstructie van de luchtwegen kunnen 
veroorzaken doordat zij blijven steken in 
de mond of de keelholte. 

Or. en

Amendement 270
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – vierde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
heeft een eigen verpakking. Deze 
verpakking is, in de staat waarin zij 
verstrekt wordt, groot genoeg om niet te 
kunnen worden ingeslikt en/of ingeademd.

Speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
heeft een eigen verpakking. Deze 
verpakking is, in de staat waarin zij 
verstrekt wordt, groot genoeg om niet te 
kunnen worden ingeslikt en/of ingeademd, 
en moet voldoen aan de andere eisen voor 
speelgoedverpakkingen in 4e.
Cilindervormige binnenverpakking met 
ronde uiteinden die, in de staat waarin zij 
verstrekt wordt, in twee afzonderlijke 
helften kan worden verdeeld, moet groot 
genoeg zijn om geen interne obstructie 
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van de luchtwegen te kunnen 
veroorzaken.

Or. en

Motivering

Sommige soorten speelgoed hebben vele ernstige ongevallen veroorzaakt door de vorm ervan en 
zijn nu algemeen verboden. Hetzelfde moet gelden voor verpakkingen, want kinderen spelen 
vaak ook met de verpakking. Sommige fabrikanten van verkoopmachines en de belangrijkste 
fabrikant van surprise-eieren hebben gelukkig al maatregelen genomen en dit soort capsules 
vervangen door een aanzienlijk veiligere, maar alle verpakkingen moeten aan dezelfde hoge 
veiligheidseisen voldoen en er is regelgeving nodig om te voorkomen dat fabrikanten met minder 
verantwoordelijkheidsgevoel deze in onbruik geraakte capsule opnieuw invoeren. 

Amendement 271
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – vierde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
heeft een eigen verpakking. Deze 
verpakking is, in de staat waarin zij 
verstrekt wordt, groot genoeg om niet te 
kunnen worden ingeslikt en/of ingeademd.

Speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
heeft een eigen verpakking. Deze 
verpakking is, in de staat waarin zij 
verstrekt wordt, groot genoeg om niet te 
kunnen worden ingeslikt en/of ingeademd 
en levert geen risico op van verstikking, 
verwurging, externe of interne obstructie 
van de luchtwegen of asfyxie.

Or. el

Amendement 272
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – vierde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
heeft een eigen verpakking. Deze 
verpakking is, in de staat waarin zij 
verstrekt wordt, groot genoeg om niet te 
kunnen worden ingeslikt en/of ingeademd.

Speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
wordt afzonderlijk verpakt om migratie 
van bestanddelen of geurtjes tussen het 
levensmiddel en het speelgoed te 
vermijden. Deze verpakking is, in de staat 
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waarin zij verstrekt wordt, groot genoeg 
om niet te kunnen worden ingeslikt en/of 
ingeademd.

Or. en

Motivering

Oneetbare voorwerpen in eetbare producten vormen een gevaar doordat jonge kinderen geen 
onderscheid maken tussen eetbare waar en speelgoed dat niet in de mond mag worden gestopt. 
Als speelgoed verstopt zit in levensmiddelen, dan kan het zijn dat ouders zich niet bewust zijn 
van de aanwezigheid ervan. Als producten duidelijk apart worden verpakt, kunnen de ouders 
ervoor zorgen dat levensmiddelen en speelgoed gescheiden worden gebruikt. 

Amendement 273
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – vierde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
heeft een eigen verpakking.
 Deze verpakking is, in de staat waarin zij 
verstrekt wordt, groot genoeg om niet te 
kunnen worden ingeslikt en/of ingeademd.

Speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
heeft een eigen verpakking. Deze 
verpakking is, in de staat waarin zij 
verstrekt wordt, groot genoeg om niet te 
kunnen worden ingeslikt en/of ingeademd 
en levert geen risico op van asfyxie, 
verwurging, externe of interne obstructie 
van de luchtwegen of verstikking.

Or. en

Amendement 274
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – vierde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
heeft een eigen verpakking. Deze 
verpakking is, in de staat waarin zij 
verstrekt wordt, groot genoeg om niet te 
kunnen worden ingeslikt en/of ingeademd.

Speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
heeft een eigen verpakking. Deze 
verpakking is, in de staat waarin zij 
verstrekt wordt, groot genoeg om niet te 
kunnen worden ingeslikt en/of ingeademd, 
en moet voldoen aan de andere eisen voor 
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speelgoedverpakkingen in 4e.
Cilindervormige binnenverpakking met 
ronde uiteinden die in twee afzonderlijke 
helften kan worden verdeeld, moet groot 
genoeg zijn om geen interne obstructie 
van de luchtwegen te kunnen 
veroorzaken.

Or. en

Amendement 275
Martí Grau i Segú

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van de definitie van speelgoed in 
artikel 1 vallen decoratieve elementen in 
één stuk die deel uitmaken van bepaalde 
traditionele levensmiddelen, niet onder 
het toepassingsgebied van deze richtlijn.

Or. es

Motivering

Bepaalde producten met diepe wortels in de volkstraditie kunnen kleine decoratieve elementen 
bevatten die niet als speelgoed moeten worden beschouwd. 

Amendement 276
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed in levensmiddelen moet zich 
door kleur, vastheid en grootte duidelijk 
onderscheiden van het levensmiddel. 
Waarschuwingslabels op levensmiddelen 
die speelgoed bevatten mogen niet worden 
vervormd, gevouwen of verkreukeld dan 
wel gemakkelijk verdraaid.

Or. en
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Motivering

Speelgoed in levensmiddelen wordt het kind tegelijk met het levensmiddel aangeboden. Als het 
met het speelgoed speelt, eet het kind het voedsel zonder altijd goed op te letten wat het in zijn 
mond stopt (bijvoorbeeld een klein deel van het speelgoed). Waarschuwingen en labels mogen 
niet worden vervormd omdat dit ten koste kan gaan van de leesbaarheid van de waarschuwing.

Amendement 277
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – vierde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed dat op het moment van 
consumptie stevig aan een levensmiddel 
bevestigd is op zodanige wijze dat het 
levensmiddel moet worden geconsumeerd 
om rechtstreeks toegang te krijgen tot het 
speelgoed, is verboden.

Speelgoed dat op het moment van 
consumptie stevig aan een levensmiddel 
bevestigd is op zodanige wijze dat het 
levensmiddel moet worden geconsumeerd 
om rechtstreeks toegang te krijgen tot het 
speelgoed, is verboden. Onderdelen van 
speelgoed die op een andere wijze direct 
aan een levensmiddel bevestigd zijn, 
moeten voldoen aan de in 4c en 4d 
vermelde eisen.

Or. en

Motivering

Sommige soorten speelgoed hebben vele ernstige ongevallen veroorzaakt door de vorm ervan en 
zijn nu algemeen verboden. Hetzelfde moet gelden voor verpakkingen, want kinderen spelen 
vaak ook met de verpakking. Sommige fabrikanten van verkoopmachines en de belangrijkste 
fabrikant van surprise-eieren hebben gelukkig al maatregelen genomen en dit soort capsules 
vervangen door een aanzienlijk veiligere, maar alle verpakkingen moeten aan dezelfde hoge 
veiligheidseisen voldoen en er is regelgeving nodig om te voorkomen dat fabrikanten met minder 
verantwoordelijkheidsgevoel deze in onbruik geraakte capsule opnieuw invoeren. 

Amendement 278
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – vierde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed dat op het moment van 
consumptie stevig aan een levensmiddel 
bevestigd is op zodanige wijze dat het 

Speelgoed dat op het moment van 
consumptie in een levensmiddel zit op 
zodanige wijze dat het levensmiddel moet 
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levensmiddel moet worden geconsumeerd 
om rechtstreeks toegang te krijgen tot het 
speelgoed, is verboden.

worden opengesneden of geconsumeerd 
om rechtstreeks toegang te krijgen tot het 
speelgoed, is verboden.

Or. el

Amendement 279
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – vierde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed dat op het moment van 
consumptie stevig aan een levensmiddel 
bevestigd is op zodanige wijze dat het 
levensmiddel moet worden geconsumeerd 
om rechtstreeks toegang te krijgen tot het 
speelgoed, is verboden.

Speelgoed dat in een levensmiddel is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd
op zodanige wijze dat het levensmiddel 
moet worden geconsumeerd of 
opengebroken om rechtstreeks toegang te 
krijgen tot het speelgoed, is verboden.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de formulering van de Commissie om een eind te maken aan 
dubbelzinnigheid.

Amendement 280
Jan Cremers

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – vijfde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed dat op het moment van 
consumptie stevig aan een levensmiddel 
bevestigd is op zodanige wijze dat het 
levensmiddel moet worden geconsumeerd 
om rechtstreeks toegang te krijgen tot het 
speelgoed, is verboden.

Speelgoed dat op het moment van 
consumptie stevig aan een levensmiddel 
bevestigd is op zodanige wijze dat het 
levensmiddel moet worden geconsumeerd 
om rechtstreeks toegang te krijgen tot het 
speelgoed, moet groot genoeg zijn om te 
voorkomen dat het wordt ingeslikt of 
ingeademd.

Or. en
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Amendement 281
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – vijfde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed dat op het moment van 
consumptie stevig aan een levensmiddel 
bevestigd is op zodanige wijze dat het 
levensmiddel moet worden geconsumeerd 
om rechtstreeks toegang te krijgen tot het 
speelgoed, is verboden.

Speelgoed dat op het moment van 
consumptie stevig aan een levensmiddel 
bevestigd is op zodanige wijze dat het 
levensmiddel moet worden geconsumeerd 
om rechtstreeks toegang te krijgen tot het 
speelgoed, is verboden. Onderdelen van 
speelgoed die op een andere wijze direct 
aan een levensmiddel bevestigd zijn, 
moeten voldoen aan de in 4c en 4d 
vermelde eisen.

Or. en

Amendement 282
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderdelen van speelgoed die aan een 
levensmiddel bevestigd zijn dat niet moet 
worden geconsumeerd om toegang te 
krijgen tot het speelgoed, moeten groot 
genoeg zijn om niet te kunnen worden 
ingeslikt of ingeademd en geen obstructie 
van de luchtwegen te kunnen 
veroorzaken.

Or. en

Motivering

Dit geldt voor snoepgoedlippenstift in een plastic houder met plastic dop en ook voor 
snoepgoedfopspenen met plastic houder. Als het kind aan het snoepgoed zuigt bestaat het gevaar 
dat de houder in de luchtpijp terecht komt, zonder dat de hele lippenstift verbruikt hoeft te 
worden. In Ierland heeft zich met zo'n snoepgoedlippenstift een dodelijk ongeval voorgedaan 
toen een kind (van meer dan 3 jaar oud) de dop had ingeslikt.  De dop heeft nu gaatjes zodat de 
lucht er doorheen kan, maar in sommige lidstaten zoals Zweden is het product nog steeds 
verboden.
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Amendement 283
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed in levensmiddelen moet door 
kleur, vorm en grootte duidelijk te 
onderscheiden zijn van het levensmiddel.

Or. el

Amendement 284
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – alinea 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waarschuwingen op levensmiddelen die 
speelgoed bevatten mogen niet vervormd 
worden en mogen vooral niet worden 
gevouwen of verkreukeld dan wel 
gemakkelijk vervormd.

Or. el

Amendement 285
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – alinea 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderdelen van speelgoed die aan een 
levensmiddel bevestigd zijn dat niet 
geconsumeerd hoeft te worden om 
toegang te krijgen tot het speelgoed, 
moeten groot genoeg zijn om te zorgen dat 
zij niet kunnen worden ingeslikt, in de 
luchtwegen terecht kunnen komen of 
interne luchtwegen kunnen verstoppen.

Or. el
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Amendement 286
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 4 – alinea 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de bepaling van de gevaren van 
speelgoed in levensmiddelen moet worden 
uitgegaan van het voorzorgsbeginsel.

Or. el

Amendement 287
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de maximale 
ontwerpsnelheid van elektrisch 
aangedreven speelgoed om op te rijden 
vaststellen conform de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 46, lid 2.

Or. el

Amendement 288
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 7 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder “ontwerpsnelheid” wordt verstaan 
de representatieve mogelijke rijsnelheid 
die bepaald wordt door het ontwerp en de 
wisselwerking van de fysische 
eigenschappen.

De Commissie kan de maximale 
ontwerpsnelheid van elektrisch 
aangedreven speelgoed om op te rijden 
vaststellen conform de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 46, lid 2. 

Or. en
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Motivering

De Commissie kan de maximale ontwerpsnelheid van elektrisch aangedreven speelgoed om op te 
rijden vaststellen conform de regelgevingsprocedure met toetsing als bedoeld in artikel 46, lid 2. 

Amendement 289
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Speelgoed dat ontworpen is om geluid 
te produceren, is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het geproduceerde geluid 
het gehoor van kinderen niet kan 
beschadigen.

10. Speelgoed dat ontworpen is om geluid 
te produceren, is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het geproduceerde geluid 
het gehoor van kinderen niet kan 
beschadigen.

Dit geldt voor alle soorten speelgoed, 
ongeacht de leeftijd van de doelgroep. De 
grens voor impulsgeluid mag niet hoger 
zijn dan 135 dB LpC bij het oor. De 
grenswaarden voor continu geluid worden 
vastgesteld op grond van de gevoeligheid 
van het oor van een kind dat jonger is dan 
36 maanden.
De Commissie kan de grenswaarde voor 
het geluid van dit speelgoed wijzigen 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing als bedoeld in artikel 46, 
lid 2.

Or. en

Motivering

De huidige grenswaarden voor geluid houden onvoldoende rekening met mogelijke beschadiging 
van het gehoor van kinderen. De grenswaarden voor geluid moeten daarom worden vastgesteld 
op basis van de meest kwetsbare leeftijdsgroep, d.w.z. kinderen onder de drie jaar. De 
vaststelling van een bovengrens voor speelgoed dat geluid maakt is een politieke kwestie 
waarover op politiek niveau besloten moet worden volgens de comitologieprocedure met 
toetsing. Het moet niet worden overgelaten aan normaliseringorganen.
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Amendement 290
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Speelgoed dat ontworpen is om geluid 
te produceren, is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het geproduceerde geluid 
het gehoor van kinderen niet kan 
beschadigen. 

10. Speelgoed dat ontworpen is om geluid 
te produceren, is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het geproduceerde geluid:

- niet hoger is dan een grens van 135 dB 
LpC bij het oor voor impulsgeluid
- niet hoger is dan een grens van 70 dB 
LpC continu geluid van speelgoed dat 
dicht bij het oor komt, zoals speelgoed met 
koptelefoons of telefoonspeelgoed
- in geen geval hoger is dan de 
overeenkomstige drempels in de 
arbeidswetgeving die gelden voor 
volwassenen.

Or. en

Motivering

Er moeten exacte grenzen gelden voor geluid. Voor impulsgeluid komt de voorgestelde grens 
overeen met de drempel waarbij een volwassene in de industrie oorbeschermers moet dragen. 
Voor continu geluid van speelgoed dat dicht bij het oor wordt gehouden moet de grens gelden 
zonder leeftijdsbeperking. Voor continu geluid dat wordt geproduceerd door al het overige 
speelgoed mag het geluid in geen geval luider zijn dan wat geldt voor volwassenen in de 
industrie. 

Amendement 291
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Speelgoed dat ontworpen is om geluid 
te produceren, is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het geproduceerde geluid 
het gehoor van kinderen niet kan 
beschadigen.

10. Speelgoed dat ontworpen is om geluid 
te produceren, is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het geproduceerde geluid 
het gehoor van kinderen niet kan 
beschadigen. Dit geldt voor alle soorten 
speelgoed, ongeacht de leeftijd van de 
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doelgroep. De grens voor impulsgeluid 
mag niet hoger zijn dan 135 dB LpC bij 
het oor. De grenswaarden voor continu 
geluid worden vastgesteld op grond van de 
gevoeligheid van het oor van een kind dat 
jonger is dan 36 maanden.

Or. sv

Motivering

De huidige grenswaarden voor geluid houden onvoldoende rekening met mogelijke beschadiging 
van het gehoor van kinderen. Ten eerste gelden zij niet voor alle soorten speelgoed (bijv. de 
norm voor speelgoed dat dicht bij het oor wordt gehouden geldt alleen voor kinderen die jonger 
zijn dan 10 maanden). Ten tweede moet een lagere grenswaarde worden vastgesteld voor 
impulsgeluid. Met het oog op de reële leefsituatie van kinderen van verschillende leeftijden in 
een gezin, moet bij de vaststelling van grenswaarden voor geluid worden uitgegaan van de meest 
kwetsbare kinderen, d.w.z. kinderen die jonger zijn dan 36 maanden.

Amendement 292
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Speelgoed dat ontworpen is om geluid 
te produceren, is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het geproduceerde geluid 
het gehoor van kinderen niet kan 
beschadigen.

10. Speelgoed dat ontworpen is om geluid 
te produceren, is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het geproduceerde geluid 
het gehoor van kinderen niet kan 
beschadigen. Dit geldt voor alle soorten 
speelgoed, ongeacht de leeftijd van de 
doelgroep. De grens voor speelgoed met 
impulsgeluid moet 115 dB LpC zijn bij het 
oor. De grens voor speelgoed met 
langdurig geluid moet 80 dB LpC zijn bij 
het oor. 

Or. sv

Motivering

Uit onderzoek blijkt dat langdurige blootstelling aan geluid boven 80 dB het gehoor kan 
beschadigen. Vooral kinderen zijn kwetsbaar omdat hun oren gevoeliger zijn voor hoge 
decibelniveaus dan de oren van volwassenen, zoals blijkt uit het feit dat de laatste jaren steeds 
meer schade aan het gehoor van kinderen ontstaat. Voor bijzonder schadelijk speelgoed, 
zogenaamd impulsgeluidspeelgoed, moet het decibelniveau dan ook worden vastgesteld op 115 
dB. 
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Amendement 293
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Speelgoed dat ontworpen is om geluid 
te produceren, is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het geproduceerde geluid 
het gehoor van kinderen niet kan 
beschadigen.

10. Speelgoed dat ontworpen is om geluid 
te produceren, is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat het geproduceerde geluid 
het gehoor van kinderen niet kan 
beschadigen. De Commissie kan voor 
dergelijk speelgoed een grenswaarde 
vaststellen conform de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 46, lid 2.

Or. el

Amendement 294
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. Speelgoed en onderdelen daarvan 
die kunnen worden ingeslikt door 
kinderen, in het bijzonder magneetjes of 
magnetische onderdelen, onderdelen die 
uitzetten of knoopbatterijen, mogen geen 
gevaar opleveren voor beschadiging van 
het maagdarmkanaal.

Or. en

Motivering

De risico's van speelgoed of onderdelen daarvan die kunnen worden ingeslikt door kinderen 
hebben veel aandacht gekregen sinds de aanneming van de onderhavige richtlijn. Voor deze 
risico's moeten specifieke veiligheidseisen worden vatgesteld, zodat ze volgens een 
gestandaardiseerde procedure aangepakt kunnen worden. Er wordt al gewerkt aan een 
standaard voor magnetisch speelgoed, maar om het nieuwe-aanpaksysteem te handhaven moet 
dit risico ook worden gedekt door een specifieke veiligheidsvereiste in bijlage II.
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Amendement 295
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. Speelgoed of onderdelen daarvan 
dat ingeslikt kan worden moet zodanig 
zijn gefabriceerd dat het geen schade 
aanricht als het wordt ingeslikt. Dit geldt 
in het bijzonder voor risico's in verband 
met batterijen, magnetisme en de 
mogelijkheid van volume- of 
vormverandering.  

Or. en

Amendement 296
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 297
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 

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

zin, is het gebruik in speelgoed van stoffen 
die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld, 
hormoonontregelende stoffen volgens 
Richtlijn 67/548/EEG en stoffen die 
vanwege gevolgen voor de gezondheid op 
de lijst staan die is opgesteld 
overeenkomstig Verordening nr. 
1907/2006 (REACH), verboden, tenzij de 
stoffen zijn opgenomen in elektronische
bestanddelen van speelgoed waar kinderen 
niet fysiek mee in aanraking kunnen 
komen.

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer de 
stoffen niet welbewust zijn toegevoegd, de 
migratieniveaus van de stof 
verwaarloosbaar zijn en de aanwezigheid 
technisch niet te voorkomen is met goede 
fabricagemethoden.
Indien een in de natuur voorkomende 
organische grondstof die wordt gebruikt 
voor de fabricage van speelgoed een 
natuurlijk gehalte aan stoffen heeft die 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn, dan mag het 
materiaal deze stoffen bevatten, mits de 
stof niet welbewust is toegevoegd, het 
gehalte als laag wordt beschouwd en het 
materiaal eerder geen schade heeft 
aangericht als gevolg van het gehalte aan 
deze stoffen. 
Resten van monomeren in 
polymeerplastics kunnen worden 
toegestaan wanneer de migratieniveaus 
van de stof verwaarloosbaar zijn en de 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.
Bovendien mag roestvrij staal nikkel 
bevatten, mits de migratieniveaus 
verwaarloosbaar zijn.
Geen van de bovengenoemde 
uitzonderingen geldt voor kwik.

Or. en
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Motivering

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. 

Amendement 298
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, is het gebruik in speelgoed van stoffen 
die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting (CMR) en 
hormoonontregelende stoffen zijn 
ingedeeld en andere stoffen die zijn 
opgenomen in de lijst die is opgesteld 
overeenkomstig Verordening nr. 
1907/2006 (REACH), verboden. De 
aanwezigheid van sporen van deze stoffen 
is toegestaan wanneer die aanwezigheid 
technisch niet te voorkomen is met goede 
fabricagemethoden.

Or. en

Amendement 299
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, is het gebruik in speelgoed van stoffen 

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

die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting (CMR) en 
hormoonontregelende stoffen zijn 
ingedeeld en andere stoffen die zijn 
opgenomen in de lijst die is opgesteld 
overeenkomstig Verordening nr. 
1907/2006 (REACH), om 
gezondheidsredenen verboden. De 
aanwezigheid van deze stoffen is alleen 
toegestaan indien die aanwezigheid 
technisch niet te voorkomen is met goede 
fabricagemethoden of de stoffen zijn 
opgenomen in bestanddelen van speelgoed 
of microstructureel afzonderlijke delen van 
speelgoed die onder alle omstandigheden 
ontoegankelijk zijn voor kinderen. 

Or. en

Motivering

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. 

Amendement 300
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, is het gebruik in speelgoed van stoffen 
die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld, in 
een concentratie die afzonderlijk gelijk is 
aan of hoger is dan de desbetreffende 
concentratie die voor de indeling van die 
stoffen bevattende preparaten 
overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG is 

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, is het gebruik in speelgoed van stoffen 
die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld, van 
stoffen die zijn ingedeeld als 
hormoonontregelende stoffen en van 
stoffen die zijn ingedeeld als hardnekkig, 
bioaccumuleerbaar en toxisch (PBT) of 
zeer hardnekkig en zeer 
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vastgesteld, verboden, tenzij de stoffen zijn 
opgenomen in bestanddelen van 
speelgoed of microstructureel 
afzonderlijke delen van speelgoed waar 
kinderen niet fysiek mee in aanraking 
kunnen komen.

bioaccumuleerbaar (zPzB) verboden.

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden. 

Or. en

Motivering

Het gebruik van CMR-stoffen en andere zeer zorgwekkende stoffen (bijv. hormoonontregelende 
stoffen) is verboden. Kinderen maken een lichamelijke ontwikkeling door en zijn derhalve zeer 
gevoelig voor stoffen die de verschillende processen in hun lichaam kunnen beïnvloeden. 
Bovendien heeft het Europees Parlement in zijn resolutie "Veiligheid van industriële producten, 
vooral speelgoed" van 26 september gevraagd om alle CMR-stoffen (categorie 1, 2 en 3) en 
andere, even zorgwekkende stoffen, zoals hormoonontregelende stoffen, sensibilisatoren of 
geurstoffen te verbieden. 

Amendement 301
Emmanouil Angelakas

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, is het gebruik in speelgoed van stoffen 
die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld, 
verboden.

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen die technisch niet te voorkomen is 
met goede fabricagemethoden, 
bijvoorbeeld monomeren in plastics, is 
toegestaan mits is voldaan aan de 
bepalingen van Verordening (EG) 
1935/2004.

Or. en

Motivering

De concentratiegrenzen die in Richtlijn 67/548/EEG en in Richtlijn 1999/45/EG zijn opgegeven 
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voor CMR-stoffen zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing op speelgoed, omdat ze betrekking 
hebben op preparaten en niet op voorwerpen. Bovendien zijn deze grenswaarden vastgesteld 
voor volwassenen en niet voor kinderen, die door de blootstelling aan chemicaliën veel meer 
gevaar lopen dan volwassenen. Verder is de algemene grenswaarde van 0,1% die in 1999/45/EG 
is vastgesteld voor CMR's nogal hoog en is er geen bewijs dat dit niveau veilig is bij 
blootstelling van kinderen aan CMR's. 

Amendement 302
Anja Weisgerber en Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, is het gebruik in speelgoed van stoffen 
die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld, in een 
concentratie die afzonderlijk gelijk is aan 
of hoger is dan de desbetreffende 
concentratie die voor de indeling van die 
stoffen bevattende preparaten 
overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG is 
vastgesteld, verboden, tenzij de stoffen zijn 
opgenomen in bestanddelen van speelgoed 
of microstructureel afzonderlijke delen van 
speelgoed waar kinderen niet fysiek mee in 
aanraking kunnen komen bij gebruik 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, eerste 
alinea.

Or. de

Motivering

De veiligheidseisen gelden alleen als het speelgoed wordt gebruikt op de manier waarvoor het is 
bedoeld of op de “gezien het gangbare gedrag van kinderen te verwachten”  wijze. De 
beperkingen voor het gebruik gelden niet als het kind er alleen in aanraking mee kan komen bij 
een gebruik dat volstrekt onvoorspelbaar is.
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Amendement 303
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ook de mogelijkheid van fysieke aanraking via inademing moet worden uitgesloten en zodoende 
expliciet worden vermeld.

Amendement 304
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, is het gebruik in speelgoed van stoffen 
die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG 
als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld, in een 
concentratie die afzonderlijk gelijk is aan 
of hoger is dan de desbetreffende 
concentratie die voor de indeling van die 

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

concentratie die voor de indeling van die 
stoffen bevattende preparaten 
overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG is 
vastgesteld, verboden, tenzij de stoffen zijn 
opgenomen in bestanddelen van speelgoed 
of microstructureel afzonderlijke delen van 
speelgoed waar kinderen niet fysiek mee in 
aanraking kunnen komen, wanneer het 
wordt gebruikt als bedoeld of op de gezien 
het gangbare gedrag van kinderen te 
verwachten wijze.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor consistentie met de methoden voor risicobepaling van REACH en de EU moet 
de veiligheid van speelgoed worden bepaald op grond van de aanwezigheid en niet het gebruik 
van CMR's 1 en 2 in speelgoed. De aanwezigheid ervan mag alleen worden toegestaan als bij 
onderzoek is gebleken dat ze geen gevaar voor kinderen vormen.

Amendement 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, mag speelgoed geen stoffen bevatten
die overeenkomstig bijlage I van
Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2,
zijn ingedeeld, in een concentratie die 
afzonderlijk gelijk is aan of hoger is dan de 
desbetreffende concentratie die voor de 
indeling van die stoffen bevattende 
preparaten overeenkomstig 
Richtlijn 1999/45/EG is vastgesteld, tenzij 
de stoffen zijn opgenomen in bestanddelen 
of delen van speelgoed waar kinderen niet 
mee in aanraking kunnen komen, zoals 
vastgelegd in norm EN 71.

Or. en
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Motivering

Overgangsperiode: motivering bij overweging 16 ter (nieuw) en artikel 52. Als er geen 
blootstelling is, dan is er ook geen gevaar en de veiligheid wordt dan ook niet groter als de 
beperkingen worden uitgebreid tot de niet toegankelijke onderdelen van speelgoed. De 
verwijzing naar alternatieve stoffen wordt geschrapt, want als bij een risicobeoordeling blijkt 
dat een stof geen risico vormt, dan is er geen reden om de bedrijven te verplichten tot 
vermelding van alternatieve stoffen. De toevoegingen zijn bedoeld om de tekst te laten aansluiten 
bij Reach.

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, mag speelgoed geen stoffen bevatten
die overeenkomstig bijlage I van
Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting categorieën 1 en 2
zijn ingedeeld, in een concentratie die 
afzonderlijk gelijk is aan of hoger is dan de 
desbetreffende concentratie die voor de 
indeling van die stoffen bevattende 
preparaten overeenkomstig 
Richtlijn 1999/45/EG is vastgesteld, tenzij 
de stoffen zijn opgenomen in bestanddelen 
of delen van speelgoed waar kinderen niet 
mee in aanraking kunnen komen, zoals 
vastgelegd in norm EN 71.

Or. en

Motivering

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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Amendement 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, mag speelgoed geen stoffen bevatten
die overeenkomstig bijlage I van
Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting categorieën 1 en 2
zijn ingedeeld, in een concentratie die 
afzonderlijk gelijk is aan of hoger is dan de 
desbetreffende concentratie die voor de 
indeling van die stoffen bevattende 
preparaten overeenkomstig 
Richtlijn 1999/45/EG is vastgesteld, tenzij 
de stoffen zijn opgenomen in bestanddelen 
of delen van speelgoed waar kinderen niet 
mee in aanraking kunnen komen, zoals 
vastgelegd in norm EN 71.

Or. en

Motivering

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).  

Amendement 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

4.1 Het desbetreffende wetenschappelijke 
comité heeft vastgesteld dat de stoffen die 
overeenkomstig bijlage I van Richtlijn 
67/548/EEG als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting, 
categorieën 1 en 2, zijn ingedeeld en
aanwezig zijn in toegankelijke onderdelen 
of delen van speelgoed boven de 
concentratiegrenzen in punt 3, bij 
blootstelling geen onaanvaardbaar gevaar 
voor de menselijke gezondheid vormen. 
Hiertoe kunnen fabrikanten de 
Commissie voor het eind van de in artikel 
52 genoemde overgangsperiode verzoeken 
om een beoordeling door het 
desbetreffende wetenschappelijke comité 
van het risico dat wordt gevormd door 
stoffen die overeenkomstig bijlage I van 
Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld. Bij dit verzoek wordt 
relevante informatie verstrekt, met name 
over de blootstelling. Na ontvangst van 
een verzoek draagt de Commissie het 
wetenschappelijk comité onverwijld op om 
advies uit te brengen. 
Totdat een besluit is genomen mogen 
fabrikanten speelgoed dat stoffen bevat 
die overeenkomstig bijlage I van Richtlijn 
67/548/EEG als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting, 
categorieën 1 en 2, zijn ingedeeld, op de 
markt blijven brengen als er een verzoek 
voor is ingediend en totdat er een besluit 
is genomen. Een besluit tot herziening 
van bijlage II bis met de lijst van de CMR-
stoffen, categorieën 1 en 2, die door dit 
artikel zijn betroffen, wordt genomen 
overeenkomstig artikel 45, lid 2.

4.2. er zijn geen geschikte alternatieve 
stoffen beschikbaar, wat in een analyse 
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van alternatieven gedocumenteerd is;
4.3. het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet verboden uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH).

4.2 het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet reeds verboden 
uit hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH).

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

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

Or. en

Motivering

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).  

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 4

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

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

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

4.1 Het desbetreffende wetenschappelijke 
comité heeft vastgesteld dat de stoffen die 
overeenkomstig bijlage I van Richtlijn 
67/548/EEG als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting, 
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lid 2, genomen; categorieën 1 en 2, zijn ingedeeld en 
aanwezig zijn in toegankelijke onderdelen 
of delen van speelgoed boven de 
concentratiegrenzen in punt 3, bij 
blootstelling geen onaanvaardbaar gevaar 
voor de menselijke gezondheid vormen. 
Hiertoe kunnen fabrikanten de 
Commissie voor het eind van de in artikel 
52 genoemde overgangsperiode verzoeken 
om een beoordeling door het 
desbetreffende wetenschappelijke comité 
van het risico dat wordt gevormd door 
stoffen die overeenkomstig bijlage I van 
Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld. Bij dit verzoek wordt 
desbetreffende informatie verstrekt, met 
name over de blootstelling. Na ontvangst 
van een verzoek draagt de Commissie het 
wetenschappelijke comité onverwijld op 
om advies uit te brengen. 
Fabrikanten mogen speelgoed dat stoffen 
bevat die overeenkomstig bijlage I van 
Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld, op de markt blijven 
brengen als er een verzoek voor is 
ingediend en totdat er een besluit is 
genomen. Een besluit tot herziening van 
bijlage II bis met de lijst van de CMR-
stoffen, categorieën 1 en 2, die door dit 
artikel zijn betroffen, wordt genomen 
overeenkomstig artikel 45, lid 2.

4.2. er zijn geen geschikte alternatieve 
stoffen beschikbaar, wat in een analyse 
van alternatieven gedocumenteerd is;
4.3. het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet verboden uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH).

4.2 het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet reeds verboden 
uit hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH).

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

De Commissie geeft het desbetreffende 
wetenschappelijke comité opdracht deze 
stoffen die worden opgesomd in bijlage II 
bis opnieuw te beoordelen zodra 
bezorgdheid over de veiligheid ontstaat, en 
ten minste om de vijf jaar na de datum 
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overeenkomstig artikel 45, lid 2, is 
genomen.

waarop een besluit overeenkomstig 
artikel 45, lid 2, is genomen.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

4.1 Het desbetreffende wetenschappelijke 
comité heeft vastgesteld dat de stoffen die 
overeenkomstig bijlage I van Richtlijn 
67/548/EEG als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting, 
categorieën 1 en 2, zijn ingedeeld en 
aanwezig zijn in toegankelijke onderdelen 
of delen van speelgoed boven de 
concentratiegrenzen in punt 3, bij 
blootstelling geen onaanvaardbaar gevaar 
voor de menselijke gezondheid vormen. 
Hiertoe kunnen fabrikanten de 
Commissie voor het eind van de in artikel 
52 genoemde overgangsperiode verzoeken 
om een beoordeling door het 
desbetreffende wetenschappelijke comité 
van het risico dat wordt gevormd door 
stoffen die overeenkomstig bijlage I van 
Richtlijn 67/548/EEG als 
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kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld. Bij dit verzoek wordt 
desbetreffende informatie verstrekt, met 
name over de blootstelling. Na ontvangst 
van een verzoek draagt de Commissie het 
wetenschappelijke comité onverwijld op 
om advies uit te brengen. 
Fabrikanten mogen speelgoed dat stoffen 
bevat die overeenkomstig bijlage I van 
Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld, op de markt blijven 
brengen als er een verzoek voor is 
ingediend en totdat er een besluit is 
genomen. Een besluit tot herziening van 
bijlage II bis met de lijst van de CMR-
stoffen, categorieën 1 en 2, die door dit 
artikel zijn betroffen, wordt genomen 
overeenkomstig artikel 45, lid 2.

4.2. er zijn geen geschikte alternatieve 
stoffen beschikbaar, wat in een analyse 
van alternatieven gedocumenteerd is;
4.3. het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet verboden uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH).

4.2 het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet reeds verboden 
uit hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH).

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

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

Or. en

Motivering

Overgangsperiode: motivering bij overweging 16 ter (nieuw) en artikel 52. Als er geen 
blootstelling is, dan is er ook geen gevaar en de veiligheid wordt dan ook niet groter als de 
beperkingen worden uitgebreid tot de niet toegankelijke onderdelen van speelgoed. De 
verwijzing naar alternatieve stoffen wordt geschrapt, want als bij een risicobeoordeling blijkt 
dat een stof geen risico vormt, dan is er geen reden om de bedrijven te verplichten tot 
vermelding van alternatieve stoffen. De toevoegingen zijn bedoeld om de tekst te laten aansluiten 
bij Reach.
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Amendement 311
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

4.1. het gebruik van de stof is door het 
desbetreffende wetenschappelijke comité 
beoordeeld en, in het bijzonder in het licht 
van de blootstelling, gebleken geen gevaar 
voor de menselijke gezondheid te vormen, 
en er is een besluit als bedoeld in 
artikel 45, lid 2, genomen;

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

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

4.3. het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet verboden uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH).

4.3. het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet verboden uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH).

Speelgoed dat stoffen of preparaten bevat 
die als kankerverwekkend, mutageen of 
giftig voor de voortplanting, categorieën 1 
en 2, zijn ingedeeld en waarvoor een 
verzoek om beoordeling door het 
desbetreffende wetenschappelijke comité
is ingediend, mogen vanaf de 
inwerkingtreding van deze richtlijn nog 
twee jaar op de markt blijven totdat een 
besluit is genomen. 
Een besluit tot wijziging van bijlage II bis 
met de lijst van de CMR-stoffen, 
categorieën 1 en 2, die door dit artikel zijn 
betroffen, wordt door de Commissie 
genomen overeenkomstig artikel 45, lid 2.

De Commissie geeft het desbetreffende 
wetenschappelijke comité opdracht deze 

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

stoffen of preparaten opnieuw te 
beoordelen zodra bezorgdheid over de 
veiligheid ontstaat, en ten minste om de 5 
jaar na de datum waarop een besluit 
overeenkomstig artikel  45, lid 2, is 
genomen.

Or. en

Motivering

Naar analogie met de toelatingsprocedure overeenkomstig Reach, waarbij specifiek rekening 
wordt gehouden met CMR 1- en 2-stoffen, voorziet het amendement in een verbod met een 
uitdooftermijn voor de uitzonderlijke gevallen waarin om een vrijstelling wordt verzocht.

Amendement 312
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

4.1. het gebruik van de stof is door het 
desbetreffende wetenschappelijke comité 
beoordeeld en, in het bijzonder in het licht 
van de blootstelling, veilig bevonden, en 
er is een besluit als bedoeld in artikel 45, 
lid 2, genomen;
4.2. er zijn geen geschikte alternatieve 
stoffen beschikbaar, wat in een analyse 
van alternatieven gedocumenteerd is;
4.3. het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet verboden uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH). 
De Commissie geeft het desbetreffende 
wetenschappelijke comité opdracht deze 
stoffen of preparaten opnieuw te 
beoordelen zodra bezorgdheid over de 
veiligheid ontstaat, en ten minste om de 
vijf jaar na de datum waarop een besluit 
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overeenkomstig artikel 45, lid 2, is 
genomen.

Or. en

Motivering

De algemene uitzonderingen die worden voorgesteld kunnen de verboden sterk afzwakken. In het 
bestaande voorstel worden CMR-stoffen niet verboden, ook al wordt hun gebruik aan 
voorwaarden gebonden. Daarom stellen wij een consequenter verbod voor. Het is in het 
algemeen mogelijk om materiaal te produceren dat vrij is van deze stoffen. De vrijstellingen van 
het verbod moeten beperkt zijn tot gevallen waarin de aanwezigheid van CMR niet te voorkomen 
is en het risico als laag kan worden beschouwd. Voorbeelden zijn ingekapselde elektrische 
componenten, monomeren in plastics en nikkel in roestvrij staal. 

Amendement 313
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

4.1. het gebruik van de stof is door het 
desbetreffende wetenschappelijke comité 
beoordeeld en, in het bijzonder in het licht 
van de blootstelling, veilig bevonden, en 
er is een besluit als bedoeld in artikel 45, 
lid 2, genomen;
4.2. er zijn geen geschikte alternatieve 
stoffen beschikbaar, wat in een analyse 
van alternatieven gedocumenteerd is;
4.3. het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet verboden uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH).
De Commissie geeft het desbetreffende 
wetenschappelijke comité opdracht deze 
stoffen of preparaten opnieuw te 
beoordelen zodra bezorgdheid over de 
veiligheid ontstaat, en ten minste om de 
vijf jaar na de datum waarop een besluit 
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overeenkomstig artikel 45, lid 2, is 
genomen.

Or. en

Motivering

Om een hoge beschermingsgraad voor de gezondheid van kinderen te bereiken, mogen CMR-
stoffen niet in speelgoed worden gebruikt. Bovendien heeft het Europees Parlement in zijn 
resolutie "Veiligheid van industriële producten, vooral speelgoed" van 26 september gevraagd 
om alle CMR-stoffen (categorie 1, 2 en 3) en andere, even zorgwekkende stoffen, zoals 
hormoonontregelende stoffen, sensibilisatoren of geurstoffen te verbieden. 

Amendement 314
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

4.1. het gebruik van de stof is door het 
desbetreffende wetenschappelijke comité 
beoordeeld en, in het bijzonder in het licht 
van de blootstelling, veilig bevonden, en 
er is een besluit als bedoeld in artikel 45, 
lid 2, genomen;
4.2. er zijn geen geschikte alternatieve
stoffen beschikbaar, wat in een analyse 
van alternatieven gedocumenteerd is;
4.3. het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet verboden uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH). 
De Commissie geeft het desbetreffende 
wetenschappelijke comité opdracht deze 
stoffen of preparaten opnieuw te 
beoordelen zodra bezorgdheid over de 
veiligheid ontstaat, en ten minste om de 
vijf jaar na de datum waarop een besluit 
overeenkomstig artikel 45, lid 2, is 
genomen.
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Or. en

Amendement 315
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Stoffen of preparaten die overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld, zijn in speelgoed verboden.

Or. en

Motivering

Uitzonderingen mogen niet worden toegestaan. Kankerverwekkende en alle andere gevaarlijke 
chemicaliën mogen nooit worden toegestaan in speelgoed, omdat ze zelfs in de geringste 
hoeveelheden gevaarlijk zijn voor de gezondheid van kinderen. 

Amendement 316
Wolfgang Bulfon

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Stoffen of preparaten die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorieën 1 en 2, 
zijn ingedeeld, mogen niet in speelgoed 
worden gebruikt.

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



AM\744156NL.doc 137/189 PE412.121v02-00

NL

stoffen beschikbaar, wat in een analyse 
van alternatieven gedocumenteerd is;
4.3. het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet verboden uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH).
De Commissie geeft het desbetreffende 
wetenschappelijke comité opdracht deze 
stoffen of preparaten opnieuw te 
beoordelen zodra bezorgdheid over de 
veiligheid ontstaat, en ten minste om de 
vijf jaar na de datum waarop een besluit 
overeenkomstig artikel 45, lid 2, is 
genomen.

Or. de

Motivering

Het gebruik in speelgoed van stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de 
voortplanting zijn, categorieën 1 en 2, moet zonder uitzondering verboden zijn.

Amendement 317
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 4 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om de veiligheid van speelgoed te vergroten dankzij het voorzorgsbeginsel moet er geen 
onderscheid worden gemaakt tussen de CMR-categorieën 1, 2 en 3. 
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Amendement 318
Emmanouil Angelakas

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

4.1 de fabrikant van het speelgoed dient 
bij het desbetreffende wetenschappelijke 
comité een verzoek in samen met een 
beoordelingsverslag aangaande de 
blootstelling van de gebruikers aan de 
CMR-stof die het betreffende speelgoed 
bevat;

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

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

4.3. het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet verboden uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH).

4.3 er zijn geen geschikte alternatieve 
stoffen beschikbaar, zoals blijkt uit een
analyse van alternatieven die het 
desbetreffende wetenschappelijke comité 
beoordeelt en goedkeurt;
4.4 het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet verboden uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH).
De Commissie publiceert in bijlage … van 
deze richtlijn een lijst met stoffen of 
preparaten en het overeenkomstige 
speelgoed die niet hoeven te voldoen aan 
de eisen van bijlage II, deel III, punt 3.  

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

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

overeenkomstig artikel  45, lid  2, is 
genomen. 

Or. en

Motivering

Er mag alleen toestemming voor het gebruik van een CMR-stof in speelgoed worden gegeven op 
grond van proefondervindelijke migratiestudies die bewijzen dat de blootstelling van een kind 
aan de stof beneden een bepaald percentage x% van de TDI blijft. Op grond van deze studies 
keurt het desbetreffende wetenschappelijke comité het gebruik van de stof goed bij een gegeven 
concentratie en voor een nader omschreven speelgoed. De goedgekeurde stoffen en het 
desbetreffende speelgoed kunnen worden opgenomen in een bijlage bij de richtlijn, die 
voortdurend wordt bijgewerkt.

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 4.3 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Fabrikanten mogen speelgoed dat 
stoffen bevat die overeenkomstig bijlage I 
van Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld, op de 
markt blijven brengen als er 
overeenkomstig punt 4.1 een verzoek voor 
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is ingediend bij het desbetreffende 
wetenschappelijke comité, totdat er een 
besluit als bedoeld in artikel 45, lid 2 is 
genomen.

Or. en

Motivering

Dit amendement wordt voorgesteld om de tekst gelijk te trekken met Verordening nr. 1907/2006 
(REACH).  Als fabrikanten kunnen aantonen dat een chemicalie nog steeds gebruikt mag worden 
en blootstellingsgegevens indienen om dit te ondersteunen, dan moeten zij de productie kunnen 
voortzetten totdat het wetenschappelijke comité een besluit heeft genomen.  Deze bepaling is 
uiterst belangrijk voor KMO's en bepaalt ook de werklast van het wetenschappelijke comité.

Amendement 321
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De algemene uitzonderingen die worden voorgesteld kunnen de verboden sterk afzwakken. In het 
bestaande voorstel worden CMR-stoffen niet verboden, ook al wordt hun gebruik aan 
voorwaarden gebonden. Daarom stellen wij een consequenter verbod voor. Het is in het 
algemeen mogelijk om materiaal te produceren dat vrij is van deze stoffen. De vrijstellingen van 
het verbod moeten beperkt zijn tot gevallen waarin de aanwezigheid van CMR niet te voorkomen 
is en het risico als laag kan worden beschouwd. Voorbeelden zijn ingekapselde elektrische 
componenten, monomeren in plastics en nikkel in roestvrij staal. 
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Amendement 322
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting, categorie 3, zijn
ingedeeld mogen alleen worden toegestaan onder voorbehoud van de bepalingen van bijlage II, 
deel III, punt 4. 

Amendement 323
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Stoffen of preparaten die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorie 3, zijn 
ingedeeld, mogen in speelgoed worden 
gebruikt als het gebruik van de stof door 
het desbetreffende wetenschappelijke 
comité is beoordeeld en, in het bijzonder 
in het licht van de blootstelling, veilig is 
bevonden, er een besluit als bedoeld in 
artikel 45, lid 2, is genomen en mits het 

Schrappen
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gebruik ervan in gebruiksvoorwerpen niet 
uit hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH) verboden is.

Or. en

Amendement 324
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Om een hoge beschermingsgraad voor de gezondheid van kinderen te bereiken, mogen CMR-
stoffen niet in speelgoed worden gebruikt. Bovendien heeft het Europees Parlement in zijn 
resolutie "Veiligheid van industriële producten, vooral speelgoed" van 26 september gevraagd 
om alle CMR-stoffen (categorie 1, 2 en 3) en andere, even zorgwekkende stoffen, zoals 
hormoonontregelende stoffen, sensibilisatoren of geurstoffen, te verbieden. 

Amendement 325
Emmanouil Angelakas

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Stoffen of preparaten die
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als

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

irriterend zijn ingedeeld, mogen in 
speelgoed worden gebruikt mits de 
blootstelling van kinderen aan deze 
stoffen, beoordeeld volgens de Europese 
testnormen, geen risico voor de 
gezondheid van het kind vormt.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan reglementering van het gebruik van andere stoffen die bij de vervaardiging 
van speelgoed worden gebruikt en minder gevaarlijk zijn dan CMR-stoffen. De blootstelling aan 
deze stoffen kan worden beoordeeld op basis van een realistisch blootstellingscenario en ten 
slotte door de blootstelling te vergelijken met een percentage van de TDI van de stof.

Amendement 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, mag speelgoed geen stoffen bevatten
die overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 
67/548/EEG als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting,
categorie 3, zijn ingedeeld, indien: 
i) het gebruik ervan in gebruiksvoorwerpen 
uit hoofde van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH) verboden is; of

ii) de CMR 3-stof in bestanddelen of 
onderdelen van speelgoed zit die voor 
kinderen bereikbaar zijn als omschreven 
in norm EN71 en indien het 
desbetreffende wetenschappelijk comité 
heeft geoordeeld dat het gehalte aan de 
stof in het speelgoed, in het bijzonder in 
het licht van de blootstelling, een 
onaanvaardbaar risico voor de 
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gezondheid van de mens vormt.  Een 
besluit tot herziening van bijlage II ter 
met de lijst van de CMR 3-stoffen die 
overeenkomstig deze bepaling verboden 
zijn, wordt genomen overeenkomstig 
artikel 45, lid 2.

Or. en

Motivering

Het verschil tussen CMR 1- en 2-stoffen en CMR 3-stoffen is duidelijk: het grote aantal CMR 3-
stoffen is niet aan dezelfde beperkingen als CMR 1- en 2-stoffen onderworpen. Vele honderden 
chemische stoffen zijn als CMR 3 ingedeeld en zitten in materialen die niet alleen in speelgoed, 
maar ook in andere consumentenproducten worden gebruikt. Met het oog op de gezondheid van 
kinderen en de verbintenis van de EU inzake betere regelgeving is een gemeenschappelijke 
aanpak van alle consumentenproducten nodig. Verboden CMR 3-stoffen moeten in een nieuwe 
bijlage II ter worden opgenomen.

Amendement 327
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, mag speelgoed geen stoffen bevatten
die overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 
67/548/EEG als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting,
categorie 3, zijn ingedeeld, indien: 
i) het gebruik ervan in gebruiksvoorwerpen 
uit hoofde van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH) verboden is; of

ii) de CMR 3-stof in bestanddelen of 
onderdelen van speelgoed zit die voor 
kinderen bereikbaar zijn als omschreven 
in norm EN71 en indien het 
desbetreffende wetenschappelijk comité 
heeft geoordeeld dat het gehalte aan de 
stof in het speelgoed, in het bijzonder in 
het licht van de blootstelling, een 
onaanvaardbaar risico voor de 
gezondheid van de mens vormt.  Een 
besluit tot herziening van bijlage II ter 
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met de lijst van de CMR 3-stoffen die 
overeenkomstig deze bepaling verboden 
zijn, wordt genomen overeenkomstig 
artikel 45, lid 2.

Or. en

Justification

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. 
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 

Amendement 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, mag speelgoed geen stoffen bevatten
die overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 
67/548/EEG als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting,
categorie 3, zijn ingedeeld, indien: 
i) het gebruik ervan in gebruiksvoorwerpen 
uit hoofde van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH) verboden is; of
ii) de CMR 3-stof in bestanddelen of 
onderdelen van speelgoed zit die voor 
kinderen bereikbaar zijn als omschreven 
in norm EN71 en indien het 
desbetreffende wetenschappelijk comité 
heeft geoordeeld dat het gehalte aan de 
stof in het speelgoed, in het bijzonder in 
het licht van de blootstelling, een 
onaanvaardbaar risico voor de 
gezondheid van de mens vormt.  Een 
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besluit tot herziening van bijlage II ter 
met de lijst van de CMR 3-stoffen die 
overeenkomstig deze bepaling verboden 
zijn, wordt genomen overeenkomstig 
artikel 45, lid 2.

Or. en

Justification

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. 

Amendement 329
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Onverminderd de toepassing van de 
beperkingen uit hoofde van punt 2, eerste 
zin, mag speelgoed geen stoffen bevatten
die overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 
67/548/EEG als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting,
categorie 3, zijn ingedeeld, indien: 
i) het gebruik ervan in gebruiksvoorwerpen 
uit hoofde van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (REACH) verboden is; of
ii) de CMR 3-stof in bestanddelen of 
onderdelen van speelgoed zit die voor 
kinderen bereikbaar zijn bij gebruik 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, eerste 
alinea, en indien het desbetreffende 
wetenschappelijk comité heeft geoordeeld 
dat het gehalte aan de stof in het 
speelgoed, met name met het oog op 
blootstelling, een onaanvaardbaar risico 
voor de gezondheid van de mens vormt.  
Een besluit tot herziening van bijlage II 
ter met de lijst van de CMR 3-stoffen die 
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overeenkomstig deze bepaling verboden 
zijn, wordt genomen overeenkomstig 
artikel 45, lid 2.

Or. en

Amendement 330
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De aanwezigheid van stoffen of 
preparaten die overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting,
categorie 3, zijn ingedeeld, in speelgoed
wordt slechts bij een besluit als bedoeld in 
artikel 45, lid 2, verboden en deze stoffen 
of preparaten worden slechts in bijlage II 
ter opgenomen indien het desbetreffende 
wetenschappelijke comité de aanwezigheid 
ervan in speelgoed heeft beoordeeld en, in 
het bijzonder in het licht van de 
blootstelling, heeft bevonden dat deze een 
risico voor de gezondheid van de mens 
vormt, of indien het gebruik ervan in 
gebruiksvoorwerpen uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) 
verboden is.

Or. en

Justification

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.
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Amendement 331
Gary Titley

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Stoffen of preparaten die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorie 3, zijn 
ingedeeld, mogen in speelgoed worden 
gebruikt mits zij niet migreren of in 
afzonderlijke bestanddelen of onderdelen 
van het speelgoed zitten die voor kinderen 
bereikbaar zijn wanneer het speelgoed 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, wordt 
gebruikt, of mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

5.1. het gebruik van de stof is door het 
desbetreffende wetenschappelijke comité 
beoordeeld en, in het bijzonder in het licht 
van de blootstelling, veilig bevonden, en er 
is een besluit als bedoeld in artikel 45, 
lid 2, genomen; en
5.2. het gebruik van de stof in 
gebruiksvoorwerpen is niet verboden uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH).

Or. en

Amendement 332
Karin Riis-Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Stoffen of preparaten die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorie 3, zijn 
ingedeeld, mogen in speelgoed worden 
gebruikt als het gebruik van de stof door 
het desbetreffende wetenschappelijke 

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

comité is beoordeeld en, in het bijzonder in 
het licht van de blootstelling, veilig is 
bevonden, er een besluit als bedoeld in 
artikel 45, lid 2, is genomen en mits het 
gebruik ervan in gebruiksvoorwerpen niet 
uit hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH) verboden is. 
Bijlage II ter bevat de lijst van de 
verboden CMR-stoffen van categorie 3.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Fabrikanten mogen speelgoed dat 
stoffen bevat die overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting 
zijn ingedeeld, op de markt blijven 
brengen als er een aanvraag voor is 
ingediend en totdat er een besluit is 
genomen. 

Or. en

Amendement 334
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril
(4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie
(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol
(7) Diethylmaleaat

Speelgoed bevat geen geurstoffen:
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(8) Dihydrocumarine
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron
(12) Dimethylcitraconaat
(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on
(15) Difenylamine
(16) Ethylacrylaat
(17) Vijgenblad, vers en preparaten
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een
(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een
(21) Hydroabiëtylalcohol
(22) 4-Ethoxyfenol
(23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol
(24) 7-Methoxycumarine
(25) 4-Methoxyfenol
(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on
(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on
(28) Methylcrotonaat
(29) 6-Methylcumarine
(30) 7-Methylcumarine
(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion
(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine
(34) Hexahydrocumarine
(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 
Kunth).

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.

Bovendien worden de volgende allergene 
geurstoffen vermeld als zij als zodanig 
aan speelgoed worden toegevoegd in een 
concentratie van meer dan 0,01 
gewichtspercent:
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(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalcohol
(3) 4-Methoxybenzylalcohol
(4) Benzylalcohol
(5) Benzylbenzoaat
(6) Benzylcinnamaat
(7) Benzylsalicylaat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarine
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(19) Isoeugenol
 (20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(21) (R)-p-Mentha-1,8-dieen
(22) Linalool
(23) Methyloct-2-ynoaat
(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(25) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(26) Evernia furfuracea extract

Or. en

Motivering

Van geurstoffen is aangetoond dat zij in grote mate allergieën veroorzaken. Aangezien er nog 
geen uitputtende lijst is opgesteld van geurstoffen die allergieën kunnen veroorzaken, moet het 
voorzorgsbeginsel worden toegepast. De evaluaties overeenkomstig de aanstaande CLP-
verordening zullen weldra informatie verschaffen over welke stoffen worden onderzocht en al 
dan niet allergeen worden bevonden. 
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Amendement 335
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril
(4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie
(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol
(7) Diethylmaleaat
(8) Dihydrocumarine
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron
(12) Dimethylcitraconaat
(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on
(15) Difenylamine
(16) Ethylacrylaat
(17) Vijgenblad, vers en preparaten
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een
(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een
(21) Hydroabiëtylalcohol
(22) 4-Ethoxyfenol
(23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol
(24) 7-Methoxycumarine
(25) 4-Methoxyfenol
(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on
(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on
(28) Methylcrotonaat
(29) 6-Methylcumarine
(30) 7-Methylcumarine
(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion
(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine
(34) Hexahydrocumarine

Speelgoed bevat geen geurstoffen:



AM\744156NL.doc 153/189 PE412.121v02-00

NL

(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 
Kunth).

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.

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

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalcohol
(3) 4-Methoxybenzylalcohol
(4) Benzylalcohol
(5) Benzylbenzoaat
(6) Benzylcinnamaat
(7) Benzylsalicylaat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarine
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(19) Isoeugenol
 (20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(21) (R)-p-Mentha-1,8-dieen
(22) Linalool
(23) Methyloct-2-ynoaat
(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(25) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(26) Evernia furfuracea extract
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Or. en

Motivering

Geurstoffen veroorzaken allergieën bij kinderen en om die reden moet de aanwezigheid ervan in 
speelgoed volledig worden verboden.

Amendement 336
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed bevat niet de volgende
allergene geurstoffen:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril
(4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie
(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol
(7) Diethylmaleaat
(8) Dihydrocumarine
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron
(12) Dimethylcitraconaat
(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on
(15) Difenylamine
(16) Ethylacrylaat
(17) Vijgenblad, vers en preparaten
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een
(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een
(21) Hydroabiëtylalcohol
(22) 4-Ethoxyfenol
(23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol
(24) 7-Methoxycumarine
(25) 4-Methoxyfenol
(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on
(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on
(28) Methylcrotonaat

7. Speelgoed bevat geen allergene 
geurstoffen.
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(29) 6-Methylcumarine
(30) 7-Methylcumarine
(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion
(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine
(34) Hexahydrocumarine
(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 
Kunth).

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.

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

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalcohol
(3) 4-Methoxybenzylalcohol
(4) Benzylalcohol
(5) Benzylbenzoaat
(6) Benzylcinnamaat
(7) Benzylsalicylaat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarine
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(19) Isoeugenol
 (20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(21) (R)-p-Mentha-1,8-dieen
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(22) Linalool
(23) Methyloct-2-ynoaat
(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(25) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(26) Evernia furfuracea extract

Or. en

Motivering

Van geurstoffen is aangetoond dat zij in grote mate allergeen zijn. Lang niet alle geurstoffen zijn 
onderzocht op allergene eigenschappen. Op dit moment bestaat er geen uitputtende lijst van 
geurstoffen waarvan wetenschappelijk is aangetoond of zij al dan niet allergeen zijn. Wanneer 
een aantal allergene geurstoffen wordt verboden, kan een situatie ontstaan waarin vele andere 
in de praktijk zijn toegestaan. De evaluaties overeenkomstig de aanstaande CLP-verordening 
zullen echter informatie verschaffen over welke stoffen worden onderzocht en bijvoorbeeld niet 
allergeen worden bevonden.

Amendement 337
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril
(4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie
(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol
(7) Diethylmaleaat
(8) Dihydrocumarine
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron
(12) Dimethylcitraconaat
(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on
(15) Difenylamine

7. Alleen geurstoffen waarvan is 
vastgesteld dat zij overeenkomstig de 
verordening betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels niet allergeen zijn, mogen in 
speelgoed worden gebruikt.
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(16) Ethylacrylaat
(17) Vijgenblad, vers en preparaten
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een
(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een
(21) Hydroabiëtylalcohol
(22) 4-Ethoxyfenol
(23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol
(24) 7-Methoxycumarine
(25) 4-Methoxyfenol
(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on
(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on
(28) Methylcrotonaat
(29) 6-Methylcumarine
(30) 7-Methylcumarine
(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion
(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine
(34) Hexahydrocumarine
(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 
Kunth).

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.

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

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalcohol
(3) 4-Methoxybenzylalcohol
(4) Benzylalcohol
(5) Benzylbenzoaat
(6) Benzylcinnamaat
(7) Benzylsalicylaat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
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(12) Cumarine
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(21) (R)-p-Mentha-1,8-dieen
(22) Linalool
(23) Methyloct-2-ynoaat
(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(25) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(26) Evernia furfuracea extract

Or. en

Amendement 338
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril
(4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie
(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol
(7) Diethylmaleaat
(8) Dihydrocumarine
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron
(12) Dimethylcitraconaat
(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-

7. Alleen geurstoffen waarvan is 
vastgesteld dat zij overeenkomstig de 
verordening betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels niet allergeen zijn, mogen in 
speelgoed worden gebruikt.



AM\744156NL.doc 159/189 PE412.121v02-00

NL

on
(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on
(15) Difenylamine
(16) Ethylacrylaat
(17) Vijgenblad, vers en preparaten
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een
(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een
(21) Hydroabiëtylalcohol
(22) 4-Ethoxyfenol
(23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol
(24) 7-Methoxycumarine
(25) 4-Methoxyfenol
(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on
(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on
(28) Methylcrotonaat
(29) 6-Methylcumarine
(30) 7-Methylcumarine
(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion
(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine
(34) Hexahydrocumarine
(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 
Kunth).

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.

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

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalcohol
(3) 4-Methoxybenzylalcohol
(4) Benzylalcohol
(5) Benzylbenzoaat
(6) Benzylcinnamaat
(7) Benzylsalicylaat
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(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarine
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(21) (R)-p-Mentha-1,8-dieen
(22) Linalool
(23) Methyloct-2-ynoaat
(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(25) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(26) Evernia furfuracea extract

Or. en

Motivering

De evaluaties overeenkomstig de aanstaande verordening betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening) zullen betrouwbare informatie 
verschaffen over welke stoffen worden onderzocht en bijvoorbeeld niet allergeen worden 
bevonden. Door in de richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed naar deze verordening te 
verwijzen, wordt voorkomen dat extra wetenschappelijke beoordelingen van geurstoffen nodig 
zijn. Met het oog op de doelstelling van een hoog veiligheidsniveau stellen wij voor om alleen 
stoffen toe te laten die niet allergeen zijn bevonden.

Amendement 339
Marianne Thyssen, Angelika Niebler, Miroslav Mikolášik, Colm Burke, Anja Weisgerber, 
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium)

7. Speelgoed bevat niet de volgende
allergene geurstoffen:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium)
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(2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril
(4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie
(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol
(7) Diethylmaleaat
(8) Dihydrocumarine
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron
(12) Dimethylcitraconaat
(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on
(15) Difenylamine
(16) Ethylacrylaat
(17) Vijgenblad, vers en preparaten
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een
(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een
(21) Hydroabiëtylalcohol
(22) 4-Ethoxyfenol
(23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol
(24) 7-Methoxycumarine
(25) 4-Methoxyfenol
(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on
(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on
(28) Methylcrotonaat
(29) 6-Methylcumarine
(30) 7-Methylcumarine
(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion
(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine
(34) Hexahydrocumarine
(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).

(2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril
(4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie
(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol
(7) Diethylmaleaat
(8) Dihydrocumarine
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron
(12) Dimethylcitraconaat
(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on
(15) Difenylamine
(16) Ethylacrylaat
(17) Vijgenblad, vers en preparaten
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een
(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een
(21) Hydroabiëtylalcohol
(22) 4-Ethoxyfenol
(23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol
(24) 7-Methoxycumarine
(25) 4-Methoxyfenol
(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on
(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on
(28) Methylcrotonaat
(29) 6-Methylcumarine
(30) 7-Methylcumarine
(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion
(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine
(34) Hexahydrocumarine
(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).
(39) Muskusambrette
(40) 4- Fenyl-3-buteen-2-on
(41) Amylcinnamal
(42) Amylcinnamylalcohol
(43) Benzylalcohol
(44) Benzylsalicylaat
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(45) Cinnamylalcohol
(46) Cinnamal
(47) Citral
(48) Cumarine
(49) Eugenol
(50) Geraniol
(51) Hydroxycitronellal
(52) Hydroxymethylpentylcyclohexeen-
carboxaldehyde
(53) Isoeugenol

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.

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

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

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalcohol
(3) 4-Methoxybenzylalcohol
(4) Benzylalcohol
(5) Benzylbenzoaat
(6) Benzylcinnamaat
(7) Benzylsalicylaat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarine
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(19) Isoeugenol
 (20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(21) (R)-p-Mentha-1,8-dieen
(22) Linalool
(23) Methyloct-2-ynoaat
(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(25) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract

(1) 4-Methoxybenzylalcohol
(2) Benzylbenzoaat
(3) Benzylcinnamaat
(4) Citronellol
(5) Farnesol
(6) Hexylcinnamaldehyd
(7) Lilial 
(8) (R)-p-Mentha-1,8-dieen 
(9) Linalool
(10) Methyloct-2-ynoaat
(11) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on 
(12) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(13) Evernia furfuracea extract
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(26) Evernia furfuracea extract

Or. en

Motivering

Uit wetenschappelijke verslagen blijkt dat er 40 verboden geurstoffen zijn. Deze staan op de lijst 
van verboden stoffen in het voorstel betreffende de veiligheid van stoffen, op twee stoffen na. 
Deze twee stoffen (muskusambrette en 4- fenyl-3-buteen-2-on), die in 2003 door het WCCNVP 
allergeen zijn bevonden, zijn niet in de lijst van de speelgoedrichtlijn opgenomen en moeten 
worden toegevoegd. Het is ook wenselijk dat dertien geurstoffen die overeenkomstig het voorstel 
van de Commissie op het etiket moeten worden vermeld, worden verboden, aangezien uit 
wetenschappelijke verslagen blijkt dat deze dertien geurstoffen het vaakst als contactallergenen 
worden gemeld.

Amendement 340
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed bevat niet de volgende
allergene geurstoffen:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril
(4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie
(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol
(7) Diethylmaleaat
(8) Dihydrocumarine
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron
(12) Dimethylcitraconaat
(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on
(15) Difenylamine
(16) Ethylacrylaat
(17) Vijgenblad, vers en preparaten
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een
(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een

7. Speelgoed bevat niet de volgende 
verboden geurstoffen:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril
(4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie
(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol
(7) Diethylmaleaat
(8) Dihydrocumarine
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron
(12) Dimethylcitraconaat
(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-2-
on
(15) Difenylamine
(16) Ethylacrylaat
(17) Vijgenblad, vers en preparaten
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een
(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een
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(21) Hydroabiëtylalcohol
(22) 4-Ethoxyfenol
(23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol
(24) 7-Methoxycumarine
(25) 4-Methoxyfenol
(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on
(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on
(28) Methylcrotonaat
(29) 6-Methylcumarine
(30) 7-Methylcumarine
(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion
(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine
(34) Hexahydrocumarine
(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.

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

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalcohol
(3) 4-Methoxybenzylalcohol
(4) Benzylalcohol
(5) Benzylbenzoaat
(6) Benzylcinnamaat
(7) Benzylsalicylaat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarine
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal

(21) Hydroabiëtylalcohol
(22) 4-Ethoxyfenol
(23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol
(24) 7-Methoxycumarine
(25) 4-Methoxyfenol
(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on
(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on
(28) Methylcrotonaat
(29) 6-Methylcumarine
(30) 7-Methylcumarine
(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion
(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine
(34) Hexahydrocumarine
(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).

De aanwezigheid van sporen van deze 
stoffen is echter toegestaan wanneer die 
aanwezigheid technisch niet te voorkomen 
is met goede fabricagemethoden.

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

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalcohol
(3) 4-Methoxybenzylalcohol
(4) Benzylalcohol
(5) Benzylbenzoaat
(6) Benzylcinnamaat
(7) Benzylsalicylaat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarine
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
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(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(19) Isoeugenol
 (20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(21) (R)-p-Mentha-1,8-dieen
(22) Linalool
(23) Methyloct-2-ynoaat
(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(25) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(26) Evernia furfuracea extract

(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(19) Isoeugenol
 (20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(21) (R)-p-Mentha-1,8-dieen
(22) Linalool
(23) Methyloct-2-ynoaat
(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(25) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(26) Evernia furfuracea extract

Or. en

Amendement 341
Jacques Toubon

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 7 – eerste alinea 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.7. Speelgoed bevat niet de volgende
allergene geurstoffen:

(1) Alantwortelolie (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril
(4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie
(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol
(7) Diethylmaleaat
(8) Dihydrocumarine
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-

dihydrogeraniol)
(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-

benzopyron
(12) Dimethylcitraconaat
(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-

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

2-on
(15) Difenylamine
(16) Ethylacrylaat
(17) Vijgenblad, vers en preparaten

7.7. Speelgoed bevat niet de volgende 
geurstoffen: 

(1) Alantwortelolie (Inula helenium)
(2) Allylisothiocyanaat
(3) Fenylacetonitril
(4) 4-tert-Butylfenol
(5) Chenopodiumolie
(6) 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol
(7) Diethylmaleaat
(8) Dihydrocumarine
(9) 2,4-Dihydroxy-3-
methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzopyron
(12) Dimethylcitraconaat
(13) 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-trieen-
3-on
(14) 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trieen-
2-on
(15) Difenylamine
(16) Ethylacrylaat
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(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een
(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een
(21) Hydroabiëtylalcohol
(22) 4-Ethoxyfenol
(23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol
(24) 7-Methoxycumarine
(25) 4-Methoxyfenol
(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on
(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on
(28) Methylcrotonaat
(29) 6-Methylcumarine
(30) 7-Methylcumarine
(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion
(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 

Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine
(34) Hexahydrocumarine
(35) Perubalsem (Myroxylon pereirae 

Klotzsch)
(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-

trieen-2-on
(38) Verbenaolie (Lippia citriodora 

Kunth).

(17) Vijgenblad, vers en preparaten
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een
(20) (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een
(21) Hydroabiëtylalcohol
(22) 4-Ethoxyfenol
(23) Decahydro-6-isopropyl-2-naftol
(24) 7-Methoxycumarine
(25) 4-Methoxyfenol
(26) 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-on
(27) 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-3-on
(28) Methylcrotonaat
(29) 6-Methylcumarine
(30) 7-Methylcumarine
(31) 5-Methylhexaan-2,3-dion
(32) Costuswortelolie (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Ethoxy-4-methylcumarine
(34) Hexahydrocumarine
(35) Exudaat van ruwe perubalsem 
(Myroxylon pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylideencyclohexaan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeca-3,5,9-
trieen-2-on
(38) Essentiële verbenaolie (Lippia 

citriodora Kunth).

Or. fr

Motivering

Dit amendement schrapt de kwalificatie "allergeen". De grondstoffen in deze lijst zijn immers 
niet noodzakelijk allergeen.
Voorts beoogt het amendement bepaalde soorten extractie te preciseren, aangezien de tekst 
foutjes bevat. Meer in het algemeen moeten spellen en speelgoed waarbij de huid met geurstoffen 
in contact kan komen, hetzij aan de cosmeticarichtlijn, hetzij aan de normen voor 
levensmiddelen voldoen.

Amendement 342
Jacques Toubon

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 7 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien worden de volgende allergene 
geurstoffen vermeld als zij als zodanig aan 
speelgoed worden toegevoegd in een

De volgende allergene geurstoffen worden 
op de verpakking of in de 
gebruiksaanwijzing bij speelgoed of 
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concentratie van meer dan 0,01 
gewichtspercent:

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalcohol
(3) 4-Methoxybenzylalcohol
(4) Benzylalcohol
(5) Benzylbenzoaat
(6) Benzylcinnamaat
(7) Benzylsalicylaat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarine
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-
eencarbaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-
tert-butylbenzyl)propionaldehyde)
(21) (R)-p-Mentha-1,8-dieen
(22) Linalool
(23) Methyloct-2-ynoaat
(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(25) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(26) Evernia furfuracea extract

spellen1 vermeld als hun concentratie meer 
dan 0,01 gewichtspercent bedraagt:

(1) Amylcinnamal
(2) Amylcinnamylalcohol
(3) 4-Methoxybenzylalcohol
(4) Benzylalcohol
(5) Benzylbenzoaat
(6) Benzylcinnamaat
(7) Benzylsalicylaat
(8) Cinnamal
(9) Cinnamylalcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarine
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylcinnamaldehyd
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-eencarbaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)
(21) (R)-p-Mentha-1,8-dieen
(22) Linalool
(23) Methyloct-2-ynoaat
(24) 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on
(25) Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract
(26) Evernia furfuracea extract

1 Het gaat bijvoorbeeld om het volgende 
speelgoed: geparfumeerde poppen, 
boetseerklei, educatieve spellen en 
speelgoed, kunstkits en wetenschapskits.

Or. fr

Motivering

De moleculen in kwestie komen in de meeste essentiële oliën voor. Bij een klein aantal mensen 
kunnen zij huidallergie veroorzaken. Daarom is het van belang dat op hun aanwezigheid kan 
worden gewezen, hetzij op het etiket (als het product geen verpakking heeft), hetzij op de 
verpakking, hetzij op de gebruiksaanwijzing bij bepaald speelgoed of bepaalde spellen.
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Aangezien deze moleculen alleen voor de huid allergeen zijn, hoeven ze niet te worden vermeld 
op confiserie- of kookkits of op spellen waarbij er geen rechtstreeks contact met deze moleculen 
mogelijk is.

Amendement 343
Wolfgang Bulfon

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 8 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Om de blootstelling te beperken en onderzoek te vergemakkelijken, moeten de in de tabel 
vermelde hoeveelheden overeenkomen met het totale gehalte aan de desbetreffende stoffen in 
milligram per kilogram speelgoed.

Amendement 344
Jacques Toubon

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

8. Ter bescherming van de gezondheid 
van het kind mag de toelaatbare 
dagelijkse dosis (TDD) ten gevolge van 
het gebruik van speelgoed de volgende 
waarden niet overschrijden:

Element mg/kg in 
droog, 
bros, 

poeder-
achtig of 
flexibel 
speel-

goedma-
teriaal

mg/kg 
in vloei-
baar of 
kleverig 
speel-

goedma-
teriaal

Element TDD (mg/kg gewicht 
van het kind/dag)
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Aluminium 5 625 1 406
Antimoon 45 11,3 Antimoon 6
Arseen 7,5 1,9 Arseen 1
Barium 4500 1 125 Barium 600
Boor 1 200 300 Boor 160
Cadmium 3,8 0,9 Cadmium 0,5
Chroom 
(III)

37,5 9,4 Chroom 5

Chroom 
(VI)

0,04 0,01

Kobalt 10,5 2,6

Koper 622,5 156
Lood 27 6,8 Lood 3,6
Mangaan 1 200 300 Mangaan 160
Kwik 15 3,8 Kwik 2
Nikkel 75 18,8 Nikkel 10
Seleen 37,5 9,4 Seleen 5
Strontium 4 500 1 125
Tin 15 000 3 750 Tin 2 000
Organisch 
tin

1,9 0,5

Zink 3 750 938 Zink 500

De "toelaatbare dagelijkse dosis" is de 
maximale hoeveelheid van een element 
dat een kind in verhouding tot zijn 
gewicht kan innemen zonder dat het 
schadelijke gevolgen voor zijn gezondheid 
heeft.

Deze grenswaarden zijn niet van 
toepassing op speelgoed waarbij door de 
bereikbaarheid, de functie, het volume of 
de massa duidelijk geen gevaar als gevolg 
van zuigen, likken, inslikken of langdurig 
huidcontact bestaat bij gebruik 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, eerste 
alinea.

Deze grenswaarden zijn niet van 
toepassing op speelgoed waarbij door de 
bereikbaarheid, de functie, het volume of 
de massa duidelijk geen gevaar als gevolg 
van zuigen, likken, inslikken of langdurig 
huidcontact bestaat bij gebruik 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, eerste 
alinea.

Or. fr
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Justification

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.

Amendement 345
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 8 - Tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Element mg/kg in 
droog, bros,
poederachtig 

of
flexibel 

speelgoed-
materiaal

mg/kg
in vloeibaar 
of kleverig
speelgoed-
materiaal

Element mg/kg in 
droog, bros,
poederachtig 

of
flexibel 

speelgoed-
materiaal

mg/kg
in 

vloeibaar 
of kleverig
speelgoed-
materiaal

Aluminium 5 625 1 406 Aluminium 5 625 1 406
Antimoon 45 11,3 Antimoon 45 11,3
Arseen 7,5 1,9
Barium 4 500 1 125 Barium 4 500 1 125
Boor 1 200 300 Boor 1 200 300
Cadmium  3,8 0,9
Chroom 
(III) 

37,5 9,4 Chroom 
(III) 

37,5 9,4

Chroom 
(VI) 

0,04 0,01

Kobalt 10,5 2,6 Kobalt 10,5 2,6
Koper 622,5 156 Koper 622,5 156
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Lood 27 6,8
Mangaan 1 200 300 Mangaan 1 200 300
Kwik 15 3,8
Nikkel 75 18,8 Nikkel 75 18,8
Seleen 37,5 9,4 Seleen 37,5 9,4
Strontium 4 500 1 125 Strontium 4 500 1 125
Tin 15 000 3 750 Tin 15 000 3 750
Organisch 
tin 

1,9 0,5

Zink 3 750 938 Zink 3 750 938

Or. en

Motivering

Arseen, cadmium, lood, chroom (VI), kwik en organisch tin zijn uiterst giftig en moeten volledig 
worden verboden in speelgoed. Cadmium, lood, chroom (VI) en kwik zijn al verboden in auto's 
en elektrische en elektronische apparatuur. Chroom (VI) in cement moet worden gereduceerd tot 
een ongevaarlijke vorm door de toevoeging van ijzersulfaat. Arseen is verboden in verf en 
houtbehandelingsproducten (met enkele uitzonderingen). Organische tinverbindingen zijn 
verboden als biociden. Dergelijke stoffen horen duidelijk niet thuis in speelgoed.

Amendement 346
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Element mg/kg in 
droog, bros,
poederachtig 

of
flexibel 

speelgoed-
materiaal

mg/kg
in vloeibaar 
of kleverig
speelgoed-
materiaal

Element mg/kg in 
droog, bros,
poederachtig 

of
flexibel 

speelgoed-
materiaal

mg/kg
in vloeibaar 
of kleverig
speelgoed-
materiaal

Aluminium 5 625 1 406 Aluminium 5 625 1 406
Antimoon 45 11,3 Antimoon 45 11,3
Arseen 7,5 1,9



PE412.121v02-00 172/189 AM\744156NL.doc

NL

Barium 4 500 1 125 Barium 4 500 1 125
Boor 1 200 300 Boor 1 200 300
Cadmium  3,8 0,9
Chroom 
(III) 

37,5 9,4 Chroom 
(III) 

37,5 9,4

Chroom 
(VI) 

0,04 0,01

Kobalt 10,5 2,6 Kobalt 10,5 2,6
Koper 622,5 156 Koper 622,5 156
Lood 27 6,8
Mangaan 1 200 300 Mangaan 1 200 300
Kwik 15 3,8
Nikkel 75 18,8 Nikkel 75 18,8
Seleen 37,5 9,4 Seleen 37,5 9,4
Strontium 4 500 1 125 Strontium 4 500 1 125
Tin 15 000 3 750 Tin 1 5000 3 750
Organisch 
tin 

1,9 0,5 Organisch 
tin

1,9 0,5

Zink 3 750 938 Zink 3 750 938
Deze grenswaarden zijn niet van 
toepassing op speelgoed waarbij door de 
bereikbaarheid, de functie, het volume 
of de massa duidelijk geen gevaar als 
gevolg van zuigen, likken, inslikken of 
langdurig huidcontact bestaat bij 
gebruik overeenkomstig artikel 9, lid 2, 
eerste alinea.

Schrappen

Or. en

Motivering

Enkele van deze stoffen zijn bekende CMR-stoffen en moeten daarom in speelgoed worden 
verboden, volgens het amendement op bijlage II, deel III, punten 3 t/m 5, van dezelfde indiener. 
Van cadmium, chroom (VI) en lood is bekend dat zij ernstige gevolgen hebben voor de 
gezondheid en deze stoffen zijn verboden in de Richtlijn beperking van het gebruik van bepaalde 
gevaarlĳke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de autowrakkenrichtlijn 
(ELV). De laatste alinea moet worden geschrapt omdat deze te ruime vrijstellingen van het
CMR-verbod toestaat.
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Amendement 347
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Element mg/kg in 
droog, bros,
poederachtig 

of
flexibel 

speelgoed-
materiaal

mg/kg
in vloeibaar 
of kleverig
speelgoed-
materiaal

Element mg/kg in 
droog, bros,
poederachtig 

of
flexibel 

speelgoed-
materiaal

mg/kg
in vloeibaar 
of kleverig
speelgoed-
materiaal

Aluminium 5 625 1 406 Aluminium 5 625 1 406
Antimoon 45 11,3 Antimoon 45 11,3
Arseen 7,5 1,9
Barium 4 500 1 125 Barium 4 500 1 125
Boor 1 200 300 Boor 1 200 300
Cadmium  3,8 0,9
Chroom 
(III) 

37,5 9,4 Chroom 
(III) 

37,5 9,4

Chroom 
(VI) 

0,04 0,01

Kobalt 10,5 2,6 Kobalt 10,5 2,6
Koper 622,5 156 Koper 622,5 156
Lood 27 6,8
Mangaan 1 200 300 Mangaan 1 200 300
Kwik 15 3,8
Nikkel 75 18,8 Nikkel 75 18,8
Seleen 37,5 9,4 Seleen 37,5 9,4
Strontium 4 500 1 125 Strontium 4 500 1 125
Tin 15 000 3 750 Tin 15 000 3 750
Organisch 
tin 

1,9 0,5 Organisch 
tin

1,9 0,5

Zink 3 750 938 Zink 3 750 938
Deze grenswaarden zijn niet van 
toepassing op speelgoed waarbij door de 

Schrappen
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bereikbaarheid, de functie, het volume 
of de massa duidelijk geen gevaar als 
gevolg van zuigen, likken, inslikken of 
langdurig huidcontact bestaat bij 
gebruik overeenkomstig artikel 9, lid 2, 
eerste alinea.

Or. en

Justification

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. 

Amendement 348
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Element mg/kg in 
droog, bros,
poederachtig 

of
flexibel 

speelgoed-
materiaal

mg/kg
in vloeibaar 
of kleverig
speelgoed-
materiaal

Element mg/kg in 
droog, bros,
poederachtig 

of
flexibel 

speelgoed-
materiaal

mg/kg
in vloeibaar 
of kleverig
speelgoed-
materiaal

Aluminium 5 625 1 406 Aluminium 5 625 1 406
Antimoon 45 11,3 Antimoon 45 11,3
Arseen 7,5  1,9 Arseen 7,5 1,9
Barium 4 500 1 125 Barium 4 500 1 125
Boor 1 200 300 Boor 1 200 300
Cadmium  3,8 0,9
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Chroom 
(III) 

37,5 9,4 Chroom 
(III) 

37,5 9,4

Chroom 
(VI) 

0,04 0,01

Kobalt 10,5 2,6 Kobalt 10,5 2,6
Koper 622,5 156 Koper 622,5 156
Lood 27 6,8
Mangaan 1 200 300 Mangaan 1 200 300
Kwik 15 3,8
Nikkel 75 18,8 Nikkel 75 18,8
Seleen 37,5 9,4 Seleen 37,5 9,4
Strontium 4 500 1 125 Strontium 4 500 1 125
Tin 15 000 3 750 Tin 15 000 3 750
Organisch 
tin 

1,9 0,5 Organisch 
tin

1,9 0,5

Zink 3 750 938 Zink 3 750 938
Deze grenswaarden zijn niet van 
toepassing op speelgoed waarbij door de 
bereikbaarheid, de functie, het volume 
of de massa duidelijk geen gevaar als 
gevolg van zuigen, likken, inslikken of 
langdurig huidcontact bestaat bij 
gebruik overeenkomstig artikel 9, lid 2, 
eerste alinea.

Schrappen

Or. en

Amendement 349
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Element mg/kg in 
droog, bros,
poederachtig 

of
flexibel 

mg/kg
in vloeibaar 
of kleverig
speelgoed-
materiaal

Element mg/kg in 
droog, bros,
poederachtig 

of
flexibel 

mg/kg
in vloeibaar 
of kleverig
speelgoed-
materiaal
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speelgoed-
materiaal

speelgoed-
materiaal

Aluminium 5 625 1 406 Aluminium 5 625 1 406
Antimoon 45 11,3 Antimoon 45 11,3
Arseen 7,5  1,9
Barium 4 500 1 125 Barium 4 500 1 125
Boor 1 200 300 Boor 1 200 300
Cadmium  3,8 0,9
Chroom 
(III) 

37,5 9,4

Chroom 
(VI) 

0,04 0,01

Kobalt 10,5 2,6
Koper 622,5 156 Koper 622,5 156
Lood 27 6,8
Mangaan 1 200 300 Mangaan 1 200 300
Kwik 15 3,8
Nikkel 75 18,8
Seleen 37,5 9,4 Seleen 37,5 9,4
Strontium 4 500 1125 Strontium 4 500 1125
Tin 15 000 3750 Tin 15 000 3 750
Organisch 
tin 

1,9 0,5

Zink 3 750 938 Zink 3 750 938
Deze grenswaarden zijn niet van 
toepassing op speelgoed waarbij door de 
bereikbaarheid, de functie, het volume 
of de massa duidelijk geen gevaar als 
gevolg van zuigen, likken, inslikken of 
langdurig huidcontact bestaat bij 
gebruik overeenkomstig artikel 9, lid 2, 
eerste alinea.

Schrappen

Or. en

Motivering

Sommige van deze zware metalen zijn bekende CMR-stoffen. De migratielimieten mogen niet 
worden gebruikt om metalen met bv. CMR-eigenschappen van het verbod vrij te stellen, en deze 
limieten moeten worden gebruikt om de risico's verder te beperken. Dit moet worden 
verduidelijkt. Wij zien goede redenen om het gebruik van de gevaarlijkste metalen, en met name 
kwik, in speelgoed te verbieden. Voor zover bekend gebruiken EU-fabrikanten geen kwik in 
speelgoed, maar in een aantal gevallen bevatte ingevoerd speelgoed helaas kwik. Wij stellen 
voor om de laatste alinea te schrappen omdat deze te ruime vrijstellingen van het CMR-verbod 
toestaat.
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Amendement 350
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel I – punt 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gebruik van de volgende elementen in 
speelgoed of bestanddelen van speelgoed 
is verboden:
(1) Arseen
(2) Cadmium
(3) Chroom (IV)
(4) Lood
(5) Kwik
(6) Organisch tin

Or. en

Motivering

Arseen, cadmium, lood, chroom (VI), kwik en organisch tin zijn uiterst giftig en moeten volledig 
worden verboden in speelgoed. Cadmium, lood, chroom (VI) en kwik zijn al verboden in auto's 
en elektrische en elektronische apparatuur. Chroom (VI) in cement moet worden gereduceerd tot 
een ongevaarlijke vorm door de toevoeging van ijzersulfaat. Arseen is verboden in verf en 
houtbehandelingsproducten (met enkele uitzonderingen). Organische tinverbindingen zijn 
verboden als biociden. Dergelijke stoffen horen duidelijk niet thuis in speelgoed.

Amendement 351
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – Deel III – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis) Er worden specifieke eisen 
vastgesteld voor speelgoed of onderdelen 
van speelgoed die ontworpen zijn om in de 
mond te worden gestopt, ongeacht de 
leeftijdsgroep waarvoor het speelgoed 
bestemd is, op basis van de 
verpakkingseisen voor levensmiddelen als 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
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1935/2004 van het Europees Parlement en 
de Raad van 27 oktober 2004 inzake 
materialen en voorwerpen bestemd om 
met levensmiddelen in contact te komen 
en de daarmee verband houdende 
specifieke maatregelen voor bepaalde 
materialen. Deze eisen worden vastgesteld 
op basis van een advies van het bevoegde 
wetenschappelijke comité en bij een 
besluit overeenkomstig artikel 45, lid 2, 
rekening houdend met de verschillen 
tussen speelgoed en materialen die met 
levensmiddelen in contact komen.

Or. el

Amendement 352
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis - titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis
Lijst van stoffen of preparaten die 
overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 
67/548/EEG als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting, 
categorie 1 en 2, zijn ingedeeld en 
waarvoor het desbetreffende 
wetenschappelijke comité een vrijstelling 
heeft verleend na een evaluatie 
overeenkomstig bijlage II, deel III, punt 4.

Or. en

Motivering

Naar analogie met de toelatingsprocedure overeenkomstig Reach, waarbij specifiek rekening 
wordt gehouden met CMR 1- en 2-stoffen, voorziet het amendement in een verbod met een 
uitdooftermijn voor de uitzonderlijke gevallen waarin om een vrijstelling wordt verzocht. 
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Amendement 353
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis - titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis
Lijst van CMR 1- en 2-stoffen die zijn 

vrijgesteld van het verbod van bijlage II, 
deel III, punt 3

Or. en

Motivering

Zoals vereist overeenkomstig amendement 6 op bijlage II, deel III, CHEMISCHE 
EIGENSCHAPPEN: CMR 1 en 2, punt 4.2

Amendement 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis - titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis
Lijst van CMR 1- en 2-stoffen en 

-preparaten die zijn vrijgesteld van het 
verbod van bijlage II, deel III, punt 3

Or. en

Amendement 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis - titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis
Lijst van CMR 1- en 2-stoffen die zijn 

vrijgesteld van het verbod van bijlage II, 
deel III, punt 3
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Or. en

Amendement 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis - titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis
Lijst van CMR 1- en 2-stoffen die zijn 

vrijgesteld van het verbod van bijlage II, 
deel III, punt 3

Or. en

Motivering

Zoals vereist overeenkomstig amendement XY op bijlage II, deel III, CHEMISCHE 
EIGENSCHAPPEN: CMR 1 en 2, punt 4.2

Amendement 357
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II ter - titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II ter
Lijst van stoffen of preparaten die 
overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 
67/548/EEG als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting, 
categorie 3, zijn ingedeeld en 
overeenkomstig bijlage II, deel III, punt 5, 
verboden zijn.

Or. en

Justification

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 
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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.

Amendement 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II ter - titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II ter
Lijst van verboden CMR 3-stoffen en 

-preparaten

Or. en

Amendement 359
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II ter - titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II ter
Lijst van verboden CMR 3-stoffen

Or. en

Motivering

Zoals vereist overeenkomstig amendement 7 op bijlage II, deel III, CHEMISCHE 
EIGENSCHAPPEN: CMR 3, punt 5, sub ii).

Amendement 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II ter - titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II ter
Lijst van verboden CMR 3-stoffen
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Or. en

Amendement 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II ter - titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

. Bijlage II ter
Lijst van verboden CMR 3-stoffen

Or. en

Motivering

Zoals vereist overeenkomstig amendement XY, bijlage II, deel III, CHEMISCHE 
EIGENSCHAPPEN: CMR 3, punt 5, sub ii).

Amendement 362
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV - paragraaf 1 - punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een uitvoerige beschrijving van het 
ontwerp en de vervaardiging, met inbegrip 
van een lijst van de in het speelgoed 
gebruikte bestanddelen en materialen, 
alsook gedetailleerde informatie over de
chemische samenstelling van het 
speelgoed of de stoffen die bij de 
vervaardiging van het speelgoed zijn 
gebruikt en de hoeveelheid van elke stof
die in het speelgoed of onderdelen van het
speelgoed is gebruikt;

Or. el
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Amendement 363
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV - paragraaf 1 - punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een uitvoerige beschrijving van het 
ontwerp en de vervaardiging, met inbegrip 
van een lijst van de in het speelgoed 
gebruikte bestanddelen en materialen, 
alsook gedetailleerde informatie over de
chemische samenstelling van het 
speelgoed of de stoffen die bij de 
vervaardiging van het speelgoed zijn 
gebruikt en over de hoeveelheid van de 
afzonderlijke stoffen die in het speelgoed 
of onderdelen van het speelgoed zijn 
gebruikt;

Or. en

Motivering

Veiligheidsinformatiebladen geven slechts beperkte informatie over de chemische inhoud van 
speelgoed. De technische documentatie moet gedetailleerdere informatie bevatten, zoals 
kwantitatieve informatie over de chemische stoffen die in het speelgoed zijn gebruikt. 

Amendement 364
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - Deel A - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle waarschuwingen, aan de hand van 
woorden of een pictogram, worden 
voorafgegaan door het woord 
"Waarschuwing".

Or. en

Motivering

Om het voor de consument duidelijk te maken dat de tekst over veiligheid gaat en om de nodige 
aandacht op de boodschap te vestigen, moeten alle waarschuwingen met het woord 
"Waarschuwing" beginnen. Dit geldt met name voor waarschuwingen aan de hand van een 
pictogram.
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Amendement 365
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - Deel A - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle waarschuwingen, aan de hand van 
woorden of een pictogram, worden 
voorafgegaan door het woord 
"Waarschuwing".

Or. en

Amendement 366
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - Deel A - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle waarschuwingen, aan de hand van 
woorden of een pictogram, worden 
voorafgegaan door het woord 
"Waarschuwing". 

Or. en

Motivering

Om het voor de consument duidelijk te maken dat de tekst over veiligheid gaat en om de nodige 
aandacht op de boodschap te vestigen, moeten alle waarschuwingen met het woord 
"Waarschuwing" beginnen. Dit geldt met name voor waarschuwingen aan de hand van een 
pictogram.  

Amendement 367
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - Deel B - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op speelgoed dat gevaarlijk kan zijn 
voor kinderen jonger dan 36 maanden 
wordt een waarschuwing aangebracht, 

1. Op speelgoed dat gevaarlijk kan zijn 
voor kinderen jonger dan 36 maanden 
wordt een waarschuwing aangebracht, 
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bijvoorbeeld: "Waarschuwing: niet 
geschikt voor kinderen jonger dan 
36 maanden" of "Waarschuwing: niet 
geschikt voor kinderen jonger dan drie 
jaar", dan wel het woord "Waarschuwing" 
met het volgende pictogram:

bijvoorbeeld: "Waarschuwing: niet 
geschikt voor kinderen jonger dan 
36 maanden" of "Waarschuwing: niet 
geschikt voor kinderen jonger dan drie 
jaar", dan wel het woord "Waarschuwing" 
met het volgende pictogram:

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

Deze waarschuwingen gaan vergezeld van 
een beknopte aanduiding van het specifieke 
gevaar waarop deze beperking is 
gebaseerd, die in de gebruiksaanwijzing 
kan worden opgenomen.
Een dergelijke waarschuwing mag niet 
worden gebruikt voor speelgoed dat 
ontworpen is of gezien de functie, 
afmetingen of andere kenmerken bestemd 
is voor kinderen jonger dan 36 maanden. 
Met name alle speelgoed met een zachte 
vulling worden beschouwd als speelgoed 
kenmerken bestemd voor kinderen jonger 
dan 36 maanden.

Deze bepaling is niet van toepassing op 
speelgoed dat gezien de functie, 
afmetingen, eigenschappen of kenmerken 
dan wel om andere gegronde redenen 
duidelijk niet geschikt is voor kinderen 
jonger dan 36 maanden.

Deze bepaling is niet van toepassing op 
speelgoed dat gezien de functie, 
afmetingen, eigenschappen of kenmerken 
dan wel om andere gegronde redenen 
duidelijk niet geschikt is voor kinderen 
jonger dan 36 maanden.

Or. en

Motivering

De waarschuwing voor kleine onderdelen wordt momenteel misbruikt. Speelgoed dat eigenlijk 
voor jonge kinderen bestemd is, draagt de waarschuwing om de aanwezigheid van kleine 
onderdelen waarin kleine kinderen kunnen stikken, wettelijk te maken. Met name in speelgoed 
met een zachte vulling zoals teddyberen en zachte poppen zouden nooit kleine onderdelen mogen 
zitten omdat het, ongeacht de bedoeling van de fabrikant, waarschijnlijk is dat kinderen ermee 
zullen spelen.

Amendement 368
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - Deel B - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op speelgoed dat gevaarlijk kan zijn 
voor kinderen jonger dan 36 maanden 

1. Op speelgoed dat gevaarlijk kan zijn 
voor kinderen jonger dan 36 maanden 
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wordt een waarschuwing aangebracht, 
bijvoorbeeld: "Waarschuwing: niet 
geschikt voor kinderen jonger dan 
36 maanden" of "Waarschuwing: niet 
geschikt voor kinderen jonger dan drie 
jaar", dan wel het woord "Waarschuwing" 
met het volgende pictogram:

wordt een waarschuwing aangebracht, 
bijvoorbeeld: "Waarschuwing: niet 
geschikt voor kinderen jonger dan 
36 maanden" of "Waarschuwing: niet 
geschikt voor kinderen jonger dan drie 
jaar", dan wel het woord "Waarschuwing" 
met het volgende pictogram:

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

Deze waarschuwingen gaan vergezeld van 
een beknopte aanduiding van het specifieke 
gevaar waarop deze beperking is 
gebaseerd, die in de gebruiksaanwijzing 
kan worden opgenomen.
Een dergelijke waarschuwing mag niet 
worden gebruikt voor speelgoed dat 
ontworpen is of gezien de functie, 
afmetingen of andere kenmerken bestemd 
is voor kinderen jonger dan 36 maanden. 
Met name alle speelgoed met een zachte 
vulling worden beschouwd als speelgoed 
kenmerken bestemd voor kinderen jonger 
dan 36 maanden.

Deze bepaling is niet van toepassing op 
speelgoed dat gezien de functie, 
afmetingen, eigenschappen of kenmerken 
dan wel om andere gegronde redenen 
duidelijk niet geschikt is voor kinderen 
jonger dan 36 maanden.

Deze bepaling is niet van toepassing op 
speelgoed dat gezien de functie, 
afmetingen, eigenschappen of kenmerken 
dan wel om andere gegronde redenen 
duidelijk niet geschikt is voor kinderen 
jonger dan 36 maanden.

Or. en

Amendement 369
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - Deel B - punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Schaatsen, rolschaatsen, inlineskates, 
skateboards, autopeds en speelgoedfietsen 
voor kinderen

5. Schaatsen, rolschaatsen, inlineskates, 
skateboards, autopeds en speelgoedfietsen 
voor kinderen

Indien deze producten als speelgoed ten 
verkoop worden aangeboden, wordt daarop 
de volgende vermelding aangebracht:

Indien deze producten als speelgoed ten 
verkoop worden aangeboden, wordt daarop 
de volgende vermelding aangebracht:

"Waarschuwing: beschermingsmiddelen 
dragen. Niet gebruiken in het verkeer".

"Waarschuwing: beschermingsmiddelen 
dragen. Niet gebruiken op openbare wegen 
of openbare paden, of trottoirs daarvan. 
Mag niet worden gebruikt door kinderen 
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met een gewicht van meer dan 20 kg".
Voorts wordt er in de gebruiksaanwijzing 
op gewezen dat met dit speelgoed 
voorzichtig moet worden omgegaan omdat
er grote handigheid voor vereist is, 
teneinde valpartijen en botsingen met letsel 
voor de gebruiker en derden te voorkomen.
Ook wordt aangegeven welke 
beschermingsmiddelen worden aangeraden
(helm, handschoenen, kniebeschermers, 
elleboogbeschermers enz.).

Voorts wordt er in de gebruiksaanwijzing 
op gewezen dat met dit speelgoed 
voorzichtig moet worden omgegaan omdat 
er grote handigheid voor vereist is, 
teneinde valpartijen en botsingen met letsel 
voor de gebruiker en derden te voorkomen.
Ook wordt aangegeven welke 
beschermingsmiddelen worden aangeraden
(helm, handschoenen, kniebeschermers, 
elleboogbeschermers enz.).

Or. en

Motivering

Waarschuwingen moeten duidelijk zijn zodat consumenten begrijpen wat ze betekenen en de 
nodige beschermingsmaatregelen nemen.

Amendement 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - Deel B - punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
wordt de volgende waarschuwing 
aangebracht:

Op speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
wordt de volgende waarschuwing 
aangebracht:

"Toezicht door volwassenen aanbevolen". "Toezicht door volwassenen sterk
aanbevolen".

Or. en

Amendement 371
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - Deel B - punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
wordt de volgende waarschuwing 
aangebracht:

Op speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
wordt de volgende waarschuwing 
aangebracht:
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"Toezicht door volwassenen aanbevolen". "Toezicht door volwassenen aanbevolen".
Op levensmiddelen die speelgoed bevatten, 
wordt ongeacht de leeftijd van het kind de 
volgende waarschuwing aangebracht:  
"Waarschuwing: bevat speelgoed" of, 
indien het speelgoed in een gevaarlijke 
verpakking zit: "Waarschuwing, bevat 
speelgoed en een verpakking –
verstikkingsgevaar. Verwijder speelgoed 
en verpakking alvorens het product aan 
een kind te geven".

Or. en

Motivering

Op sommige producten staat dat er een "verrassing binnenin" zit, zonder dat er wordt vermeld of 
die verrassing eetbaar is of niet. In dat geval kan een kind bv. een balletje (oneetbaar speelgoed) 
verwarren met een (eetbaar) bolletje kauwgum. De voorgestelde formulering biedt een betere
bescherming voor kinderen.

Amendement 372
Maria Matsouka

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - Deel B - punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Op speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
wordt de volgende waarschuwing 
aangebracht:

7. Op speelgoed dat in levensmiddelen is 
opgenomen of daarmee is samengevoegd, 
wordt de volgende waarschuwing 
aangebracht:

"Toezicht door volwassenen aanbevolen". "Toezicht door volwassenen aanbevolen".
Op levensmiddelen die speelgoed bevatten, 
wordt ongeacht de leeftijd van het kind de 
volgende vermelding aangebracht: 
"Waarschuwing: bevat speelgoed" of, 
indien het speelgoed in een gevaarlijke 
verpakking zit: "Waarschuwing: bevat 
speelgoed in een verpakking die een 
verstikkingsrisico kan inhouden. 
Verwijder de verpakking alvorens het 
speelgoed aan een kind te geven".

Or. el
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Amendement 373
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI - Deel B - alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis) Imitaties van maskers en helmen
Op imitaties van beschermingsmaskers en 

-helmen wordt de volgende 
waarschuwing aangebracht:

"Waarschuwing: dit speelgoed biedt geen 
bescherming".

Or. en

Motivering

Waarschuwingen moeten duidelijk zijn zodat consumenten begrijpen wat ze betekenen en de 
nodige beschermingsmaatregelen nemen.
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