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Ändringsförslag 102
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Direktiv 88/378/EEG bygger på de 
principer som anges i rådets resolution av 
den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk 
harmonisering och standarder. Där 
fastställs således endast grundläggande 
säkerhetskrav för leksaker medan de 
tekniska detaljerna antas av Europeiska 
standardiseringsorganisationen (CEN) och 
Europeiska organisationen för 
standardisering inom elområdet (Cenelec) i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 
1998 om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter. Leksaker som överensstämmer 
med sådana harmoniserade standarder, till 
vilka hänvisningar har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, ska 
förutsättas överensstämma med kraven i 
direktiv 88/378/EEG. Dessa 
grundläggande principer fungerar bra i 
leksaksbranschen och bör behållas.

(2) Direktiv 88/378/EEG bygger på de 
principer som anges i rådets resolution av 
den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk 
harmonisering och standarder. Där 
fastställs således grundläggande 
säkerhetskrav för leksaker, inklusive 
särskilda säkerhetskrav för leksakers 
kemiska, fysikaliska, mekaniska, 
elektriska och hygieniska egenskaper eller 
dess brandfarlighet och radioaktivitet. De 
tekniska detaljerna antas av Europeiska
standardiseringsorganisationen (CEN) och 
Europeiska organisationen för 
standardisering inom elområdet (Cenelec) i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 
1998 om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter. Leksaker som överensstämmer 
med sådana harmoniserade standarder, till 
vilka hänvisningar har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, ska 
förutsättas överensstämma med kraven i 
direktiv 88/378/EEG.

Or. en

Motivering

De grundläggande säkerhetskraven innehåller inte endast de krav som anges i artikel 9 i 
direktivet, utan även de särskilda säkerhetskrav som anges i bilaga II. Dessutom är det svårt 
att låtsas som om saker och ting har fungerat bra i leksaksbranschen, med tanke på de 
säkerhetsproblem som man nyligen har haft med leksaker.
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Ändringsförslag 103
Karin Riis-Jørgensen, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou, Alexander Graf Lambsdorff, 
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) En annan viktig målsättning med det 
nya system som inrättas genom detta 
direktiv är att stimulera och i vissa fall se 
till att farliga ämnen och material som 
används i leksaker ersätts med mindre 
farliga ämnen eller tekniker om det finns 
lämpliga alternativ som är ekonomiskt 
och tekniskt genomförbara. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en anpassning till Reachförordningen (skäl 12).

Ändringsförslag 104
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Försiktighetsprincipen inkluderades i 
fördraget 1992, och Europeiska
gemenskapernas domstol har vid flera 
tillfällen preciserat att innehållet och 
omfattningen av denna
gemenskapsrättsliga princip utgör en av 
grundvalarna för gemenskapens miljö-
och hälsoskyddspolitik1.
________________
1 Dom av den 23 september 2003 i mål C-192/01, 
kommissionen mot Danmark, REG 2003, s. I-
9693; dom av den 7 september 2004 i mål C-
127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee och Nederlandse Vereniging tot 
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Bescherming van Vogels, REG 2004, s. I-7405.

Or. sv

Motivering

Eftersom det inte finns några uppgifter om de faror och risker som leksaker kan medföra för 
barns säkerhet och hälsa, och eftersom barn tillhör de grupper av befolkningen som är 
mycket sårbara eller sårbara beroende på ålder, bör försiktighetsprincipen tas med i 
lagstiftningen om leksakers säkerhet så att både medlemsstaternas behöriga myndigheter och 
de ekonomiska aktörerna kan vidta åtgärder för att hindra att vissa leksaker kommer ut på 
marknaden. Lagstiftningen bör ha en allmän räckvidd.

Ändringsförslag 105
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Försiktighetsprincipen fogades till 
fördraget 1992 och Europeiska 
gemenskapernas domstol har vid flera 
tillfällen1 preciserat principens innehåll 
och omfattning. Den utgör en av 
grundvalarna för gemenskapens miljö-
och hälsoskyddspolitik.
_________
1 Dom av den 23 september 2003, mål C-192/01, 
kommissionen mot Danmark, REG 2003, s. I-
9693; dom av den 7 september 2004 i mål C-
127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee och Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels mot Staatssecretaris van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, REG 2004, 
s. I-7405.

Or. en

Motivering

Eftersom det inte finns någon statistik på de faror och risker som leksaker kan medföra för 
barns säkerhet och hälsa och eftersom barn klassificeras som mycket sårbara eller som en 
mycket sårbar samhällsgrupp, beroende på deras ålder, bör försiktighetsprincipen tas med i 
lagstiftningen om leksakers säkerhet så att både medlemsstaternas behöriga myndigheter och 
de ekonomiska aktörerna kan vidta åtgärder för att hindra att vissa leksaker kommer ut på 
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marknaden. 

Ändringsförslag 106
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Alla ekonomiska aktörer som ingår i 
leverans- och distributionskedjan bör vidta 
åtgärder för att se till att de endast 
tillhandahåller sådana leksaker på 
marknaden som överensstämmer med den 
tillämpliga lagstiftningen. I detta direktiv 
görs en tydlig och proportionell fördelning 
av skyldigheterna som svarar mot varje 
aktörs roll i leverans- och 
distributionsprocessen.

(8) Alla ekonomiska aktörer som ingår i 
leverans- och distributionskedjan bör 
agera så ansvarsfullt och försiktigt som är 
nödvändigt för att garantera att de 
leksaker som de släpper ut på marknaden 
inte har några farliga effekter på barns 
säkerhet och hälsa vid användning och 
under användningsomständigheter som 
rimligen kan förutses. De ekonomiska 
aktörerna bör vidta åtgärder för att se till
att de endast tillhandahåller sådana
leksaker på marknaden som
överensstämmer med den tillämpliga
lagstiftningen. I detta direktiv görs en
tydlig och proportionell fördelning av
skyldigheterna som svarar mot varje aktörs
roll i leverans- och distributionsprocessen.

Or. sv

Motivering

Det räcker inte att påminna de ekonomiska aktörerna om att vidta lämpliga åtgärder, det är 
också bra att påminna dem om att de är ansvariga. De måste alltså vara vaksamma så att 
barns säkerhet och hälsa garanteras. Hänsyn måste tas till olika typer av användningar.
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Ändringsförslag 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Alla ekonomiska aktörer som ingår i 
leverans- och distributionskedjan bör vidta 
åtgärder för att se till att de endast 
tillhandahåller sådana leksaker på 
marknaden som överensstämmer med den 
tillämpliga lagstiftningen. I detta direktiv 
görs en tydlig och proportionell fördelning 
av skyldigheterna som svarar mot varje 
aktörs roll i leverans- och 
distributionsprocessen.

(8) Detta direktiv bygger på principen att
alla ekonomiska aktörer som ingår i 
leverans- och distributionskedjan bör
tillverka, importera eller släppa ut 
leksaker på marknaden med det ansvar 
och den försiktighet som krävs för att 
garantera att barns säkerhet och hälsa 
under normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden inte påverkas 
negativt. De ekonomiska aktörerna bör 
vidta åtgärder för att se till att de endast 
tillhandahåller sådana leksaker på 
marknaden som överensstämmer med den 
tillämpliga lagstiftningen. I detta direktiv 
görs en tydlig och proportionell fördelning 
av skyldigheterna som svarar mot varje 
aktörs roll i leverans- och 
distributionsprocessen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag inför skyldigheten för ekonomiska aktörer att iaktta försiktighet. Det är 
en anpassning som inspirerats av bestämmelserna i Reachförordningen (skäl 16).

Ändringsförslag 108
Martí Grau i Segú

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I syfte att öka efterlevnaden av 
principerna om lojal konkurrens på den 
inre marknaden och förhindra att 
barnens säkerhet äventyras bör man 
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förbättra mekanismerna för gränskontroll 
av leksaker som når den europeiska 
marknaden. 

Or. es

Motivering

Dels bör de europeiska företagen ha fullständiga garantier för att detta direktiv tillämpas 
strikt på importerade leksaker, dels bör konsumenterna när de köper en importerad leksak 
kunna veta säkert att den överensstämmer med gällande normer. 

Ändringsförslag 109
Karin Riis-Jørgensen

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att barnen ska skyddas mot 
nyupptäckta risker måste nya 
grundläggande säkerhetskrav också antas. 
Det är särskilt nödvändigt att komplettera 
och uppdatera bestämmelserna om 
kemikalier i leksaker. Dessa bestämmelser 
bör ange att leksaker bör överensstämma 
med den allmänna kemikalielagstiftningen, 
särskilt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1488/94 samt rådets direktiv 
76/769/EEG och kommissionens 
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG och 2000/21/EG.
Bestämmelserna bör emellertid också 
anpassas till barns särskilda behov 
eftersom de är sårbar konsumenter. Det bör 
därför införas nya begränsningar för ämnen 

(16) För att garantera en hög skyddsnivå 
för barnen och miljön mot risker, bör 
ämnen som inger mycket stora 
betänkligheter, särskilt CMR-ämnen, 
samt allergiframkallande ämnen och
föremål hanteras med yttersta försiktighet 
i enlighet med försiktighetsprincipen. Nya 
grundläggande säkerhetskrav måste också 
antas. Det är särskilt nödvändigt att 
komplettera och uppdatera bestämmelserna 
om kemikalier i leksaker. Dessa 
bestämmelser bör ange att leksaker bör 
överensstämma med den allmänna 
kemikalielagstiftningen, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 
2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1488/94 samt rådets direktiv 
76/769/EEG och kommissionens 
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som klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska (s.k. 
CMR-ämnen) enligt direktiv 67/548/EEG 
av den 27 juni 1967 om tillnärmning av 
lagar och andra författningar om 
klassificering, förpackning och märkning 
av farliga ämnen och doftämnen i leksaker, 
med tanke på att dessa ämnen kan utgöra 
en särskild hälsorisk. De specifika 
gränsvärden som anges i direktiv 
88/378/EEG för vissa ämnen bör 
uppdateras mot bakgrund av nya 
vetenskapliga rön.

direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG och 2000/21/EG. 
Bestämmelserna bör emellertid också 
anpassas till barns särskilda behov 
eftersom de är sårbar konsumenter. Det bör 
därför införas nya begränsningar för ämnen 
som klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska (s.k. 
CMR-ämnen) enligt direktiv 67/548/EEG 
av den 27 juni 1967 om tillnärmning av 
lagar och andra författningar om 
klassificering, förpackning och märkning 
av farliga ämnen och doftämnen i leksaker, 
med tanke på att dessa ämnen kan utgöra 
en särskild hälsorisk. De specifika 
gränsvärden som anges i direktiv 
88/378/EEG för vissa ämnen bör 
uppdateras mot bakgrund av nya 
vetenskapliga rön.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag uppmärksammar betydelsen av att ta upp ämnen med särskilt farliga 
egenskaper. Detta ändringsförslag är en anpassning till Reachförordningen (skäl 69).

Ändringsförslag 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att undvika eventuellt 
dubbelarbete i samband med 
utvärderingar enligt detta direktiv och 
förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 
bör CMR-ämnen som har utvärderats och 
inte förbjudits enligt detta direktiv inte 
omfattas av förslag till begränsningar 
enligt förordning (EG) nr 1907/2006 
(REACH) avseende riskerna för 
människors hälsa, och inte omfattas av 
godkännande enligt förordning (EG) 
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nr 1907/2006 (REACH) avseende 
riskerna för människors hälsa, i enlighet 
med artikel 58.2 i förordningen. På 
samma sätt bör CMR-ämnen som har 
utvärderats för användning i leksaker och 
inte förbjudits enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (REACH) inte heller 
omfattas av begränsningar eller 
utvärderingar enligt detta direktiv för att 
undvika dubbelarbete. 

Or. en

Motivering.

 Man måste undvika att olika EU-organ gör samma utvärdering av ett ämne som ska 
användas i leksaker. När ett ämne som ingår i en leksak har utvärderats enligt detta direktiv 
bör det inte omfattas av begränsningar eller tillståndsförfarande enligt Reachförordningens
artikel 58.2. På samma sätt bör ett ämne som, efter att en relevant utvärdering enligt 
Reachförordningen har gjorts, inte har förbjudits i leksaker inte omfattas av bestämmelserna 
i detta direktiv. 

Ändringsförslag 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att undvika dubbelarbete i 
samband med utvärderingar enligt detta 
direktiv och förordning (EG) nr 
1907/2006 (REACH), bör CMR-ämnen 
som har utvärderats och inte förbjudits 
enligt detta direktiv inte omfattas av 
förslag till begränsningar enligt 
förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) 
avseende riskerna för människors hälsa, 
och inte omfattas av godkännande enligt 
förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) 
avseende riskerna för människors hälsa i 
enlighet med artikel 58.2 i förordningen.
På samma sätt bör CMR-ämnen som har 
utvärderats för användning i leksaker och 
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inte förbjudits enligt förordning (EG) nr 
1907/2006 (REACH) inte heller omfattas 
av begränsningar eller utvärderingar 
enligt detta direktiv för att undvika 
dubbelarbete. 

Or. en

Motivering

Man måste undvika att olika EU-organ gör en utvärdering av samma CMR-ämne för 
användning i leksaker med resultat som skiljer sig åt. När ett CMR-ämne som ingår i en 
leksak har utvärderats enligt detta direktiv bör det inte omfattas av begränsningar eller 
tillståndsförfarande enligt Reachförordningen. När det gäller tillstånd kan detta beviljas 
enligt artikel 58.2 i Reachförordningen. På samma sätt bör ett ämne som, efter att en relevant 
utvärdering enligt Reachförordningen har gjorts, inte har förbjudits i leksaker inte heller 
omfattas av bestämmelserna i detta direktiv. 

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

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att undvika dubbelarbete i 
samband med utvärderingar enligt detta 
direktiv och förordning (EG) 
nr 1907/2006 (REACH), bör CMR-ämnen 
som tidigare har utvärderats och inte 
förbjudits enligt detta direktiv inte 
omfattas av förslag till begränsningar 
enligt förordning (EG) nr 1907/2006 
(REACH) avseende riskerna för 
människors hälsa, och inte omfattas av 
godkännande enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (REACH) avseende 
riskerna för människors hälsa i enlighet 
med artikel 58.2 i förordningen. På 
samma sätt bör CMR-ämnen som har 
utvärderats för användning i leksaker och 
inte förbjudits enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (REACH) således inte 
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omfattas av begränsningar eller 
utvärderingar enligt detta direktiv för att 
undvika dubbelarbete. 

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör anpassas till Reachförordningen.

 Alla dessa nya krav på leksaker är utöver den nya Reachförordningen.
Leksaksindustrins materialleverantörer är för tillfället upptagna med att försöka 
uppfylla kraven i Reachförordningen, och många genomförandeinstrument är 
fortfarande i ett utvecklingsstadium. 

 Detta direktiv kommer att etablera ett parallellförfarande till Reach.

Om ett ämne inte har förbjudits i leksaker efter att en relevant utvärdering enligt 
Reachförordningen har gjorts ska det inte omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag 113
Andrea Losco

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att undvika dubbelarbete i 
samband med utvärderingar enligt detta 
direktiv och förordning (EG) 
nr 1907/2006 (REACH), bör CMR-ämnen 
som har utvärderats och inte förbjudits 
enligt detta direktiv inte omfattas av 
förslag till begränsningar enligt 
förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) 
avseende riskerna för människors hälsa, 
och inte omfattas av godkännande enligt 
förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) 
avseende riskerna för människors hälsa i 
enlighet med artikel 58.2 i förordningen. 

Or. en
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Motivering

Detta direktiv bör anpassas till Reachförordningen.

Ändringsförslag 114
Martí Grau i Segú

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Man bör undvika allt dubbelarbete i 
samband med att olika EU-organ (t.ex. 
vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter i enlighet med det 
framtida direktivet om leksakers säkerhet 
och europeiska kemikaliemyndigheten i 
enlighet med REACH) utvärderar 
CMR-ämnen i leksaker, vilket också kan 
ge olika resultat. 

Or. es

Ändringsförslag 115
Jacques Toubon

Förslag till direktiv
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Det krävs en harmoniserad 
övergångsperiod på två år efter det att 
detta direktiv trätt i kraft för 
överensstämmelse med bestämmelserna.
Det krävs även en särskild 
övergångsperiod på fem år efter det att de 
omarbetade säkerhetskraven när det 
gäller kemiska egenskaper har 
offentliggjorts, så att leksakstillverkare 
och andra ekonomiska aktörer har 
tillräckligt med tid att anpassa sig till nya 
kemisktekniska krav och för att detta 
direktiv ska tillämpas enhetligt i hela 
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Europeiska unionen.

Or. fr

Motivering

En övergångsperiod på fem år för frågorna kring kemiska egenskaper gör det möjligt att
• ge företagen (95 % små och medelstora företag) tillräckligt med tid att anpassa sin 
produktionskedja och ta fram riskbedömningar för ansökan om undantag, 
• utarbeta protokoll och utrustning för att genomföra nya provningar och fastställa 
kriterier för utarbetande av riskstudier, 
ge industrin och den vetenskapliga kommittén tid att slutföra den utvärdering som ska visa att 
använda CMR-ämnen är säkra. 

Ändringsförslag 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Förslag till direktiv
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Det är nödvändigt med en 
harmoniserad övergångsperiod på två år 
efter detta direktivs ikraftträdande för att 
uppfylla dess bestämmelser, och därefter 
med ytterligare en övergångsperiod på 
tre år för att ge leksakstillverkare och 
ekonomiska aktörer tillräcklig tid att 
anpassa sig till de nya tekniska 
kemikaliekraven. Direktivet måste 
tillämpas konsekvent i hela EU. 

Or. en

Motivering

Enligt förslaget till direktiv får medlemsstaterna inte förhindra att leksaker som 
överensstämmer med det nuvarande direktivet 88/378/EEG om leksakers säkerhet ”senast två 
år efter ikraftträdandet släpps ut på marknaden”, vilket betyder att medlemsstater kanske 
väljer att tillämpa de nya bestämmelserna i direktivet omedelbart efter dess ikraftträdande, 
vilket oundvikligen kommer att leda till ett lapptäcke av olika regler i medlemsstaterna. På 
grund av den rättsliga säkerheten är det viktigt att en sådan situation inte uppstår. 
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Ändringsförslag 117
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Förslag till direktiv
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Det är nödvändigt med en 
harmoniserad övergångsperiod på två år 
efter detta direktivs ikraftträdande för att 
uppfylla dess bestämmelser, och därefter 
med ytterligare en övergångsperiod på 
tre år för att ge leksakstillverkare och 
ekonomiska aktörer tillräcklig tid att 
anpassa sig till de nya tekniska 
kemikaliekraven. Direktivet måste 
tillämpas konsekvent i hela EU.

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.” Member States may decide to apply the new provisions 
immediately upon entry into force, which would be an impossible burden on economic 
operators and it will inevitably lead to a patchwork of different laws in the Member States.
For reasons of legal certainty, it is important to avoid such a situation. A different approach 
is required for the chemicals requirements because these provisions are dramatically different 
from existing legislation and from the REACH provisions. The toy industry must be given the 
time to adapt.

Ändringsförslag 118
Andrea Losco

Förslag till direktiv
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Det är nödvändigt med en 
harmoniserad övergångsperiod på två år 
efter detta direktivs ikraftträdande för att 
uppfylla dess bestämmelser, och därefter 
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med ytterligare en övergångsperiod på 
tre år för att ge leksakstillverkare och 
ekonomiska aktörer den tid som krävs för 
att anpassa sig till de nya tekniska 
kemikaliekraven. Direktivet måste 
tillämpas konsekvent i hela EU. 

Or. en

Motivering

Enligt förslaget får medlemsstaterna inte förhindra att leksaker som överensstämmer med det 
nuvarande direktivet 88/378/EEG om leksakers säkerhet ”senast två år efter ikraftträdandet 
släpps ut på marknaden”. Detta betyder att medlemsstaterna kanske väljer att tillämpa de nya 
bestämmelserna i direktivet omedelbart efter dess ikraftträdande, vilket kommer att orsaka en 
alltför stor börda för ekonomiska aktörer och ett lapptäcke av olika regler i medlemsstaterna
På grund av den rättsliga säkerheten är det viktigt att en sådan situation inte uppstår. 

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

Förslag till direktiv
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) En harmoniserad allmän 
övergångsperiod på två år måste tillämpas 
efter detta direktivs ikraftträdande för 
efterlevnaden av dess bestämmelser, och 
en särskild övergångsperiod på tre år efter 
offentliggörandet av den harmoniserade 
omarbetade säkerhetsstandarden för 
leksaker beträffande kemiska egenskaper, 
för att ge leksakstillverkare och 
ekonomiska aktörer tillräcklig tid att 
anpassa sig till de nya kemikaliekraven. 
Direktivet måste tillämpas konsekvent i 
hela EU.

Or. en
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Ändringsförslag 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Det är nödvändigt med en 
harmoniserad övergångsperiod på två år 
efter detta direktivs ikraftträdande för att 
uppfylla dess bestämmelser, och därefter 
med ytterligare en övergångsperiod på 
ett år efter det att den reviderade 
leksaksstandarden EN 71-3 om nya 
kemikaliekrav har trätt i kraft, för att ge 
leksakstillverkare och ekonomiska aktörer 
tillräcklig tid att anpassa sig till de nya 
kemikaliekraven. Direktivet måste 
tillämpas konsekvent i hela EU.

Or. en

Motivering

Enligt förslaget får medlemsstaterna välja att tillämpa de nya bestämmelserna i direktivet 
omedelbart efter ikraftträdandet vilket skulle leda till en ohållbar situation för aktörerna och 
ett lapptäcke av olika regler. Leksaksindustrin och lagstiftarna måste ges tillräcklig tid för 
anpassa sig, annars kommer små och medelstora företags överlevnad att äventyras. En 
ytterligare övergångsperiod på ett år är nödvändig för att CEN ska kunna omarbeta de 
nuvarande leksaksstandarderna och för att industrin ska kunna uppfylla dem.

Ändringsförslag 121
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De allmänna och särskilda 
kemikaliekraven i detta direktiv bör syfta 
till att skydda barns hälsa från farliga 
ämnen i leksaker, medan miljöproblemen 
behandlas i övergripande miljölagstiftning 
som också gäller leksaker, särskilt 

(17) De allmänna och särskilda 
kemikaliekraven i detta direktiv bör syfta 
till att skydda barns hälsa från farliga 
ämnen i leksaker, medan miljöproblemen 
behandlas i miljölagstiftning som gäller 
elektriska och elektroniska leksaker, 
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Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 
2003 om begränsning av användningen 
av vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 
2003 om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska och elektroniska 
produkter, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/62/EG av den 20 december 
1994 om förpackningar och 
förpackningsavfall samt i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/66/EG av den 6 september 
2006 om batterier och ackumulatorer och 
förbrukade batterier och ackumulatorer och 
om upphävande av direktiv 91/157/EEG.

nämligen Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 
2003 om begränsning av användningen 
av vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/96/EG av den 27 januari 2003 om 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska och elektroniska produkter.
Dessutom regleras miljöfrågor som rör 
avfall av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall, medan de miljöfrågor som rör 
förpackningar regleras av
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/62/EG av den 20 december 1994 om 
förpackningar och förpackningsavfall, och 
de miljöfrågor som rör batterier och 
ackumulatorer regleras av
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/66/EG av den 6 september 2006 om 
batterier och ackumulatorer och förbrukade 
batterier och ackumulatorer och om 
upphävande av direktiv 91/157/EEG.

Or. en

Motivering

Texten ger intrycket av att miljöhänsyn uttryckligen gäller alla leksaker, medan det endast 
berör elektriska och elektroniska leksaker. Övergripande lagstiftning är inte uttryckligen 
tillämplig på leksaker och bör inte klumpas ihop med direktivet om elektriska och elektroniska 
produkter samt direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska 
produkter. 

Ändringsförslag 122
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De allmänna och särskilda (17) De allmänna och särskilda 
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kemikaliekraven i detta direktiv bör syfta 
till att skydda barns hälsa från farliga 
ämnen i leksaker, medan miljöproblemen 
behandlas i övergripande miljölagstiftning 
som också gäller leksaker, särskilt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 
2003 om begränsning av användningen av 
vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 
2003 om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska och elektroniska 
produkter, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/62/EG av den 20 december 
1994 om förpackningar och 
förpackningsavfall samt i
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/66/EG av den 6 september 
2006 om batterier och ackumulatorer och 
förbrukade batterier och ackumulatorer och 
om upphävande av direktiv 91/157/EEG.

kemikaliekraven i detta direktiv bör syfta 
till att skydda barns hälsa från farliga 
ämnen i leksaker, medan miljöproblemen 
behandlas i miljölagstiftning som gäller 
elektriska och elektroniska leksaker, 
särskilt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 
2003 om begränsning av användningen av 
vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter samt
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/96/EG av den 27 januari 2003 om 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska och elektroniska produkter. 
Dessutom regleras miljöfrågor som rör 
avfall av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall, medan de miljöfrågor som rör 
förpackningar regleras av
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/62/EG av den 20 december 1994 om 
förpackningar och förpackningsavfall, och 
de miljöfrågor som rör batterier och 
ackumulatorer regleras av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/66/EG av den 6 september 2006 om 
batterier och ackumulatorer och förbrukade 
batterier och ackumulatorer och om 
upphävande av direktiv 91/157/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 123
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De allmänna och särskilda 
kemikaliekraven i detta direktiv bör syfta 
till att skydda barns hälsa från farliga 
ämnen i leksaker, medan miljöproblemen 

(17) De allmänna och särskilda 
kemikaliekraven i detta direktiv bör syfta 
till att skydda barns hälsa från farliga 
ämnen i leksaker, medan miljöproblemen 
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behandlas i övergripande miljölagstiftning 
som också gäller leksaker, särskilt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 
2003 om begränsning av användningen av 
vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 
2003 om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska och elektroniska 
produkter, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/62/EG av den 20 december 
1994 om förpackningar och 
förpackningsavfall samt i
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/66/EG av den 6 september 
2006 om batterier och ackumulatorer och 
förbrukade batterier och ackumulatorer och 
om upphävande av direktiv 91/157/EEG.

behandlas i miljölagstiftning som gäller 
elektriska och elektroniska leksaker, 
nämligen Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 
2003 om begränsning av användningen av
vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter samt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/96/EG av den 27 januari 2003 om 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska och elektroniska produkter. 

Dessutom regleras miljöfrågor som rör 
avfall av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall, medan de miljöfrågor som rör 
förpackningar regleras av
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/62/EG av den 20 december 
1994 om förpackningar och 
förpackningsavfall, och de miljöfrågor 
som rör batterier och ackumulatorer 
regleras av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/66/EG av den 6 september 
2006 om batterier och ackumulatorer och 
förbrukade batterier och ackumulatorer och 
om upphävande av direktiv 91/157/EEG.

Or. en

Motivering

Kommissionens text ger intrycket av att miljöhänsyn uttryckligen gäller alla leksaker, medan 
det endast berör elektriska och elektroniska leksaker.
Övergripande lagstiftning är inte uttryckligen tillämplig på leksaker och bör inte klumpas 
ihop med direktivet om elektriska och elektroniska produkter samt direktivet om avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter.
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Ändringsförslag 124
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De allmänna och särskilda 
kemikaliekraven i detta direktiv bör syfta 
till att skydda barns hälsa från farliga 
ämnen i leksaker, medan miljöproblemen 
behandlas i övergripande miljölagstiftning 
som också gäller leksaker, särskilt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 
2003 om begränsning av användningen av 
vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 
2003 om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska och elektroniska 
produkter, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/62/EG av den 20 december 
1994 om förpackningar och 
förpackningsavfall samt i
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/66/EG av den 6 september 
2006 om batterier och ackumulatorer och 
förbrukade batterier och ackumulatorer och 
om upphävande av direktiv 91/157/EEG.

(17) De allmänna och särskilda 
kemikaliekraven i detta direktiv bör syfta 
till att skydda barns hälsa från farliga 
ämnen i leksaker, medan miljöproblemen 
behandlas i miljölagstiftning som gäller 
elektriska och elektroniska leksaker, 
nämligen Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 
2003 om begränsning av användningen av 
vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter samt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/96/EG av den 27 januari 2003 om 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska och elektroniska produkter.

Dessutom regleras miljöfrågor som rör 
avfall av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006
om avfall, medan de miljöfrågor som rör 
förpackningar regleras av
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/62/EG av den 20 december 
1994 om förpackningar och 
förpackningsavfall, och de miljöfrågor 
som rör batterier och ackumulatorer 
regleras av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/66/EG av den 6 september 
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2006 om batterier och ackumulatorer och 
förbrukade batterier och ackumulatorer och 
om upphävande av direktiv 91/157/EEG.

Or. en

Motivering

Texten ger intrycket av att miljöhänsyn uttryckligen gäller alla leksaker, medan det endast 
berör elektriska och elektroniska leksaker. Övergripande lagstiftning är inte uttryckligen 
tillämplig på leksaker och bör inte klumpas ihop med direktivet om elektriska och elektroniska 
produkter samt direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska 
produkter.

Ändringsförslag 125
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De allmänna och särskilda 
kemikaliekraven i detta direktiv bör syfta 
till att skydda barns hälsa från farliga 
ämnen i leksaker, medan miljöproblemen 
behandlas i övergripande miljölagstiftning 
som också gäller leksaker, särskilt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 
2003 om begränsning av användningen av 
vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 
2003 om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska och elektroniska 
produkter, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/62/EG av den 20 december 
1994 om förpackningar och 
förpackningsavfall samt i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/66/EG av den 6 september 
2006 om batterier och ackumulatorer och 

(17) De allmänna och särskilda 
kemikaliekraven i detta direktiv bör syfta 
till att skydda barns hälsa från samtliga
farliga ämnen i leksaker, medan 
miljöproblemen behandlas i övergripande 
miljölagstiftning som också gäller leksaker, 
särskilt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall, Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 
2003 om begränsning av användningen av 
vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/96/EG av den 27 januari 2003 om 
avfall som utgörs av eller innehåller 
elektriska och elektroniska produkter, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/62/EG av den 20 december 1994 om 
förpackningar och förpackningsavfall samt 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/66/EG av den 6 september 2006 om 
batterier och ackumulatorer och förbrukade 
batterier och ackumulatorer och om 



AM\744156SV.doc 23/205 PE412.121v02-00

SV

förbrukade batterier och ackumulatorer och 
om upphävande av direktiv 91/157/EEG.

upphävande av direktiv 91/157/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 126
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Leksaker eller deras delar och 
förpackningar som rimligen kan 
förväntas komma i kontakt med livsmedel 
bör uppfylla kraven i förordning EG) nr 
1935/2004 om material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel.

Or. en

Motivering

Man bör hänvisa till det faktum att lagstiftning om material och produkter avsedda att komma 
i kontakt med livsmedel kan vara tillämplig på leksaker. Man kan tänka sig att t.ex. barns te 
eller kaffeserviser kan komma i kontakt med livsmedel. Bestämmelsen behövs eftersom det 
hittills inte har varit uppenbart i vissa EU-länder.

Ändringsförslag 127
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) I enlighet med försiktighetsprincipen 
bör det fastställas särskilda säkerhetskrav 
för att förebygga den särskilda fara som 
leksaker i livsmedel kan innebära, eftersom 
kombinationen leksak och mat skulle 
kunna medföra en annan typ av 

(18) Det bör fastställas särskilda 
säkerhetskrav för att förebygga den 
särskilda fara som leksaker och dess 
innerförpackningar i livsmedel kan 
innebära, eftersom kombinationen leksak 
och mat skulle kunna medföra en annan typ 
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kvävningsrisk än den som leksaken ensam 
medför och som alltså inte omfattas av 
några specifika gemenskapsåtgärder.

av kvävningsrisk än den som leksaken 
ensam medför och som alltså inte omfattas 
av några specifika gemenskapsåtgärder.

Or. sv

Motivering

Försiktighetsprincipen bör tillämpas allmänt inom ramen för detta omarbetade direktiv. 
Detta ändringsförslag har även samband med ändringsförslag 1 avseende skäl 3a.

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

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Eftersom det kan finnas eller komma 
nya leksaker som medför faror som inte 
omfattas av särskilda säkerhetskrav i detta 
direktiv är det nödvändigt att fastställa ett 
allmänt säkerhetskrav som rättslig grund 
för åtgärder mot sådana leksaker. 
Leksakernas säkerhet bör då bestämmas 
utifrån hur de är avsedda att användas eller 
kan förutses användas med tanke på barns 
normala beteende, eftersom de i regel inte 
är lika försiktiga som vuxna. 

(19) Eftersom det kan finnas eller komma 
nya leksaker som medför faror som inte 
omfattas av särskilda säkerhetskrav i detta 
direktiv är det nödvändigt att fastställa ett 
allmänt säkerhetskrav som rättslig grund 
för åtgärder mot sådana leksaker. 
Leksakernas säkerhet bör då bestämmas 
utifrån hur de är avsedda att användas eller 
kan förutses användas med tanke på barns 
normala beteende, eftersom de i regel inte 
är lika försiktiga som vuxna. Om en sådan 
riskbedömning enligt vetenskapliga rön 
inte är möjlig bör medlemsstaterna 
framför allt med hjälp av sina behöriga 
myndigheter tillämpa 
försiktighetsprincipen. 

Or. en
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Ändringsförslag 129
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Eftersom det kan finnas eller komma 
nya leksaker som medför faror som inte 
omfattas av särskilda säkerhetskrav i detta 
direktiv är det nödvändigt att fastställa ett 
allmänt säkerhetskrav som rättslig grund 
för åtgärder mot sådana leksaker. 
Leksakernas säkerhet bör då bestämmas 
utifrån hur de är avsedda att användas eller 
kan förutses användas med tanke på barns 
normala beteende, eftersom de i regel inte 
är lika försiktiga som vuxna.

(19) Eftersom det kan finnas eller komma 
nya leksaker som medför faror som inte 
omfattas av särskilda säkerhetskrav i detta 
direktiv är det nödvändigt att fastställa ett 
allmänt säkerhetskrav som rättslig grund 
för åtgärder mot sådana leksaker. 
Leksakernas säkerhet bör då bestämmas 
utifrån hur de är avsedda att användas eller 
utifrån alla sätt på vilka de kan användas 
med tanke på barns normala beteende, 
eftersom de inte kan förväntas följa 
samma instruktioner som vuxna förväntas 
göra.

Or. en

Ändringsförslag 130
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Eftersom det kan finnas eller komma 
nya leksaker som medför faror som inte 
omfattas av särskilda säkerhetskrav i detta 
direktiv är det nödvändigt att fastställa ett 
allmänt säkerhetskrav som rättslig grund ör 
åtgärder mot sådana leksaker. Leksakernas 
säkerhet bör då bestämmas utifrån hur de 
är avsedda att användas eller kan förutses 
användas med tanke på barns normala
beteende, eftersom de i regel inte är lika 
försiktiga som vuxna.

(19) Eftersom det kan finnas eller komma 
nya leksaker som medför faror som inte 
omfattas av särskilda säkerhetskrav i detta 
direktiv är det nödvändigt att fastställa ett 
allmänt säkerhetskrav som rättslig grund 
för åtgärder mot sådana leksaker. 
Leksakernas säkerhet bör då bestämmas 
utifrån hur de är avsedda att användas eller 
rimligen kan förutses användas med tanke 
på barns beteende, eftersom de i regel inte 
är lika försiktiga som vuxna.

Or. sv
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Motivering

Man måste ange de olika typerna av förutsebara användningar som ska bedömas. Det är 
nödvändigt att tänka på det när leksaken bedöms, så att man tar hänsyn till de olika sätt på 
vilka barn kan använda en leksak, samtidigt som man utesluter sådana händelser som barn i 
en viss ålder inte skulle kunna utföra på grund av barnets utvecklingsnivå, fysiska eller 
intellektuella nivå, etc.

Ändringsförslag 131
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Eftersom det kan finnas eller komma 
nya leksaker som medför faror som inte 
omfattas av särskilda säkerhetskrav i detta 
direktiv är det nödvändigt att fastställa ett 
allmänt säkerhetskrav som rättslig grund 
för åtgärder mot sådana leksaker. 
Leksakernas säkerhet bör då bestämmas 
utifrån hur de är avsedda att användas eller 
kan förutses användas med tanke på barns 
normala beteende, eftersom de i regel inte 
är lika försiktiga som vuxna.

(19) Eftersom det kan finnas eller komma 
nya leksaker som medför faror som inte 
omfattas av särskilda säkerhetskrav i detta 
direktiv är det nödvändigt att fastställa ett 
allmänt säkerhetskrav som rättslig grund 
för åtgärder mot sådana leksaker. 
Leksakernas säkerhet bör då bestämmas 
utifrån hur de är avsedda att användas eller 
kan förutses användas med tanke på barns 
beteende, eftersom de i regel inte är lika 
försiktiga som vuxna.

Or. sv

Motivering

Man måste ange de olika typerna av förutsebara användningar som ska bedömas. Det är 
nödvändigt att tänka på det när leksaken bedöms, så att man tar hänsyn till de olika sätt på 
vilka barn kan använda en leksak, samtidigt som man utesluter sådana händelser som barn i 
en viss ålder inte skulle kunna utföra på grund av barnets utvecklingsnivå, fysiska eller 
intellektuella nivå, etc.
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Ändringsförslag 132
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det är mycket viktigt att klargöra både
för tillverkarna och användarna att 
tillverkaren genom att CE-märka leksaken 
försäkrar att den överensstämmer med alla 
tillämpliga krav och tar på sig det fulla 
ansvaret för detta.

(22) Det är mycket viktigt att klargöra för 
tillverkarna att tillverkaren genom att 
CE-märka leksaken försäkrar att den 
överensstämmer med alla tillämpliga krav 
och tar på sig det fulla ansvaret för detta.

Or. sv

Motivering

Endast tillverkaren kan CE-märka. Tillverkaren måste vara medveten om att användningen 
av CE-märkningen följer strikta regler, att han är ansvarig och att missbruk är straffbart. 

Ändringsförslag 133
Jacques Toubon

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Försiktighetsprincipen bör 
tillämpas, om det inte är möjligt att genom 
vetenskaplig utvärdering fastställa risken 
med tillräcklig säkerhet för att garantera 
en hög hälsoskyddsnivå, särskilt när det 
gäller barn. 

Or. fr

Motivering

Detta förslag till direktiv och förslaget till betänkande hänvisar inte till försiktighetsprincipen 
(art. 174 i EG-fördraget) som bland annat har som syfte att skydda människors hälsa. Det är 
lämpligt att påminna om försiktighetsprincipen precis som i direktivet om ftalater i leksaker 
och barnavårdsartiklar (2005/84/EG – skäl 8).
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Ändringsförslag 134
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att i vissa väl definierade fall 
anpassa kemikaliekraven och i vissa fall 
bevilja undantag från förbudet mot 
CMR-ämnen samt anpassa ordalydelsen i 
varningstexterna för vissa kategorier av 
leksaker. Eftersom detta är åtgärder med 
allmän räckvidd som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv, eller att 
komplettera det genom tillägg av nya icke 
väsentliga delar, ska de antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(32) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att anpassa ordalydelsen i 
varningstexterna för vissa kategorier av 
leksaker. Eftersom detta är åtgärder med 
allmän räckvidd som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv, bland 
annat genom att komplettera det genom 
tillägg av nya icke väsentliga delar, ska de 
antas enligt det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 45 av samma ledamot.

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

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att i vissa väl definierade fall 
anpassa kemikaliekraven och i vissa fall 
bevilja undantag från förbudet mot 
CMR-ämnen samt anpassa ordalydelsen i 
varningstexterna för vissa kategorier av 
leksaker. Eftersom detta är åtgärder med 

(32) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att i vissa väl definierade fall 
anpassa kemikaliekraven och anpassa 
ordalydelsen i varningstexterna för vissa 
kategorier av leksaker. Eftersom detta är 
åtgärder med allmän räckvidd som avser 
att ändra icke väsentliga delar av detta 
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allmän räckvidd som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv, eller att 
komplettera det genom tillägg av nya icke 
väsentliga delar, ska de antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.  

direktiv, bland annat genom att 
komplettera det med nya icke väsentliga 
delar, ska de antas enligt det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Vissa formuleringar stryks i linje med ändringsförslagen till bilaga II. 

Ändringsförslag 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att i vissa väl definierade fall 
anpassa kemikaliekraven och i vissa fall 
bevilja undantag från förbudet mot CMR-
ämnen samt anpassa ordalydelsen i 
varningstexterna för vissa kategorier av 
leksaker. Eftersom detta är åtgärder med 
allmän räckvidd som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv, eller att 
komplettera det genom tillägg av nya icke 
väsentliga delar, ska de antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.  

(32) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att i vissa väl definierade fall 
anpassa kemikaliekraven och anpassa 
ordalydelsen i varningstexterna för vissa 
kategorier av leksaker. Eftersom detta är 
åtgärder med allmän räckvidd som avser 
att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv, bland annat genom att 
komplettera det genom tillägg av nya icke 
väsentliga delar, ska de antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Förslaget att stryka meningen ligger i linje med de innehållsmässiga ändringarna till bilaga 
II.
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Ändringsförslag 137
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Det är nödvändigt med en 
harmoniserad övergångsperiod på högst 
fem år efter det att direktivet har trätt i 
kraft för att ge leksakstillverkarna och 
andra ekonomiska aktörer tid att anpassa 
sig till de nya tekniska och framför allt 
kemiska kraven, och för att kunna 
garantera en konsekvent tillämpning av 
detta direktiv i hela Europeiska unionen.

Or. en

Motivering

Kommissionens formulering rörande genomförandet ”senast två år efter ikraftträdandet 
släpps ut på marknaden” måste förtydligas för att undvika feltolkningar och snedvridningar 
på marknaden. En fastställd övergångsperiod på 2 år bör tillämpas i alla medlemsstater. En 
övergångsperiod på ytterligare tre år krävs innan bilaga II om kemiska egenskaper kan träda 
i kraft så att anpassningar till REACH kan göras och nya testmetoder och standarder kan 
utvecklas.

Ändringsförslag 138
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1  stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om säkerhetskrav och fri rörlighet i 
gemenskapen för produkter som utformats 
eller är avsedda som leksaker för barn 
under 14 år, oavsett om det är produktens 
enda syfte eller inte, nedan kallade 
leksaker. 

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser
om säkerhetskrav och fri rörlighet i 
gemenskapen för produkter som utformats 
eller som på grund av sin funktion, storlek 
och särskilda egenskaper är avsedda som 
leksaker för barn under 14 år, oavsett om 
det är produktens enda syfte eller inte, 
nedan kallade leksaker.
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Or. en

Motivering

Formuleringen ”avsedda“ är inte så lätt att förstå, vilket kommer leda till att genomförandet 
skiljer sig från medlemsstat till medlemsstat. Den ändrade meningen föreslås redan i artikel 
9.2 och bör av tydlighetsskäl användas varje gång avsedda nämns i artiklarna.

Ändringsförslag 139
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1  stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om säkerhetskrav och fri rörlighet i 
gemenskapen för produkter som utformats 
eller är avsedda som leksaker för barn 
under 14 år, oavsett om det är produktens 
enda syfte eller inte, nedan kallade 
leksaker. 

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om säkerhetskrav och fri rörlighet i 
gemenskapen för produkter som utformats 
eller som på grund av sin funktion, storlek 
och särskilda egenskaper är avsedda som 
leksaker för barn under 14 år, oavsett om 
det är produktens enda syfte eller inte, 
nedan kallade leksaker.  

Or. en

Ändringsförslag 140
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1  stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om säkerhetskrav och fri rörlighet i 
gemenskapen för produkter som utformats 
eller är avsedda som leksaker för barn 
under 14 år, oavsett om det är produktens 
enda syfte eller inte, nedan kallade 
leksaker.

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om säkerhetskrav och fri rörlighet i 
gemenskapen för produkter som utformats 
eller som på grund av sin funktion, storlek 
och särskilda egenskaper är avsedda som 
leksaker för barn under 14 år, oavsett om 
det är produktens enda syfte eller inte, 
nedan kallade leksaker. 
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Or. en

Motivering

Formuleringen ”avsedda“ är inte så lätt att förstå, vilket kommer leda till att genomförandet 
skiljer sig från medlemsstat till medlemsstat. 

Ändringsförslag 141
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1  stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om säkerhetskrav och fri rörlighet i 
gemenskapen för produkter som utformats 
eller är avsedda som leksaker för barn 
under 14 år, oavsett om det är produktens 
enda syfte eller inte, nedan kallade 
leksaker.

1. I detta direktiv fastställs i enlighet med 
försiktighetsprincipen bestämmelser om 
säkerhetskrav och fri rörlighet i 
gemenskapen för produkter som utformats 
eller är avsedda som leksaker för barn 
under 14 år, oavsett om det är produktens 
enda syfte eller inte, nedan kallade 
leksaker.

Or. el

Ändringsförslag 142
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta direktiv grundar sig på 
principen om att tillverkarna, 
importörerna och de övriga ekonomiska 
aktörerna garanterar att tillverkningen av 
leksaker eller utsläppandet på marknaden 
av leksaker, och de kemiska ämnen som 
leksakerna innehåller, inte har några 
skadliga eller giftiga effekter på barns 
hälsa eller miljön. Åtgärderna grundar 



AM\744156SV.doc 33/205 PE412.121v02-00

SV

sig på försiktighetsprincipen. 

Or. sv

Motivering

I de relevanta fördragen och i den relevanta gemenskapslagstiftningen hänvisas det hela tiden 
till målsättningen med en hög hälsoskyddsnivå för de berörda personerna och miljön. Man 
bör ta samma hänsyn vid översynen av lagstiftningen om leksakers säkerhet inklusive de 
kemiska ämnen som används för tillverkning av leksaker. Det är nödvändigt att man därvid 
påminner om att försiktighetsprincipen bör tas med i lagstiftningen om leksakers säkerhet.

Ändringsförslag 143
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) som kan orsaka kvävning: föremål 
som på grund av sin form eller storlek 
helt kan täcka, utan att det utsätts för 
annat tryck än föremålets eget tryck, 
munnen, näsan eller de nedre 
luftvägarna,

Or. sv

Motivering

Man bör definiera detta fenomen eftersom sväljning av vissa leksaker kan orsaka asfyxi eller 
orsaka mag- eller tarmproblem. Att vissa leksaker kan sväljas beror på att de är av mindre 
storlek än den ovan nämnda testcylindern.
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Ändringsförslag 144
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) skada: kroppsskada eller hälsoskada, (13) skada: kroppsskada eller annan
hälsoskada inbegripet långvariga skador,

Or. en

Motivering

Denna formulering förtydligar att ”hälsoskada” inbegriper långvariga skador, såsom 
cancerframkallande effekter och endokrina störningar.

Ändringsförslag 145
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) skada: kroppsskada eller hälsoskada, (13) skada: skada: kroppsskada eller 
hälsoskada, inklusive långsiktiga 
hälsoeffekter,

Or. el

Ändringsförslag 146
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) avsedda för: en förälder eller den 
som har uppsikt över barnet kan rimligen 
anta att leksaken är avsedd för barn i den 
fastställda åldersgruppen. 
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Varningsmärkning av en produkt som 
visar att den inte är lämplig för en viss 
åldersgrupp betraktas inte som ett sätt att 
få produkten att uppfylla detta direktivs 
säkerhetskrav. 

Or. en

Motivering

 Studier visar att varningstexter på leksaker inte utgör någon effektiv garanti för att 
grundläggande säkerhetskrav uppfylls. Framför allt bör en leksak som rimligen kan antas 
vara avsedd för ett litet barn uppfylla kraven, t.ex. smådelsprovet. Användningen av 
formuleringar såsom ” uppenbarligen avsedda för barn under x månader” i detta direktiv bör 
därför definieras för att förhindra missbruk.

Ändringsförslag 147
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) uppstoppad mjuk leksak: leksak som 
är täckt av en mjuk yta eller ej och 
stoppad med mjuka material och, där 
huvuddelen av leksaken lätt kan tryckas 
ihop med handen. 

Or. en

Motivering

Mjukt stoppade leksaker bör alltid anses vara avsedda för barn under 36 månader. Det 
behövs en definition som klargör vilka leksaker denna regel gäller. 
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Ändringsförslag 148
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) förpackning: material som följer 
med vid inköpet av leksaken och som inte 
kan definieras som en leksak, eller annan 
produkt som säljs tillsammans med 
leksaken. 

Or. en

Motivering

Förpackningar nämns i direktivet och det behöv en klar definition för att separera leksaken 
från förpackningen, eftersom kraven skiljer sig.

Ändringsförslag 149
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillverkarna ska utarbeta teknisk 
dokumentation i enlighet med artikel 20 
och utföra eller låta utföra den tillämpliga 
bedömningen av överensstämmelse i 
enlighet med artikel 18.

2. Tillverkarna ska utarbeta teknisk 
dokumentation i enlighet med artikel 20 
och utföra eller låta utföra den tillämpliga 
bedömningen av överensstämmelse i 
enlighet med artikel 18.

Om bedömningen har visat att leksaken 
uppfyller de tillämpliga kraven ska 
tillverkarna upprätta en EG-försäkran om 
överensstämmelse, enligt artikel 14, och 
förse leksaken med den märkning om 
överensstämmelse som föreskrivs i 
artikel 16.1.

Om bedömningen har visat att leksaken 
uppfyller de tillämpliga kraven ska 
tillverkarna upprätta en EG-försäkran om 
överensstämmelse, enligt artikel 14, och 
förse leksaken med den märkning om 
överensstämmelse som föreskrivs i 
artikel 16.1.

Om ett oberoende kontrollorgan styrkt att 
leksaken uppfyller de tillämpliga kraven 
ska tillverkarna förse leksaken med den 
märkning om överensstämmelse som 
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föreskrivs i artikel 16a.1.

Or. de

(Numreringen av punkter i artikel 3 i den tyskspråkiga versionen av kommissionsdokumentet 
stämmer inte överens med de engelskspråkiga och franskspråkiga versionerna.)

Motivering

Om tillverkarna låter en oberoende tredje part kontrollera kraven på överensstämmelse, ska 
de ha möjlighet att genom CE+-märkning framhäva kontrollens mervärde.

Ändringsförslag 150
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillverkarna ska kunna uppvisa den 
tekniska dokumentationen och EG-
försäkran om överensstämmelse under en 
period på tio år efter att leksaken har 
släppts ut på marknaden.

3. Tillverkarna ska kunna uppvisa den 
tekniska dokumentationen och EG-
försäkran om överensstämmelse under en 
period på fem år efter att leksaken har 
släppts ut på marknaden.

Or. en

Motivering

Förslaget på en tioårsperiod kommer avsevärt att öka kostnaderna för de ekonomiska 
aktörerna när det gäller att föra register. Det bör anpassas till de andra kraven på t.ex. 
skattedokumentation.
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Ändringsförslag 151
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillverkarna ska se till att det finns 
rutiner som garanterar att 
serietillverkningen fortsätter att 
överensstämma med kraven. Det ska också 
tas hänsyn till ändringar i produktens 
konstruktion eller egenskaper och 
ändringar i de harmoniserade standarder 
som det hänvisas till vid försäkran om 
överensstämmelse för en leksak. 

4. Tillverkarna ska se till att det finns 
rutiner som garanterar att 
serietillverkningen fortsätter att 
överensstämma med den modell eller 
prototyp för leksaken eller dess delar som 
har använts vid de olika förfarandena för 
bedömningen av leksaken i fråga och dess 
uppfyllande av standarderna samt de 
mycket viktiga kraven i artikel 9 och 
bilaga II. Tillverkarna ska även ta hänsyn 
till ändringar i produktens konstruktion 
eller egenskaper och ändringar i de 
harmoniserade standarder som det hänvisas 
till vid försäkran om överensstämmelse för 
en leksak. 

Tillverkarna ska i alla tillämpliga fall
utföra slumpvis provning av saluförda 
leksaker, granska och vid behov
registerföra inkomna klagomål samt 
informera distributörerna om denna 
övervakning.

Tillverkarna ska utföra slumpvis provning 
av de leksaker som tillverkats, inklusive 
deras delar, och som saluförs. 
Provningarna ska utföras åtminstone en 
gång om året, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 38. Tillverkarna 
ska granska och inom två veckor svara på 
reklamationer och klagomål från olika 
ekonomiska aktörer och slutanvändare. 
De ska registerföra inkomna 
reklamationer och klagomål i enlighet 
med artikel 7a samt informera de 
ekonomiska aktörerna och 
slutanvändarna om uppföljningen.

Or. sv

Motivering

Syftet med detta direktiv är att stärka bestämmelserna om leksakers säkerhet och barns hälsa. 
Även tillverkarna bör kunna garantera att de utarbetat olika förfaranden. Man bör alltså 
regelbundet göra stickprov, och de ska även omfatta de föremål som lämnar 
tillverkningskedjan samt de delar de består av. Slutligen bör reklamationer och klagomål 
hanteras inom en rimlig tidsfrist, oavsett om de kommer från övriga ekonomiska aktörer eller 
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från slutanvändarna.

Ändringsförslag 152
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillverkarna ska se till att det finns 
rutiner som garanterar att 
serietillverkningen fortsätter att 
överensstämma med kraven. Det ska också 
tas hänsyn till ändringar i produktens 
konstruktion eller egenskaper och 
ändringar i de harmoniserade standarder 
som det hänvisas till vid försäkran om 
överensstämmelse för en leksak.

4. Tillverkarna ska se till att det finns 
rutiner som garanterar att 
serietillverkningen fortsätter att 
överensstämma med kraven. Det ska också 
tas hänsyn till ändringar i produktens 
konstruktion eller egenskaper och 
ändringar i de harmoniserade standarder 
som det hänvisas till vid försäkran om 
överensstämmelse för en leksak.

Tillverkarna ska i alla tillämpliga fall 
utföra slumpvis provning av saluförda 
leksaker, granska och vid behov 
registerföra inkomna klagomål samt 
informera distributörerna om denna 
övervakning.

Tillverkarna ska i alla tillämpliga fall 
utföra slumpvis provning av saluförda 
leksaker, granska och vid behov 
registerföra inkomna klagomål samt 
informera distributörerna om denna 
övervakning.

Om förfarandet enligt artikel 16a 
tillämpas ska de oberoende organ som fått 
uppdraget regelbundet genomföra de 
nödvändiga stickproven och 
undersökningarna.

Or. de

(Numreringen av punkter i artikel 3 i den tyskspråkiga versionen av kommissionsdokumentet 
stämmer inte överens med de engelskspråkiga och franskspråkiga versionerna.)

Motivering

Om tillverkarna låter en oberoende tredje part kontrollera kraven på överensstämmelse, ska 
de ha möjlighet att genom CE+-märkning framhäva kontrollens mervärde.



PE412.121v02-00 40/205 AM\744156SV.doc

SV

Ändringsförslag 153
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillverkarnas ska ange namn och en 
kontaktadress på leksaken eller, om detta 
inte är möjligt på grund av leksakens 
storlek eller art, på förpackningen eller i ett 
medföljande dokument.

6. Tillverkarnas ska ange namn och en 
kontaktadress samt i förekommande fall 
namnet på och adressen till det oberoende 
kontrollorgan som genomfört kontrollen
på leksaken eller, om detta inte är möjligt 
på grund av leksakens storlek eller art, på 
förpackningen eller i ett medföljande 
dokument. 

Or. de

(Numreringen av punkter i artikel 3 i den tyskspråkiga versionen av kommissionsdokumentet 
stämmer inte överens med de engelskspråkiga och franskspråkiga versionerna.)

Motivering

Om tillverkarna låter en oberoende tredje part kontrollera kraven på överensstämmelse, ska 
de ha möjlighet att genom CE+-märkning framhäva kontrollens mervärde.

Ändringsförslag 154
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en leksak som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med den 
tillämpliga gemenskapslagstiftningen ska 
antingen vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få leksaken att 
överensstämma med kraven eller i 
förekommande fall dra tillbaka leksaken 
från marknaden och återkalla den från 
slutanvändarna. De ska omedelbart 

7. Om det finns skäl att tro att en leksak 
som tillverkare har släppt ut på marknaden 
i något avseende utgör en hälsorisk för 
barn eller inte överensstämmer med den 
tillämpliga gemenskapslagstiftningen ska
tillverkaren antingen omgående vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
leksaken att överensstämma med kraven 
eller i förekommande fall dra tillbaka 
leksaken från marknaden och återkalla den 
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underrätta de nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
leksaken, och lämna detaljerade uppgifter
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

från slutanvändarna. De ska omedelbart 
underrätta de nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
leksaken, och lämna en korrekt 
beskrivning av i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits eller av 
tillbakadragandet eller återkallandet.

Or. en

Motivering

Man måste precisera de olika åtgärder som ska vidtas om en leksak inte uppfyller villkoren, 
beroende på typen av brist på överensstämmelse och säkerhet enligt ändringsförslagen till 
artiklarna 10a–c. Samma sak gäller informationen till de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 155
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en leksak som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med den 
tillämpliga gemenskapslagstiftningen ska 
antingen vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få leksaken att 
överensstämma med kraven eller i 
förekommande fall dra tillbaka leksaken 
från marknaden och återkalla den från 
slutanvändarna. De ska omedelbart 
underrätta de nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
leksaken, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

7. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en leksak som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med den 
tillämpliga gemenskapslagstiftningen ska 
antingen vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få leksaken att 
överensstämma med kraven eller i 
förekommande fall dra tillbaka leksaken 
från marknaden och återkalla den från 
slutanvändarna. De ska omedelbart 
underrätta de nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
leksaken, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.
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Oberoende organ som anser, eller som 
har skäl att anta, att en leksak som de 
kontrollerat och som släppts ut på 
marknaden inte motsvarar gemenskapens 
gällande lagstiftning ska kräva att 
tillverkaren vidtar nödvändiga 
korrigerande åtgärder för att åstadkomma 
överensstämmelse för denna leksak eller i 
förekommande fall dra tillbaka den från 
marknaden och återkalla den från 
slutanvändarna. Om detta ska de snarast 
underrätta de nationella myndigheterna i 
de medlemsstater där leksaken finns på 
marknaden, och i detta sammanhang ska 
de lämna utförliga uppgifter, särskilt om 
att det föreligger brist på 
överensstämmelse och vilka korrigerande 
åtgärder som måste vidtas.

Or. de

(Numreringen av punkter i artikel 3 i den tyskspråkiga versionen av kommissionsdokumentet 
stämmer inte överens med de engelskspråkiga och franskspråkiga versionerna.)

Motivering

Detta är en följd av att CE+-märkningen införs.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en leksak som de har släppt ut på
marknaden inte överensstämmer med den 
tillämpliga gemenskapslagstiftningen ska 
antingen vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få leksaken att 
överensstämma med kraven eller i 
förekommande fall dra tillbaka leksaken 
från marknaden och återkalla den från 

7. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en leksak som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med den 
tillämpliga gemenskapslagstiftningen ska 
antingen vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få leksaken att 
överensstämma med kraven eller i 
förekommande fall dra tillbaka leksaken 
från marknaden och återkalla den från 
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slutanvändarna. De ska omedelbart 
underrätta de nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
leksaken, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

slutanvändarna. De ska omedelbart 
underrätta de nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
leksaken, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits. Tillverkare ska 
omedelbart återkalla leksakens 
utsläppande på marknaden tills dess att 
den överensstämmer med den tillämpliga 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 157
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkarna ska på begäran ge de 
behöriga nationella myndigheterna all 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att leksaken 
överensstämmer med kraven. De ska på 
begäran samarbeta med de behöriga 
myndigheterna i de åtgärder som vidtas för 
att undvika riskerna med de leksaker som 
de har släppt ut på marknaden.

8. På begäran ska tillverkarna inom sju 
dagar ge de behöriga nationella 
myndigheterna all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
leksaken överensstämmer med kraven. De 
ska på begäran samarbeta med de behöriga 
myndigheterna i de åtgärder som vidtas för 
att undvika riskerna med de leksaker som 
de har släppt ut på marknaden.

Or. en

Motivering

Tidsfristerna för att vidarebefordra all nödvändig information och dokumentation bör anges 
för att förbättra tillämpningen av de säkerhetsåtgärder som avser att skydda barnens hälsa. 
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Ändringsförslag 158
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De tillverkare som utser en 
representant ska lämna information om 
detta till de nationella behöriga 
myndigheterna i det territorium på vars 
marknad deras leksaker släpps, senast 
fyra veckor efter datumet för 
utnämnandet.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att de behöriga nationella myndigheterna får denna information. 
Informationen ska ges inom en viss tid. 

Ändringsförslag 159
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Ett minimikrav är att sådan 
information innehåller uppgifter om 
representanten (namn, adress, 
telefonnummer, e-postadress, webbadress) 
och om de leksaker som representanten 
företräder och enligt vilka representanten 
omfattas av skyldigheterna i punkt 3, samt 
leksakernas identifieringsnummer.

Or. en

Motivering

Det minimum av information som tillverkaren måste lämna till de behöriga nationella 
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myndigheterna när en företrädare har utsetts måste specificeras. På så vis kan man uppnå 
målsättningarna med detta direktiv. 

Ändringsförslag 160
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kunna uppvisa EG-försäkran om 
överensstämmelse och den tekniska 
dokumentationen för de nationella 
myndigheterna under en period på tio år,

(a) kunna uppvisa EG-försäkran om 
överensstämmelse och den tekniska 
dokumentationen för de nationella 
myndigheterna under en period på fem år,

Or. en

Motivering

Förslaget på en tioårsperiod kommer avsevärt att öka kostnaderna för de ekonomiska 
aktörerna när det gäller att föra register. Det bör anpassas till de andra kraven på t.ex. 
skattedokumentation.

Ändringsförslag 161
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) på begäran ge de nationella behöriga 
myndigheterna all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
leksaken överensstämmer med kraven,

(b) på begäran, och inom sju dagar, ge de 
behöriga nationella myndigheterna all 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att leksaken 
överensstämmer med kraven,

Or. en

Motivering

Tidsfristerna för att vidarebefordra all nödvändig information och dokumentation bör anges 
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för att förbättra tillämpningen av de säkerhetsåtgärder som är till för att skydda barnens 
hälsa.

Ändringsförslag 162
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När importörerna släpper ut en leksak på 
marknaden ska de iaktta vederbörlig 
omsorg för att se till att de tillämpliga 
kraven uppfylls.

1. .När importörerna släpper ut en leksak 
på marknaden ska de iaktta vederbörlig 
omsorg för att se till att de tillämpliga 
kraven uppfylls och att de leksaker som de 
släpper ut på marknaden uppfyller 
villkoren i detta direktiv och är säkra.

Or. en

Motivering

Även importörerna måste ta sin del av ansvaret för att genomföra detta direktiv och se till att 
det efterlevs. 

Ändringsförslag 163
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Importörerna ska ange namn och en 
kontaktadress på leksaken eller, om detta 
inte är möjligt på grund av leksakens 
storlek eller art, på förpackningen eller i ett 
medföljande dokument.

3. Importörerna ska klart och tydligt ange 
namn och en adress, ett telefonnummer 
samt en e-postadress där de kan nås på 
leksaken eller, om detta inte är möjligt på 
grund av leksakens storlek eller art, på 
förpackningen eller i ett medföljande 
dokument på ett sätt som är väl synligt och 
inte kan blandas ihop med 
leksaksbeskrivningen.

Or. en
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Motivering

De uppgifter som nämns i förslaget bör kompletteras och det bör vara lätt och snabbt att 
tillgå dessa. 

Ändringsförslag 164
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en leksak som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med den 
tillämpliga gemenskapslagstiftningen ska 
antingen vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få leksaken att 
överensstämma med kraven eller i 
förekommande fall dra tillbaka leksaken 
från marknaden och återkalla den från 
slutanvändarna. De ska omedelbart 
underrätta de nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
leksaken, och lämna detaljerade uppgifter
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

5. Om det finns skäl att tro att en leksak 
som importörer har släppt ut på marknaden 
i något avseende utgör en hälsorisk för 
barn eller inte överensstämmer med den 
tillämpliga gemenskapslagstiftningen ska
importören antingen omgående vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
leksaken att överensstämma med kraven 
eller i förekommande fall dra tillbaka 
leksaken från marknaden och återkalla den 
från slutanvändarna. De ska omedelbart 
underrätta de nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
leksaken, och lämna en korrekt 
beskrivning av i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits eller av 
tillbakadragandet eller återkallandet.

Or. en

Ändringsförslag 165
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Under en period på tio år ska 
importörerna kunna uppvisa EG-försäkran 
om överensstämmelse för myndigheterna 

6. Under en period på fem år ska 
importörerna kunna uppvisa EG-försäkran 
om överensstämmelse för myndigheterna 
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för marknadsövervakning och se till att 
dessa myndigheter på begäran kan få 
tillgång till den tekniska dokumentationen.

för marknadsövervakning och se till att 
dessa myndigheter på begäran kan få 
tillgång till den tekniska dokumentationen.

Or. en

Motivering

Förslaget på en tioårsperiod kommer avsevärt att öka kostnaderna för de ekonomiska 
aktörerna när det gäller att föra register. Det bör anpassas till de andra kraven på t.ex. 
skattedokumentation. .

Ändringsförslag 166
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörerna ska på begäran ge de 
behöriga myndigheterna all information 
och dokumentation som behövs för att visa 
att leksaken överensstämmer med kraven. 
De ska på begäran samarbeta med de 
behöriga myndigheterna i de åtgärder som 
vidtas för att undvika riskerna med de 
leksaker som de har släppt ut på 
marknaden.

7. På begäran ska importörerna inom sju 
dagar ge de behöriga nationella 
myndigheterna all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
leksaken överensstämmer med kraven. De 
ska på begäran samarbeta med de behöriga 
myndigheterna i de åtgärder som vidtas för 
att undvika riskerna med de leksaker som 
de har släppt ut på marknaden.

Or. en

Motivering

Tidsfristerna för att vidarebefordra all nödvändig information och dokumentation bör anges.
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Ändringsförslag 167
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När distributörerna tillhandahåller en 
leksak på marknaden ska de iaktta 
vederbörlig omsorg för att se till att de 
tillämpliga kraven uppfylls.

1. När importörerna tillhandahåller en 
leksak på marknaden ska de iaktta 
vederbörlig omsorg för att se till att de 
tillämpliga kraven uppfylls och att de 
leksaker som de släpper ut på marknaden 
uppfyller villkoren i detta direktiv för att 
garantera att dessa leksaker är säkra.

Or. en

Motivering

Alla led i leverantörskedjan ska ta sin del av ansvaret för att genomföra detta direktiv och se 
till att det efterlevs. 

Ändringsförslag 168
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en leksak som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med den 
tillämpliga gemenskapslagstiftningen ska 
antingen vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få leksaken att 
överensstämma med kraven eller i 
förekommande fall dra tillbaka leksaken 
från marknaden och återkalla den från 
slutanvändarna. De ska omedelbart 
underrätta de nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
leksaken, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 

Om det finns skäl att tro att en leksak som 
distributörer har släppt ut på marknaden i 
något avseende utgör en hälsorisk för 
barn eller inte överensstämmer med den 
tillämpliga gemenskapslagstiftningen ska
distributören antingen omgående vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
leksaken att överensstämma med kraven 
eller i förekommande fall dra tillbaka 
leksaken från marknaden och återkalla den 
från slutanvändarna. De ska omedelbart 
underrätta de övriga berörda ekonomiska 
aktörerna och de nationella myndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit leksaken, och lämna en 
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åtgärder som vidtagits. korrekt beskrivning av i synnerhet den 
bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits, eller 
av tillbakadragandet eller återkallandet.

Or. en

Motivering

Tidsfristerna för att vidarebefordra all nödvändig information och dokumentation bör anges 
för att förbättra tillämpningen av de säkerhetsåtgärder som är till för att skydda barnens 
hälsa.

Ändringsförslag 169
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörerna ska på begäran ge de 
nationella behöriga myndigheterna den 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att leksaken 
överensstämmer med kraven. De ska på 
begäran samarbeta med de behöriga 
myndigheterna när det gäller de åtgärder 
som vidtas för att undvika riskerna med de 
leksaker som de tillhandahållit på 
marknaden.

5. På begäran ska distributörerna inom 
sju dagar ge de behöriga nationella 
myndigheterna all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
leksaken överensstämmer med kraven. De 
ska på begäran samarbeta med de behöriga 
myndigheterna när det gäller de åtgärder 
som vidtas för att undvika riskerna med de 
leksaker som de tillhandahållit på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Tidsfristerna för att vidarebefordra all nödvändig information och dokumentation bör anges 
för att förbättra tillämpningen av de säkerhetsåtgärder som är till för att skydda barnens 
hälsa.
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Ändringsförslag 170
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Register

Ekonomiska aktörer ska föra register över 
korrigerande åtgärder, tillbakadraganden 
återkallanden, reklamationer och 
klagomål från andra ekonomiska aktörer 
och slutanvändare samt om de åtgärder 
som har vidtagits i dessa sammanhang.
För var och en av de ovan nämna 
åtgärderna ska man i registret klart ange 
skälen till dem, den aktuella leksakens 
identifikationsnummer, identifieringen av 
leksaken så att den kan spåras samt det 
datum då reklamationen eller klagomålet 
togs emot och det datum då uppföljningen 
av en reklamation eller ett klagomål sänts.
Registret ska föras i tio år. Aktörerna ska 
på begäran tillhandahålla de behöriga 
myndigheterna registren.

Or. en

Motivering

Artikel 3.4 handlar om att tillverkarna ska föra ett register. Det är därför viktigt att ange de 
villkor som gäller för att föra sådana registret. 

Ändringsförslag 171
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) alla ekonomiska aktörer som 
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eventuellt i egenskap av oberoende 
kontrollorgan certifierat 
CE+-märkningen.

Or. de

Motivering

Detta är en följd av att CE+-märkningen införs.

Ändringsförslag 172
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska de ha system och 
förfaranden för att på begäran kunna lämna 
denna information till myndigheterna för 
marknadsövervakning under en period på 
tio år.

I detta syfte ska de ha system och 
förfaranden för att på begäran kunna lämna 
denna information till myndigheterna för 
marknadsövervakning under en period på 
fem år.

Or. en

Motivering

Förslaget på en tioårsperiod kommer avsevärt att öka kostnaderna för de ekonomiska 
aktörerna när det gäller att föra register. Det bör anpassas till de andra kraven på t.ex. 
skattedokumentation. 

Ändringsförslag 173
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska de ha system och 
förfaranden för att på begäran kunna lämna 
denna information till myndigheterna för 

I detta syfte ska de ha system och 
förfaranden för att på begäran, och inom 
sju dagar, kunna lämna denna information 
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marknadsövervakning under en period på 
tio år.

till myndigheterna för 
marknadsövervakning under en period på 
tio år.

Or. en

Motivering

Tidsfristerna för att vidarebefordra all nödvändig information och dokumentation bör anges 
för att förbättra tillämpningen av de säkerhetsåtgärder som är till för att skydda barnens 
hälsa.

Ändringsförslag 174
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder 
som krävs för att säkerställa att leksaker 
endast släpps ut på marknaden om de 
uppfyller de grundläggande 
säkerhetskraven, dvs. de allmänna 
säkerhetskrav som anges i punkt 2 och de 
särskilda säkerhetskrav som anges i 
bilaga II.

1. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder 
som krävs för att säkerställa att leksaker 
endast släpps ut på marknaden om de 
uppfyller de grundläggande 
säkerhetskraven. I samband med 
åtgärderna ska försiktighetsprincipen 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 175
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder 
som krävs för att säkerställa att leksaker 
endast släpps ut på marknaden om de 
uppfyller de grundläggande 
säkerhetskraven, dvs. de allmänna 

1. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder 
som krävs för att säkerställa att leksaker 
endast släpps ut på marknaden om de 
uppfyller de grundläggande 
säkerhetskraven, dvs. de allmänna 
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säkerhetskrav som anges i punkt 2 och de 
särskilda säkerhetskrav som anges i 
bilaga II.

säkerhetskrav som anges i punkt 2 och de 
särskilda säkerhetskrav som anges i 
bilaga II. I samband med åtgärderna ska 
försiktighetsprincipen beaktas.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 176
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder 
som krävs för att säkerställa att leksaker 
endast släpps ut på marknaden om de 
uppfyller de grundläggande 
säkerhetskraven, dvs. de allmänna 
säkerhetskrav som anges i punkt 2 och de 
särskilda säkerhetskrav som anges i 
bilaga II.

1. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder 
som krävs för att säkerställa att leksaker 
endast släpps ut på marknaden om de 
uppfyller de grundläggande 
säkerhetskraven, dvs. de allmänna 
säkerhetskrav som anges i punkt 2 och de 
särskilda säkerhetskrav som anges i 
bilaga II. Medlemsstaterna ska ta 
vederbörlig hänsyn till 
försiktighetsprincipen.

Or. el
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Ändringsförslag 177
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska beakta 
försiktighetsprincipen enligt artikel 8 i 
direktiv 2001/95/EG då den vidtar sådana 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Enligt direktivet om allmän produktsäkerhet bör försiktighetsprincipen beaktas när de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna vidtar marknadsövervakningsåtgärder mot en 
produkt. Eftersom det handlar om barns säkerhet bör man i direktivet om leksakers säkerhet 
fastställa en säkerhetsnivå som är minst lika hög som den i direktivet om allmän 
produktsäkerhet.

Ändringsförslag 178
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leksaker får inte innebära en risk för 
användarens eller någon annan persons 
säkerhet och hälsa när de används på avsett 
eller förutsebart sätt med tanke på barns 
normala beteende.

2. Leksaker får inte innebära en risk för 
användarens eller någon annan persons 
säkerhet och hälsa när de används på avsett 
eller förutsebart sätt med tanke på barns 
normala beteende. Hänsyn ska tas till 
barnets förmåga, och i förekommande fall 
förmågan hos den som har uppsikt över 
barnet, att hantera leksaken, särskilt när det 
gäller leksaker som på grund av sin 
funktion, storlek och särskilda egenskaper 
är avsedda för barn under 60 månader.
Märkningen på leksaken och/eller
förpackningen samt medföljande 
bruksanvisning ska varna barnet, eller den 
som har uppsikt över barnet, för faror och 
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skaderisker som leksaken kan medföra vid 
användning och upplysa om hur dessa 
risker kan undvikas.

Hänsyn ska tas till barnets förmåga, och i 
förekommande fall förmågan hos den som 
har uppsikt över barnet, att hantera 
leksaken, särskilt när det gäller leksaker 
som på grund av sin funktion, storlek och 
särskilda egenskaper är avsedda för barn 
under 36 månader.

Märkningen på leksaken eller
förpackningen samt medföljande 
bruksanvisning ska varna barnet, eller den 
som har uppsikt över barnet, för faror och 
skaderisker som leksaken kan medföra vid 
användning och upplysa om hur dessa 
risker kan undvikas. 

Or. el

Ändringsförslag 179
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leksaker får inte innebära en risk för 
användarens eller någon annan persons 
säkerhet och hälsa när de används på avsett 
eller förutsebart sätt med tanke på barns 
normala beteende.

2. Leksaker får inte innebära en risk för 
användarens eller någon annan persons 
säkerhet och hälsa när de används på avsett 
sätt med tanke på barns normala beteende, 
som ofta är oförutsebart, vilket betyder att 
särskilt strikta hälso- och 
säkerhetsnormer ska därför gälla för 
leksaker. 

Or. en

Motivering

Det finns inget standardbeteende för barn. Barns beteende är per definition oförutsebart.
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Ändringsförslag 180
Emmanouil Angelakas

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hänsyn ska tas till barnets förmåga, och i 
förekommande fall förmågan hos den som 
har uppsikt över barnet, att hantera 
leksaken, särskilt när det gäller leksaker 
som på grund av sin funktion, storlek och 
särskilda egenskaper är avsedda för barn 
under 36 månader.

Hänsyn ska tas till barnets förmåga, och i 
förekommande fall förmågan hos den som 
har uppsikt över barnet, att hantera 
leksaken, särskilt när det gäller leksaker 
som på grund av sin funktion, storlek och 
särskilda egenskaper är avsedda för barn 
under 36 månader. För särskilda 
leksakskategorier kan andra 
åldersgränser fastställas i enlighet med 
säkerhetskraven i de harmoniserade 
standarder som avses i artikel 12.

Or. en

Motivering

Referensen till endast en åldersgrupp räcker inte för att hänga med i standardiseringens 
utveckling, där det redan finns en referens till barn som inte kan sitta utan hjälp (åldern 
definieras till mellan 5 och 10 månader) och andra åldersgränser (t.ex. 18 månader) 
diskuteras.

Ändringsförslag 181
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Märkningen på leksaken eller
förpackningen samt medföljande 
bruksanvisning ska varna barnet, eller den 
som har uppsikt över barnet, för faror och 
skaderisker som leksaken kan medföra vid 
användning och upplysa om hur dessa 
risker kan undvikas.

Märkningen på leksaken och/eller
förpackningen samt medföljande 
bruksanvisning ska varna barnet, eller den 
som har uppsikt över barnet, för faror och 
relaterade risker som leksaken kan 
medföra vid användning och upplysa om 
hur dessa risker kan undvikas.

Or. en
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Motivering

Det är ibland förvirrande för konsumenten med en varningstext om vilken del av leksaken som 
kan orsaka skada eller om att leksaken innehåller en särskild kemikalie. Det är inte självklart 
för konsumenten att varningen ”små bollar” betyder att leksaken kan orsaka kvävning.
Varningstexter bör därför ge användare tydlig information om både faror och relaterade 
risker som leksaken kan medföra.

Ändringsförslag 182
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse 
leksakerna med väl synliga och lättlästa 
varningstexter, antingen direkt på leksaken, 
på en etikett på leksaken eller på 
förpackningen och i tillämpliga fall på den 
bruksanvisning som medföljer leksaken. 
För små leksaker som säljs utan 
förpackning ska lämpliga varningstexter 
finnas på själva leksaken. 

2. Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse 
leksakerna med väl synliga och lättlästa 
varningstexter, antingen iögonfallande 
placerade direkt på leksaken, på en etikett 
på leksaken eller på förpackningen och i 
tillämpliga fall på den bruksanvisning som 
medföljer leksaken. För små leksaker som 
säljs utan förpackning ska lämpliga 
varningstexter finnas på själva leksaken. 

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga och lättlästa och placerade på ett 
iögonfallande sätt på försäljningsstället.

Varningstexter som behövs för att välja en 
leksak som i samband med den avsedda 
användningen eller för användaren är 
säker ska anges på 
konsumentförpackningen, och i 
tillämpliga fall på webbplatsen eller fästas 
vid leksaken på ett sätt som gör att 
konsumenten kan läsa den före inköpet.
Varningstexter för faror som förekommer 
varje gång leksaken används eller för 
riskfyllt beteende som ofta inträffar efter 
en tids användning ska alltid finnas på 
leksaken.

Or. en
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Ändringsförslag 183
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse 
leksakerna med väl synliga och lättlästa 
varningstexter, antingen direkt på leksaken, 
på en etikett på leksaken eller på 
förpackningen och i tillämpliga fall på den 
bruksanvisning som medföljer leksaken. 
För små leksaker som säljs utan 
förpackning ska lämpliga varningstexter 
finnas på själva leksaken. 

2. Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse 
leksakerna med väl synliga och lättlästa 
varningstexter, antingen iögonfallande 
placerade direkt på leksaken, på en etikett 
på leksaken eller på 
konsumentförpackningen och i tillämpliga 
fall på den bruksanvisning som medföljer 
leksaken. För små leksaker som säljs utan 
förpackning ska lämpliga varningstexter 
finnas på själva leksaken.

Or. en

Motivering

För närvarande är varningstexterna ibland dolda, otydliga eller avbrutna av annan text på 
t.ex. förpackningen. Genom att ange att varningstexterna måste vara iögonfallande placerade 
borde man kunna lösa detta problem.

Ändringsförslag 184
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse 
leksakerna med väl synliga och lättlästa 
varningstexter, antingen direkt på leksaken, 
på en etikett på leksaken eller på 
förpackningen och i tillämpliga fall på den 
bruksanvisning som medföljer leksaken. 
För små leksaker som säljs utan 
förpackning ska lämpliga varningstexter 
finnas på själva leksaken.

Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse 
leksakerna med väl synliga och lättlästa 
varningstexter, antingen iögonfallande 
placerade direkt på leksaken, på en etikett 
på leksaken eller på 
konsumentförpackningen och i tillämpliga 
fall på den bruksanvisning som medföljer 
leksaken. För små leksaker som säljs utan 
förpackning ska lämpliga varningstexter 
finnas på själva leksaken.

Or. en
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Motivering

Varningstexterna är ibland dolda, otydliga eller avbrutna av annan text. Genom att ange att 
varningstexterna måste vara iögonfallande placerade borde man kunna lösa detta problem. I 
vissa fall är varningstexterna omöjliga att läsa. Detta problem har lösts i kommissionens 
förslag om ändring av förordningen om livsmedelsinformation till konsumenterna, och bör 
lösas på ett liknande sätt här.

Ändringsförslag 185
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexterna på förpackningen eller 
på den etikett som är fäst vid denna ska 
vara tryckta på förpackningen eller 
etiketten med en teckenstorlek på minst 
3 mm och presenteras på ett sådant sätt 
att en betydande kontrast mellan de 
tryckta upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

Or. en

Motivering

I vissa fall är varningstexterna omöjliga att läsa. Detta problem har lösts i kommissionens 
förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsinformation 
till konsumenterna, och vi föreslår att man löser detta på ett liknande sätt i det omarbetade 
direktivet om leksakers säkerhet.

Ändringsförslag 186
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexter som anger användarnas Varningstexter som behövs för att kunna
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lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga och lättlästa och placerade på ett 
iögonfallande sätt på försäljningsstället.

välja en leksak som i samband med den 
avsedda användningen eller för 
användaren är säker ska anges på 
konsumentförpackningen, eller fästas vid 
leksaken på ett sätt som gör att 
konsumenten kan läsa den före inköpet.
Om leksaken inhandlas på Internet bör 
varningstexten vara iögonfallande
placerad.

Or. en

Motivering

För att garantera säkerheten anger vissa varningstexter begränsningar vad gäller 
användningen av leksaken och/eller för användaren. För att konsumentent ska kunna bedöma 
huruvida leksaken är säker innan han/hon köper den måste information finnas redan i affären 
eller på webbplatsen, och inte först när leksaken packas upp. Det är mycket viktigt att alla 
varningstexter, inte bara de om åldersgränser, är tydliga för konsumenterna innan de köper 
produkten. Denna princip bör tillämpas på de varningstexter som anges i punkterna 1–7 i 
bilaga V, samt på t.ex. viktgränser samt varningstexter om att skyddsmasker och 
skyddshjälmar i form av leksaker inte ger något skydd. Många varningstexter kan fortfarande 
finnas med i bruksanvisningarna. 

Ändringsförslag 187
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga och lättlästa och placerade på ett 
iögonfallande sätt på försäljningsstället.

Varningstexterna på förpackningen eller 
på den etikett som är fäst vid denna ska på 
ett läsbart sätt vara tryckta på 
förpackningen eller etiketten och 
presenteras på ett sådant sätt att en 
betydande kontrast mellan de tryckta 
upplysningarna och bakgrunden 
säkerställs.

Or. en
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Motivering

Varningstexterna är ibland dolda, otydliga eller avbrutna av annan text. Genom att ange att 
varningstexterna måste vara iögonfallande placerade borde man kunna lösa detta problem. I 
vissa fall är varningstexterna omöjliga att läsa. Detta problem har lösts i kommissionens 
förslag om ändring av förordningen om livsmedelsinformation till konsumenterna, och bör 
lösas på ett liknande sätt här. 

Ändringsförslag 188
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga och lättlästa och placerade på ett 
iögonfallande sätt på försäljningsstället.

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga och lättlästa och placerade på ett 
iögonfallande sätt på försäljningsstället. 
Varningstexter som behövs för att kunna 
välja en leksak som i samband med den 
avsedda användningen eller användaren 
är säker ska anges på 
konsumentförpackningen eller Internet 
eller på ett anat sätt fästas vid leksaken på 
ett sätt som gör att konsumenten kan läsa 
den före inköpet. 

Or. en

Motivering

Varningstexterna är ibland dolda, otydliga eller avbrutna av annan text. Genom att ange att 
varningstexterna måste vara iögonfallande placerade borde man kunna lösa detta problem. I 
vissa fall är varningstexterna omöjliga att läsa. Detta problem har lösts i kommissionens 
förslag till en omarbetad förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna, och bör 
lösas på ett liknande sätt här. 
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Ändringsförslag 189
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse 
leksakerna med väl synliga och lättlästa 
varningstexter, antingen direkt på leksaken, 
på en etikett på leksaken eller på 
förpackningen och i tillämpliga fall på den 
bruksanvisning som medföljer leksaken. 
För små leksaker som säljs utan 
förpackning ska lämpliga varningstexter 
finnas på själva leksaken.

Tillverkaren ska förse leksakerna med 
lämpliga, väl synliga och lättlästa 
varningstexter, så att de antingen är 
iögonfallande placerade direkt på 
leksaken, på en etikett på leksaken eller på 
konsumentförpackningen och i tillämpliga 
fall på den bruksanvisning som medföljer 
leksaken. För små leksaker som säljs utan 
förpackning ska lämpliga varningstexter 
finnas på själva leksaken.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att konsumenten inte får reda på att leksaken är barnsäker först efter att 
de har kommit hem och öppnat förpackningen. Om detta inträffar är det inte säkert att 
konsumententen tar leksaken ifrån barnet och lämnar tillbaka den till affären. Konsumenter 
bör därför kunna se och förstå varningstexter innan de köper produkten för att kunna bedöma 
vilka skador som den leksak som de vill köpa kan orsaka och huruvida leksaken är lämplig för 
barnet ur ett säkerhetsperspektiv.

Ändringsförslag 190
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga och lättlästa och placerade på ett 
iögonfallande sätt på försäljningsstället.

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga och lättlästa och placerade på ett 
iögonfallande sätt på leksakers 
förpackning och på försäljningsstället.

Varningstexter som behövs för att kunna 
välja en leksak, som i samband med den 
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avsedda användningen eller för 
användaren är säker, ska vara lättlästa 
och iögonfallande placerade på själva 
leksaken eller/och på förpackningen på 
ett som gör att konsumenten kan läsa 
informationen före inköpet. Denna 
bestämmelse gäller varningstexterna i del 
B i bilaga V.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att konsumenten inte får reda på att leksaken är barnsäker först efter att 
de har kommit hem och öppnat förpackningen. Om detta inträffar är det inte säkert att 
konsumententen tar leksaken ifrån barnet och lämnar tillbaka den till affären Konsumenter 
bör därför kunna se och förstå varningstexter innan de köper produkten för att kunna bedöma 
vilka skador som den leksak som de vill köpa kan orsaka och huruvida leksaken är lämplig för 
barnet ur ett säkerhetsperspektiv.

Ändringsförslag 191
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2  stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga och lättlästa och placerade på ett 
iögonfallande sätt på försäljningsstället.

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga och lättlästa och placerade på ett 
iögonfallande sätt på 
leksaksförpackningen och på 
försäljningsstället.

Or. el
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Ändringsförslag 192
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexter för faror som kan 
förekomma varje gång leksaken används 
eller för riskfyllt beteende som ofta 
inträffar efter en tids användning ska 
alltid finnas på leksaken.

Or. en

Motivering

I vissa fall behöver konsumenten påminnas om varningen varje gång en leksak används eller 
långt efter det att leksaken inhandlades för att undvika riskfyllt beteende som är kopplat till 
användningen av leksaken. Dessa varningstexter ska därför alltid finnas på leksaken. Denna 
princip bör tillämpas på de varningstexter som anges i punkterna 2 och 5–6 i bilaga V och 
även när det gäller varningstexter om t.ex. snoddar och snören som barn kan trassla in sig i 
och riskera att strypas av (finns redan som krav i leksaksstandarden).

Ändringsförslag 193
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexter för faror som kan 
förekomma varje gång leksaken används 
ska alltid finnas på leksaken.

Or. en

Motivering

Varningstexterna är ibland dolda, otydliga eller avbrutna av annan text. Genom att ange att 
varningstexterna måste vara iögonfallande placerade borde man kunna lösa detta problem. I 
vissa fall är varningstexterna omöjliga att läsa. Detta problem har lösts i kommissionens 
förslag till en omarbetad förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna, och bör 
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lösas på ett liknande sätt här. 

Ändringsförslag 194
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 - stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexter som är till hjälp vid valet 
av en leksak som är säker med hänsyn till 
avsedd användning eller avsedd 
användare ska vara placerade på ett 
iögonfallande sätt på leksaken och/eller 
förpackningen så att konsumenten kan 
läsa informationen före köpet. 

Or. el

Ändringsförslag 195
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 - stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexter som konsumenterna måste 
komma ihåg varje gång de använder 
leksaken eller under avsevärd tid efter 
köpet för att undvika osäker eller felaktig 
användning ska alltid vara angivna både 
på leksaken och på dess förpackning. 

Or. el
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Ändringsförslag 196
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 - stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexter som är viktiga att komma 
ihåg varje gång leksaken används, eller 
lång tid efter det att leksaken har 
inhandlats för att förhindra ett riskfyllt 
beteende eller missbruk, ska alltid finnas 
på både leksaken och förpackningen. 
Detta gäller varningstexterna i
punkterna 2, 5 och i 6 i del B bilaga V.

Or. en

Motivering

I vissa fall behöver konsumenten påminnas om varningen varje gång en leksak används eller 
långt efter det att leksaken inhandlades för att undvika riskfyllt beteende som är kopplat till 
användningen av leksaken. På en luftmadrass som inte ska användas i saltvatten (havet)är det 
t.ex. mycket viktigt att varningen alltid finns markerad. Det samma gäller för en leksak som 
måste tas ifrån ett barn när barnet har nått en viss ålder. 

Ändringsförslag 197
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 - stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska förbereda riktlinjer om 
det sätt på vilket varningstexter ska 
presenteras. Dessa riktlinjer ska utarbetas 
tillsammans med de olika aktörerna och 
medlemsstaternas myndigheter och nya 
vetenskapliga och tekniska rön ska 
beaktas.

Or. en
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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.

Ändringsförslag 198
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mot bakgrund av kommitténs yttrande 
ska kommissionen besluta att 
offentliggöra, inte offentliggöra, 
offentliggöra med begränsningar, behålla, 
behålla med begränsningar eller dra 
tillbaka hänvisningarna till den berörda 
harmoniserade standarden från 
Europeiska unionens officiella tidning.

2. Om hänvisningarna i Europeiska 
unionens officiella tidning om en 
harmoniserad standard som avses i
artikel 13 har offentliggjorts med 
begränsningar eller bibehållits med 
begränsningar får kommissionen, i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 46a, fatta ett beslut där skälen till 
begräsningarna anges. Beslutet får ange 
gränsvärden och andra kriterier som 
motsvarar de särskilda säkerhetskraven i 
fråga. Beslutet ska klargöra huruvida en 
leksak, som överensstämmer med den 
harmoniserade standard som 
kompletterats av beslutet, ska förmodas 
överensstämma med de krav som omfattas 
av standarden och beslutet.  

Or. en
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Ändringsförslag 199
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om hänvisningarna i Europeiska 
unionens officiella tidning om en 
harmoniserad standard som avses i 
artikel 13 har offentliggjorts med 
begränsningar eller bibehållits med 
begränsningar får kommissionen, i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 46.2, fatta ett beslut där skälen till 
begräsningarna anges. Beslutet får ange 
gränsvärden och andra kriterier som 
motsvarar de särskilda säkerhetskraven i 
fråga. Beslutet ska klargöra huruvida en 
leksak, som överensstämmer med den 
harmoniserade standarden som 
kompletterats av beslutet, ska förmodas 
överensstämma med de krav som omfattas 
av standarden och beslutet. 

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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Ändringsförslag 200
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om hänvisningarna i Europeiska 
unionens officiella tidning om en 
harmoniserad standard som avses i denna 
artikel har offentliggjorts eller bibehållits
med begränsningar får kommissionen, i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 46.2, fatta ett beslut där skälen till 
begräsningen anges. Beslutet ska 
klargöra huruvida en leksak, som 
överensstämmer med den harmoniserade 
standard som kompletterats av beslutet, 
ska förmodas överensstämma med de krav 
som omfattas av standarden och beslutet.  

Or. en

Motivering

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

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EG-försäkran om överensstämmelse ska 
åtminstone innehålla de uppgifter som 
anges i bilaga III och ska uppdateras 
kontinuerligt. EG-försäkran om 
överensstämmelse ska utformas i enlighet 
med mallen i bilaga III.

2. EG-försäkran om överensstämmelse ska 
åtminstone innehålla de uppgifter som 
anges i bilaga III och ska uppdateras 
kontinuerligt. EG-försäkran om 
överensstämmelse 
ska utformas i enlighet med mallen i 
bilaga III. Den ska översättas till det eller 
de språk som begärs av den medlemsstat 
på vars marknad leksaken släpps eller 
görs tillgänglig.

Or. en

Motivering

Klargör texten. 

Ändringsförslag 202
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. EG-försäkran om överensstämmelse 
ska i förekommande fall innehålla en 
försäkran från det oberoende 
kontrollorgan som genomfört kontrollen.

Or. de

Motivering

Detta är en följd av att CE+-märkningen införs.
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Ändringsförslag 203
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När EG-försäkran om överensstämmelse 
upprättas ska tillverkaren ta ansvar för att 
leksaken överensstämmer med kraven.

3. När EG-försäkran om överensstämmelse 
upprättas ska tillverkaren ta ansvar för att 
leksaken överensstämmer med kraven. På 
begäran ska en kopia av försäkran om 
överensstämmelse göras tillgänglig för de 
behöriga myndigheterna och de 
ekonomiska operatörerna i 
leveranskedjan.

Or. en

Motivering

För att göra den säkerhetsbedömning av leksaken som krävs och för att kunna lämna in de 
dokument som begärs av bl.a. marknadsövervakningsmyndigheter ska distributörer och andra 
ekonomiska operatörer i leveranskedjan ha rätt att begära dokumenten från tillverkaren.
Denna punkt har tagits upp av distributörerna som anser att det är en viktig fråga. 

Ändringsförslag 204
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När EG-försäkran om överensstämmelse 
upprättas ska tillverkaren ta ansvar för att 
leksaken överensstämmer med kraven. 

3. När EG-försäkran om överensstämmelse 
upprättas ska tillverkaren ta ansvar för att 
leksaken överensstämmer med kraven. På 
begäran ska en kopia av 
EG-typcertifikatet göras tillgänglig för de 
behöriga myndigheterna och de 
ekonomiska operatörerna i 
leveranskedjan. 

Or. en
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Motivering

För att göra den säkerhetsbedömning av leksaken som krävs och för att kunna lämna in de 
dokument som begärs av bl.a. marknadsövervakningsmyndigheter ska distributörer och andra 
ekonomiska operatörer i leveranskedjan ha rätt att begära dokumenten från tillverkaren.

Ändringsförslag 205
Wolfgang Bulfon

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. CE-märkningen måste innehålla en 
hänvisning till det organ för bedömning 
av överensstämmelse som bekräftar att 
överensstämmelse föreligger.

Or. de

Motivering

Genom uppgiften om kontrollorganets nummer ska missbruk av CE-märkningen försvåras.

Ändringsförslag 206
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Icke CE-märkta leksaker som inte 
överensstämmer med kraven i detta 
direktiv får visas på handelsmässor och 
utställningar, förutsatt att det finns en 
tydlig angivelse om att leksakerna inte 
uppfyller kraven i detta direktiv och därför 
varken får säljas eller delas ut gratis.

7. Medlemsstaterna får inte hindra att
icke CE-märkta leksaker eller leksaker
som på annat sätt inte överensstämmer 
med kraven i detta direktiv visas på 
handelsmässor och utställningar, förutsatt 
att det finns en tydlig angivelse om att 
leksakerna inte uppfyller kraven i detta 
direktiv och därför varken får säljas eller 
delas ut gratis.

Or. en
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Motivering

Leksaker på mässor anses inte som utsläppta på den inre marknaden, och inga åtgärder får 
vidtas mot dem, även om de är farliga. En skylt måste visa exempelvis importörer och 
distributörer på mässan att de inte får säljas på marknaden. De flesta leksaker på mässor är 
dock EG-märkta. Den nuvarande formuleringen gör att det är svårt för marknadsövervakare 
att tvinga utställare att sätta upp en sådan skylt, eftersom leksaker som inte uppfyller kraven 
och som är EG-märkta inte omfattas.

Ändringsförslag 207
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Icke CE-märkta leksaker som inte 
överensstämmer med kraven i detta 
direktiv får visas på handelsmässor och 
utställningar, förutsatt att det finns en 
tydlig angivelse om att leksakerna inte 
uppfyller kraven i detta direktiv och därför 
varken får säljas eller delas ut gratis.

7. Icke CE-märkta leksaker eller leksaker 
som på annat sätt inte överensstämmer 
med kraven i detta direktiv får visas på 
handelsmässor och utställningar, förutsatt 
att det finns en tydlig angivelse om att 
leksakerna inte uppfyller kraven i detta 
direktiv och därför varken får säljas eller 
delas ut gratis.

Or. en

Motivering

Leksaker på mässor anses inte som utsläppta på den inre marknaden, och inga åtgärder får 
vidtas mot dem, även om de är farliga. En skylt måste visa bl.a. importörer och distributörer 
på mässan att de inte får säljas på marknaden. De flesta leksaker på mässor är dock EG-
märkta. Den nuvarande formuleringen gör att det är svårt för marknadsövervakare att tvinga 
utställare att sätta upp en sådan skylt, eftersom leksaker som inte uppfyller kraven och som är 
EG-märkta inte omfattas. 
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Ändringsförslag 208
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Icke CE-märkta leksaker som inte 
överensstämmer med kraven i detta 
direktiv får visas på handelsmässor och 
utställningar, förutsatt att det finns en 
tydlig angivelse om att leksakerna inte 
uppfyller kraven i detta direktiv och därför 
varken får säljas eller delas ut gratis.

7. Icke CE-märkta leksaker eller leksaker 
som på annat sätt inte överensstämmer 
med kraven i detta direktiv får visas på 
handelsmässor och utställningar, förutsatt 
att det finns en tydlig angivelse om att 
leksakerna inte uppfyller kraven i detta 
direktiv och därför varken får säljas eller 
delas ut gratis.

Or. en

Ändringsförslag 209
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Leksaker som släpps ut på marknaden
och som är avsedda för barn under tre år 
måste vara försedda med CE+-märkning.
Leksaker som släpps ut på marknaden 
och som är avsedda för barn äldre än tre 
år får vara försedda med CE+-märkning.
I övrigt ska bestämmelserna i artikel 15 
tillämpas.

Or. de

Motivering

Detta är en följd av att CE+-märkningen införs.
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Ändringsförslag 210
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Regler och villkor för placering av 

CE+-märkning
1. CE+-märkningen ska bestå av 
bokstäverna ”CE” och tecknet ”+” med 
följande utseende i skrift:

[utseende i skrift]
2. I övrigt ska bestämmelserna i artikel 16 
tillämpas.

Or. de

Motivering

Detta är en följd av att CE+-märkningen införs.

Ändringsförslag 211
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan tillverkarna släpper ut en leksak på 
marknaden ska de analysera eventuella 
faror som beror på leksakens kemiska, 
fysikaliska, mekaniska, elektriska och 
hygieniska egenskaper eller dess 
brandfarlighet och radioaktivitet samt 
bedöma den möjliga exponeringen för 
dessa faror.

Innan tillverkarna släpper ut en leksak på 
marknaden ska de analysera eventuella 
faror som beror på leksakens kemiska, 
fysikaliska, mekaniska, elektriska och 
hygieniska egenskaper eller dess 
brandfarlighet och radioaktivitet samt 
bedöma den möjliga exponeringen för 
dessa faror. Att det inte finns några 
uppgifter om tidigare olyckor får inte 
automatiskt tas till intäkt för en låg risk.

Or. el
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Ändringsförslag 212
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 17  stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det faktum att inga olyckor har inträffat 
får inte automatiskt ses som ett bevis för 
en förmodad låg risk.

Or. en

Motivering

Det kanske inte alltid går att basera åtgärder för riskminimering eller produktspecifikationer 
på tydliga vetenskapliga bevis på skadeverkningar eftersom det saknas vetenskapliga 
uppgifter eller olycksstatistik, särskilt vad gäller kemiska risker. 

Ändringsförslag 213
Wolfgang Bulfon

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan tillverkarna släpper ut leksaker på 
marknaden ska de använda de förfaranden 
för bedömning av överensstämmelse som 
anges i punkt 2 och 3 för att visa att 
leksakerna uppfyller de grundläggande 
säkerhetskraven i artikel 9 och bilaga II.

1. Innan tillverkarna släpper ut leksaker på 
marknaden ska de tillämpa förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse enligt 
modul B eller mer, i enlighet med bilaga I 
i beslut [...], för att visa att leksakerna 
uppfyller de grundläggande 
säkerhetskraven i artikel 9 och bilaga II.

Or. de

Motivering

Egen certifiering av leksaker enligt modul A ska ersättas med strängare krav på kontroll av 
leksaker (modulerna B, C osv.). 
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Ändringsförslag 214
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan tillverkarna släpper ut leksaker på 
marknaden ska de använda de förfaranden 
för bedömning av överensstämmelse som 
anges i punkt 2 och 3 för att visa att 
leksakerna uppfyller de grundläggande 
säkerhetskraven i artikel 9 och bilaga II. 

1. Innan tillverkarna släpper ut leksaker på 
marknaden ska de använda de förfaranden 
för bedömning av överensstämmelse som 
anges i punkt 2 för att visa att leksakerna 
uppfyller de grundläggande 
säkerhetskraven i artikel 9 och bilaga II.

Or. en

Motivering

För att se till att produkterna uppfyller säkerhetskraven ska EG-typkontroller av leksaker 
utföras av oberoende anmälda organ, såsom beskrivs i modul B i bilaga I till beslutet om en 
gemensam ram för saluföring av produkter. Eftersom en kontroll av tredje part kommer att bli 
obligatoriskt i USA bör inte EU tillämpa mindre strikta förfaranden. 

Ändringsförslag 215
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om tillverkaren har använt de 
harmoniserade standarder till vilka 
hänvisningar har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och som omfattar alla relevanta 
säkerhetskrav för leksaken, ska 
tillverkaren använda förfarandet för 
intern tillverkningskontroll enligt 
modul A i bilaga I till beslut […].

utgår

Or. en



AM\744156SV.doc 79/205 PE412.121v02-00

SV

Motivering

För att se till att produkterna uppfyller säkerhetskraven ska EG-typkontroller av leksaker 
utföras av oberoende anmälda organ, såsom beskrivs i modul B i bilaga I till beslutet om en 
gemensam ram för saluföring av produkter. Eftersom en kontroll av tredje part kommer att bli 
obligatoriskt i USA bör inte EU tillämpa mindre strikta förfaranden.

Ändringsförslag 216
Wolfgang Bulfon

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om tillverkaren har använt de 
harmoniserade standarder till vilka 
hänvisningar har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och som omfattar alla relevanta 
säkerhetskrav för leksaken, ska 
tillverkaren använda förfarandet för 
intern tillverkningskontroll enligt 
modul A i bilaga I till beslut […].

utgår

Or. de

Ändringsförslag 217
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leksaken ska genomgå den EG-
typkontroll som avses i artikel 19 samt 
förfarandet för överensstämmelse med typ 
som fastställs i modul C i bilaga I till 
beslut […] i följande fall:

3. Leksaken ska genomgå den 
EG-typkontroll som avses i artikel 19 samt 
förfarandet för överensstämmelse med typ 
som fastställs i modul C i bilaga I till 
beslut […].

(a) När det inte finns några 
harmoniserade standarder till vilka 
hänvisningar har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning 
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och som omfattar alla relevanta 
säkerhetskrav för leksaken.
(b) När de standarder som avses i a finns, 
men tillverkaren inte eller endast delvis 
har använt dem.
(c) När en eller flera av de standarder 
som avses i a har offentliggjorts med 
begränsningar.
(d) När tillverkaren anser att leksakens 
art, utformning, konstruktion eller syfte 
kräver en kontroll av tredje part.

Or. en

Motivering

För att se till att produkterna uppfyller säkerhetskraven ska EG-typkontroller av leksaker 
utföras av oberoende anmälda organ, såsom beskrivs i modul B i bilaga I till beslutet om en 
gemensam ram för saluföring av produkter. Eftersom en kontroll av tredje part kommer att bli 
obligatoriskt i USA bör inte EU tillämpa mindre strikta förfaranden. 

Ändringsförslag 218
Wolfgang Bulfon

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) När det rör sig om leksaker för barn 
under 36 månader.

Or. de
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Ändringsförslag 219
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3α. Produkter som finns förtecknade i 
bilaga I avsnitt II ska genomgå en 
EG-typkontroll.

Or. el

Ändringsförslag 220
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om tillverkaren inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt punkterna 1, 2 och 3 får 
myndigheten för marknadsövervakning 
begära att tillverkaren på egen bekostnad 
låter ett anmält organ utföra en provning av 
leksaken inom en viss föreskriven tid för 
att kontrollera att den uppfyller de 
harmoniserade standarderna och 
grundläggande säkerhetskraven.

4. Om tillverkaren inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt punkterna 1, 2 och 3 får 
myndigheten för marknadsövervakning 
begära att tillverkaren på egen bekostnad 
låter ett anmält organ utföra en provning av 
leksaken inom en viss föreskriven tid för
att kontrollera att den uppfyller de 
harmoniserade standarderna och 
grundläggande säkerhetskraven. 
Myndigheterna för marknadsövervakning 
får i sådana fall kräva att leksaken inte 
ska släppas ut på marknaden förrän det 
kan fattas ett slutligt beslut mot bakgrund 
av den utförda provningen.

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 
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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.

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

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan ändra följande 
bestämmelser i syfte att anpassa dem till 
den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen:

1. Kommissionen kan ändra följande 
bestämmelser i syfte att anpassa dem till
den tekniska, vetenskapliga och praktiska
utvecklingen:

(a) Punkterna 7 och 8 i del III i bilaga II. (a) Punkterna 7 och 8 i del III i bilaga II.

(b) Bilaga V. (b) Bilaga V.
Dessa åtgärder, som syftar till att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 46.2.

De åtgärder som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 46.2, och 
om så är lämpligt, efter yttrande från 
behörig vetenskaplig kommitté.

Or. en

Motivering

Denna artikel berör doftämnen och tungmetaller (samt varningstexter). Det innebär att 
ändringar p.g.a. den tekniska och vetenskapliga utvecklingen endast får göras genom ett 
kommittéförfarande. Termen “praktiska” måste ingå som ett skäl till en ändring av de 
relevanta bilagorna.
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Ändringsförslag 222
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan ändra följande 
bestämmelser i syfte att anpassa dem till 
den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen:

1. Kommissionen ska ändra följande 
bestämmelser i syfte att anpassa dem till 
den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen så fort nya fakta 
framkommer:

(-a) Bilaga I.
a) Punkterna 7 och 8 i del III i bilaga II. (a) Punkt 7 i del III i bilaga II.

(-b) Punkt 8 i del III i bilaga II för att 
sänka gränsvärdena för migration;

(b) Bilaga V. (b) Bilaga V.

Or. en

Motivering

Det måste bli möjligt att använda kommittéförfarandet med kontroll för att anpassa 
förteckningen över produkter som inte bör betraktas som leksaker. Direktivets omfattning 
skulle på så sätt snabbt kunna anpassas till nya marknadsutvecklingar, dvs. nya leksaker.

Ändringsförslag 223
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 - stycke 1 - led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-α) Bilaga I

Or. el

Motivering

Det bör vara möjligt att använda kommittéförfarandet med kontroll för att anpassa 
förteckningen över produkter som inte ska betraktas som leksaker. På så vis kan direktivets 
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tillämpningsområde snabbt anpassas till marknadsutvecklingen, dvs. till nya leksaker.

Ändringsförslag 224
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som syftar till att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 46.2.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 225
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som syftar till att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 46.2.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 226
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som syftar till att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 46.2.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.) 

Ändringsförslag 227
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar de 
begränsningar som följer av del III i 
bilaga II får kommissionen, när så är 
lämpligt och i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 46.2, ändra bilaga II 
för att fastställa
– gränsvärden eller andra begränsningar 
för ämnen eller preparat som utgör en 
fara för hälsan utöver de som anges i 
punkterna 7 och 8 i del III i bilaga II,
– ljudgränser,
– hastighetsgränser för leksaker, 
– temperaturgränser för leksaker (direkt 
åtkomliga ytors temperatur, temperaturen 
för vätskor och gaser i leksaker).
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Or. en

Motivering

Det föreskrivande förfarandet med kontroll behöver utvidgas för att garantera att ett stort 
antal säkerhetskrav för leksaker omfattats av ett mindre tidskrävande förfarande än 
medbeslutandeförfarande. 

Ändringsförslag 228
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får besluta att ämnen 
eller preparat som enligt bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG klassificerats som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 eller 3 
får användas i leksaker.

utgår

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 46.2.

Or. en

Motivering

Ämnen som klassificeras som CMR-ämnen i bilaga I till direktiv 67/548/EEG bör inte kunna 
undantas från CMR-förbudet, utom för mycket speciell användning inuti leksaken (t.ex. en 
elektronisk del) eller om förekomsten av spår är oundviklig för god tillverkningssed.
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Ändringsförslag 229
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får besluta att ämnen 
eller preparat som enligt bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG klassificerats som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 eller 3 
får användas i leksaker.

utgår

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 46.2.

Or. en

Motivering

Ämnen som klassificeras som CMR-ämnen i bilaga I till direktiv 67/548/EEG bör inte kunna 
undantas från CMR-förbudet, utom för mycket speciell användning inuti leksaken (t.ex. en 
elektronisk del) eller om förekomsten av spår är oundviklig för god tillverkningssed. Om 
användningen av ämnen som visar sig vara farliga måste begränsas ytterligare kan detta 
göras enligt bl.a. punkt 8 i del III i bilaga II.

Ändringsförslag 230
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får besluta att ämnen 
eller preparat som enligt bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG klassificerats som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 eller 3 
får användas i leksaker.

2. Kommissionen ska, där så är 
nödvändigt för att värna om barnens 
hälsa och säkerhet, detaljspecificera de 
nödvändiga säkerhetskrav som har 
fastställts i bilaga II (t.ex. etablera 
gränsvärden eller andra begränsningar 
för vissa kemikalier utöver dem som 
anges i punkterna 7 och 8 i del III i bilaga 
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II, ljudgränser, hastighetsgränser osv.), 
och upprätta en förteckning på leksaker 
som behöver EG-typprovas i enlighet med 
del II i bilaga I. 

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 46.2.

Specifikationerna ska införas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som det refereras till i artikel 46.2.

Or. en

Motivering

Beslut beträffande politiskt kontroversiella frågor som är nödvändiga för att värna om 
barnens hälsa och säkerhet ska inte lämnas till standardiseringsorganen. När det gäller 
sådana frågor är det också nödvändigt att utnyttja fördelarna med ett förfarande som är 
snabbare än medbeslutande. Gränsvärden för t.ex. kemikalier i leksaker, oljud eller hastighet 
bör därför fastställas genom kommittéförfarandet med kontroll. Dessutom, skulle 
kommittéförfarandet kunna användas för att upprätta och anta en förteckning över leksaker 
som bör genomgå en obligatorisk EG-typprovning.

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

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får besluta att ämnen 
eller preparat som enligt bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG klassificerats som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 eller 3 
får användas i leksaker.

2. Kommissionen får besluta att ämnen 
eller preparat som enligt bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG klassificerats som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 eller 3 
får ingå i leksaker.

Dessa åtgärder, som syftar till att ändra 
icke väsentliga delar av detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 46.2.

De åtgärder som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 46.2, och 
om så är lämpligt, efter yttrande från 
behörig vetenskaplig kommitté.

Or. en
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Motivering

Byter ut “användas” till “ingå”. Direktivet blir på så sätt tydligare. Det blir också tydligare 
att det är själva utsläppandet av en leksak på marknaden som regleras (oavsett var leksaken 
tillverkas) och inte tillverkningen av leksaken. Genom den andra ändringen klargörs endast 
den vetenskapliga kommitténs deltagande i direktivet, på samma sätt som i bilagan om 
kemikalier. 

Ändringsförslag 232
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får besluta att ämnen 
eller preparat som enligt bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG klassificerats som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 eller 3 
får användas i leksaker.

utgår

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 46.2.

Or. en

Ändringsförslag 233
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får besluta att ämnen 
eller preparat som enligt bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG klassificerats som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 eller 3 
får användas i leksaker.

utgår
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Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 46.2.

Or. en

Motivering

Ämnen som klassificeras som CMR-ämnen i bilaga I till direktiv 67/548/EEG bör inte kunna 
undantas från CMR-förbudet, utom för mycket speciell användning inuti leksaken (t.ex. en 
elektronisk del) eller om förekomsten av spår är oundviklig för god tillverkningssed. 

Ändringsförslag 234
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får besluta att ämnen 
eller preparat som enligt bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG klassificerats som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 eller 3 
får användas i leksaker.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 46.2.

När det behövs med hänsyn till barns 
hälsa och säkerhet ska kommissionen i 
detalj fastställa de väsentliga 
säkerhetskrav som anges i bilaga II 
(exempelvis gränsvärden eller andra 
begränsningar för vissa kemiska 
egenskaper utöver dem som finns 
förtecknade i punkterna 7 och 8 i avsnitt 
III i bilaga II, gränsvärden för buller, 
gränsvärden för hastighet osv.) och 
utarbeta en förteckning över leksaker som 
kräver EG-typkontroll i enlighet med 
avsnitt II i bilaga I. Detta ska ske i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 46.2.
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Or. el

Ändringsförslag 235
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen får, för att förbättra 
standardiseringsprocessen, ändra 
uppdraget om en standard som inte 
antagits inom den angivna tidsramen och 
specificera gränsvärden och de andra 
kriterier som krävs för att standarden ska 
överensstämma med de grundläggande 
säkerhetskraven i artikel 9.2 och i 
bilaga II. 
Dessa åtgärder ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 46.2.

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 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 unlevel 
playing field in the internal market apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify.
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Ändringsförslag 236
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen får, för att förbättra 
standardiseringsprocessen, ändra 
uppdraget om en standard som inte 
antagits inom den angivna tidsramen och 
specificera gränsvärden och de andra 
kriterierna som krävs för att standarden 
ska överensstämma med de 
grundläggande säkerhetskraven i artikel 
9.2 och i bilaga II. Dessa åtgärder ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 46.2.

Or. en

Ändringsförslag 237
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen får, för att förbättra 
standardiseringsprocessen, ändra 
uppdraget om en standard som inte 
antagits inom den angivna tidsramen och 
specificera gränsvärden och de andra 
kriterier som krävs för att standarden ska 
överensstämma med de grundläggande 
säkerhetskraven i artikel 9.2 och i 
bilaga II. 

Dessa åtgärder ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 46.2.

Or. en
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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 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 unlevel 
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. 

Ändringsförslag 238
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen får, för att hantera de 
faror som inte omfattas av några 
säkerhetskrav, ändra bilaga II genom att 
lägga till särskilda säkerhetskrav.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 46.2.

Or. en

Motivering

Leksaksmarknaden utvecklas varje år och nya faror upptäcks ständigt. Ett exempel är alla 
incidenter som orsakas av starka magneter. Om kommissionen, tillsammans med 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, skulle få lägga till särskilda säkerhetskrav till 
bilaga II, skulle sådana faror kunna hanteras effektivare. 
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Ändringsförslag 239
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen får, för att hantera de 
faror som inte omfattas av några 
säkerhetskrav, ändra bilaga II genom att 
lägga till särskilda säkerhetskrav.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 46.2.

Or. en

Motivering

Leksaksmarknaden utvecklas varje år och nya faror upptäcks ständigt. Ett exempel är alla 
incidenter som orsakas av starka magneter. Om kommissionen, tillsammans med 
medlemsstaterna och Europaparlamentet, skulle få lägga till särskilda säkerhetskrav till 
bilaga II, skulle sådana faror kunna hanteras effektivare.

Ändringsförslag 240
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen får, för att hantera de 
faror som inte omfattas av några 
säkerhetskrav, ändra bilaga II genom att 
lägga till särskilda säkerhetskrav.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 46.2.



AM\744156SV.doc 95/205 PE412.121v02-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 241
Emmanouil Angelakas

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med direktiv 
88/378/EEG och som släpptes ut på 
marknaden innan det här direktivet trädde i 
kraft eller senast två år efter ikraftträdandet 
släpps ut på marknaden.

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med direktiv 
88/378/EEG och som släpptes ut på 
marknaden innan det här direktivet trädde i 
kraft eller senast fem år efter 
ikraftträdandet släpps ut på marknaden.

Or. en

Motivering

Förlängningen av övergångsperioden till 5 år gör att alla inblandade parter kan förbereda 
sig på bästa sätt och att tillämpningen av andra relaterade förfaranden kan gå framåt, t.ex. 
Reachförordningen.

Ändringsförslag 242
Martí Grau i Segú

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med direktiv 
88/378/EEG och som släpptes ut på 
marknaden innan det här direktivet trädde i 
kraft eller senast två år efter 
ikraftträdandet släpps ut på marknaden.

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med direktiv 
88/378/EEG och som släpptes ut på 
marknaden innan det här direktivet trädde i 
kraft eller under de första två åren efter 
ikraftträdandet släpps ut på marknaden.

Or. es
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra dels att det nya direktivet inte har retroaktiv 
effekt, dels att den minsta övergångsperioden på två år måste respekteras vid införlivandet av 
direktivet. 

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

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med direktiv 
88/378/EEG och som släpptes ut på 
marknaden innan det här direktivet trädde i 
kraft eller senast två år efter ikraftträdandet 
släpps ut på marknaden.

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med direktiv 
88/378/EEG och som släpptes ut på 
marknaden innan det här direktivet trädde i 
kraft eller under en period på två år efter 
ikraftträdandet släpps ut på marknaden.

Med hänvisning till artiklarna 3.1 och 9.1 
samt punkt III i bilaga II ska 
medlemsstater inte förbjuda utsläppande 
av leksaker marknaden i enlighet med 
direktiv 88/378/EEG, om de släpps ut på 
marknaden före detta direktiv träder i 
kraft eller tre år efter det att detta direktiv 
har trätt i kraft i alla medlemsstater.

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.
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Ändringsförslag 244
Andrea Losco

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med direktiv 
88/378/EEG och som släpptes ut på 
marknaden innan det här direktivet trädde i 
kraft eller senast två år efter ikraftträdandet 
släpps ut på marknaden.

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med direktiv 
88/378/EEG och som släpptes ut på 
marknaden innan det här direktivet trädde i 
kraft eller under en period på två år efter 
ikraftträdandet släpps ut på marknaden.

Med hänvisning till artiklarna 3.1 och 9.1 
samt punkt III i bilaga II ska 
medlemsstater inte förhindra att leksaker, 
som släpptes ut på marknaden före detta 
direktiv trädde i kraft eller under ett år 
efter ikraftträdandet av den reviderade 
leksaksstandarden EN 71-3 om nya 
kemikaliekrav trädde i kraft, släpps ut på 
marknaden i enlighet med 
direktiv 88/378/EEG.

Or. en

Motivering

Enligt detta förslag bör medlemsstaterna inte förhindra att leksaker som är i 
överensstämmelse med det nuvarande direktivet 88/378/EEG om leksakers säkerhet släpps ut 
på marknaden senast två år efter att direktivet trätt i kraft. Detta förhindrar att medlemsstater 
fattar beslut om att tillämpa de nya bestämmelserna i direktivet omedelbart efter 
ikraftträdandet vilket garanterar den rättsliga säkerheten. Övergångsperioden gäller enbart 
för efterlevnaden av kemikaliekraven i direktivet eftersom dessa bestämmelser är ytterst olika 
och annorlunda jämfört med nuvarande lagstiftning. 
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Ändringsförslag 245
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med direktiv 
88/378/EEG och som släpptes ut på 
marknaden innan det här direktivet trädde 
i kraft eller senast två år efter 
ikraftträdandet släpps ut på marknaden.

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med direktiv 
88/378/EEG och som släpptes ut på 
marknaden innan (två år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv) släpps ut 
på marknaden.

Bilaga II, del III ska enbart vara 
tillämplig på leksaker som släpps ut på 
marknaden efter (fem år efter 
ikraftträdandet av detta 
direktiv/31 maj 2013).

Or. en

Motivering

En ytterligare treårig övergångsperiod krävs innan bilaga II om kemiska egenskaper träder i 
kraft för att kunna göra anpassningar till Reach och få tid till att utveckla nya testmetoder 
och normer.

Ändringsförslag 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri 

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med direktiv 
88/378/EEG och som släpptes ut på 
marknaden innan det här direktivet trädde i 
kraft eller senast två år efter ikraftträdandet 
släpps ut på marknaden.

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med direktiv 
88/378/EEG och som släpptes ut på 
marknaden innan det här direktivet trädde i 
kraft eller under en period på två år efter 
ikraftträdandet släpps ut på marknaden.
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Med hänvisning till artiklarna 3.1 och 9.1 
samt punkt III i bilaga II ska 
medlemsstater inte förhindra att leksaker 
som släpptes ut på marknaden före detta 
direktiv trädde i kraft eller tre år efter det 
att detta direktiv träder i kraft, släpps ut 
på marknaden i enlighet med 
direktiv 88/378/EEG.

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. 

Ändringsförslag 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med 
direktiv 88/378/EEG och som släpptes ut 
på marknaden innan det här direktivet 
trädde i kraft eller senast två år efter 
ikraftträdandet släpps ut på marknaden.

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med 
direktiv 88/378/EEG och som släpptes ut 
på marknaden innan det här direktivet 
trädde i kraft eller under en period på två 
år efter ikraftträdandet släpps ut på 
marknaden.

Med hänvisning till artiklarna 3.1 och 9.1 
samt punkt III i bilaga II ska 
medlemsstater inte förhindra att leksaker 
som släpptes ut på marknaden före detta 
direktiv trädde i kraft eller under ett år 
efter ikraftträdandet av den reviderade 
leksaksstandarden EN 71-3 om nya 
kemikaliekrav trädde i kraft, släpps ut på 
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marknaden i enlighet med 
direktiv 88/378/EEG.

Or. en

Motivering

Industrin och lagstiftarna måste ges tillräcklig tid för att kunna göra anpassningar. Om inte 
kommer det att äventyra små och medelstora företags överlevnad. En ytterligare 
övergångsfrist på ett år är nödvändig för att CEN ska kunna se över de nuvarande 
leksaksnormerna och för att industrin ska kunna uppfylla dem.

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

Förslag till direktiv
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med 
direktiv 88/378/EEG och som släpptes ut 
på marknaden innan det här direktivet 
trädde i kraft eller senast två år efter 
ikraftträdandet släpps ut på marknaden.

Medlemsstaterna får inte förhindra att 
leksaker som överensstämmer med 
direktiv 88/378/EEG och som släpptes ut 
på marknaden innan det här direktivet 
trädde i kraft eller under en period på
två år efter ikraftträdandet släpps ut på 
marknaden.

Med hänvisning till artiklarna 3.1 och 9.1 
samt punkt III i bilaga II ska 
medlemsstater inte förhindra att leksaker, 
som släpptes ut på marknaden före detta 
direktiv trädde i kraft, släpps ut på 
marknaden i enlighet med 
direktiv 88/378/EEG.

Or. en
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Ändringsförslag 249
Martí Grau i Segú

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller artiklarna 3.1 och 9.1 samt 
bilaga II, avsnitt  III (kemiska 
egenskaper) ska medlemsstaterna inte 
förhindra utsläppandet på marknaden av 
leksaker som uppfyller kraven i 
direktiv 88/378/EEG och som släppts ut 
på marknaden 
1) före direktivets ikraftträdande, eller
2) efter direktivets ikraftträdande, dock 
senast två år efter det att hänvisningar till 
den följaktiga översynen den 
harmoniserade standarden för dessa 
kemiska egenskaper i leksaker 
offentliggjorts i officiella tidningen.

Or. es

Motivering

Här klargörs att det nya direktivet inte bör ha retroaktiv effekt heller i fråga om kemikalier 
och att den minsta övergångsperioden på två år måste respekteras vid införlivandet av 
direktivet. 

Ändringsförslag 250
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga I – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER 
SOM INTE SKA BETRAKTAS SOM 
LEKSAKER I DEN BETYDELSE SOM 
AVSES I DETTA DIREKTIV 
(ARTIKEL 1.1)

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER 
SOM INTE SKA BETRAKTAS SOM 
LEKSAKER I DEN BETYDELSE SOM 
AVSES I DETTA DIREKTIV
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Or. el

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

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. Böcker som inte innehåller delar 
eller andra föremål än av papper eller 
papp.

Or. en

Motivering

Vissa medlemsstater har i samband med genomförandet av direktivet om leksakers säkerhet 
från 1988 kommit att betrakta barnböcker som leksaker. I flera medlemsstater har detta 
resulterat i att de som publicerar barnböcker drabbats av stora problem. Eftersom böcker är 
viktiga, framför allt för små barn för att förbättra deras läsförmåga, är det viktigt att man 
även fortsättningsvis främjar läsandet. Därför bör man när det gäller detta direktiv inte 
betrakta böcker som leksaker förutsatt att de inte har en uppenbar funktion som leksak. 

Ändringsförslag 252
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. Böcker av papp som inte är avsedda 
som leksak

Or. en

Motivering

Barnböcker och framför allt böcker av papp bör inte betraktas som leksaker. Dessa produkter 
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kan orimligen uppfylla testkraven eftersom barns saliv oundvikligen påverkar konsistensen
hos papper och papp.

Ändringsförslag 253
Bert Doorn

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. Böcker, barnböcker och övriga 
trycksaker avsedda att användas av barn 
under 14 år. 

Or. nl

Motivering

Barnböcker är avsedda för didaktiska ändamål och/eller barns allmänna utveckling. De kan 
inte betraktas som leksaker enligt vad som avses i detta direktiv. Tillämpningen av 
leksaksdirektivet får inte medföra onödig och irrelevant belastning för utgivarna.

Ändringsförslag 254
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 17b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17b. Barnböcker som är utformade för 
barn eller direkt avsedda för lek 

Or. en

Motivering

Barnböcker och framför allt böcker av papp bör inte betraktas som leksaker. Dessa produkter 
kan orimligen uppfylla testkraven eftersom barns saliv oundvikligen påverkar konsistensen 
hos papper och papp.
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Ändringsförslag 255
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ιa. FÖRTECKNING ÖVER LEKSAKER 
SOM SKA GENOMGÅ EG-
TYPKONTROLL
1. Leksaker som är avsedda för barn 
under 3 år.
2. Leksaker som inte kan utformas på ett 
sådant sätt att alla risker kan uteslutas.
3. Leksaker som om de inte fungerar kan 
ha allvarliga hälsoskadliga effekter på 
barn.
4. Leksaker som tidigare orsakat 
allvarliga olyckor. 
För varje kategori ska kommissionen 
upprätta en förteckning över de olika 
leksakerna i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 46.2.

Or. el

Ändringsförslag 256
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Leksaker och deras delar får inte 
medföra risk för strypning eller kvävning. 

4a. Leksaker och deras delar får inte 
medföra risk för strypning eller kvävning. 

Or. en
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Ändringsförslag 257
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Leksaker och deras delar får inte 
medföra risk för strypning eller kvävning.

4. Leksaker och deras delar får inte 
medföra risk för strypning 

Or. en

Motivering

Vissa leksakers form har förorsakat flera allvarliga olyckor och har nu förbjudits enligt 
standarden. Samma regler bör gälla för förpackningar eftersom barn ofta leker även med 
dessa. De flesta tillverkarna av försäljningsautomater och de största tillverkarna av 
överraskningsägg har redan vidtagit åtgärder och ersatt dessa kapslar med kapslar av ett 
säkrare slag. Detta välkomnas men samtliga förpackningar bör uppfylla dessa strängare 
normer. För att förebygga att mindre ansvarskännande tillverkare återinför den gamla 
sortens kapslar krävs det lagstiftning. 

Ändringsförslag 258
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förpackningarna i vilka leksakerna 
saluförs i detaljhandeln får inte medföra 
risk för strypning eller kvävning genom att 
täppa till munnen och näsan. 

Förpackningarna i vilka leksakerna 
saluförs i detaljhandeln får inte medföra 
risk för strypning eller kvävning genom att 
blockera luftvägarna inifrån eller genom 
att täppa till munnen och näsan.

Or. el
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Ändringsförslag 259
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förpackningarna i vilka leksakerna 
saluförs i detaljhandeln får inte medföra 
risk för strypning eller kvävning genom att 
på yttre väg täppa till luftvägarna till 
munnen och näsan. 

Förpackningarna i vilka leksakerna 
saluförs i detaljhandeln får inte medföra 
risk för strypning eller stopp i 
lufttillförseln genom att på yttre väg täppa 
till luftvägarna till munnen och näsan. 
Sfäriska, äggformade eller ellipsformade 
förpackningar får inte vara av ett sådant 
format att de kan fastna i munnen eller i 
svalget och därigenom täppa till de nedre 
luftvägarna.

en

Motivering

Vissa leksakers form har förorsakat flera allvarliga olyckor och har nu förbjudits enligt 
standarden. Samma regler bör gälla för förpackningar eftersom barn ofta leker även med 
dessa. De flesta tillverkarna av försäljningsautomater och de största tillverkarna av 
överraskningsägg har redan vidtagit åtgärder och ersatt dessa kapslar med kapslar av ett 
säkrare slag. Detta välkomnas men samtliga förpackningar bör uppfylla dessa strängare 
normer. För att förebygga att mindre ansvarskännande tillverkare återinför den gamla 
sortens kapslar krävs det lagstiftning. 

Ändringsförslag 260
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förpackningarna i vilka leksakerna 
saluförs i detaljhandeln får inte medföra 
risk för strypning eller kvävning genom 
att täppa till munnen och näsan.

Leksaker och deras delar får inte medföra 
risk för stopp i lufttillförseln genom att på 
yttre väg täppa till luftvägarna till 
munnen och näsan.

Or. en
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Ändringsförslag 261
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förpackningarna i vilka leksakerna 
saluförs i detaljhandeln får inte medföra 
risk för strypning eller kvävning genom att 
täppa till munnen och näsan.

Förpackningarna i vilka leksakerna 
saluförs i detaljhandeln får inte medföra 
risk för strypning eller kvävning genom att 
på inre och yttre väg täppa till munnen och 
näsan.

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. 

Ändringsförslag 262
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker och deras delar får inte medföra 
risk för stopp i lufttillförseln genom att på 
yttre väg täppa till luftvägarna till 
munnen och näsan.

Or. en
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Motivering

Vissa leksakers form har förorsakat flera allvarliga olyckor och har nu förbjudits enligt 
standarden. Samma regler bör gälla för förpackningar eftersom barn ofta leker även med 
dessa. De flesta tillverkarna av försäljningsautomater och de största tillverkarna av 
överraskningsägg har redan vidtagit åtgärder och ersatt dessa kapslar med kapslar av ett 
säkrare slag. Detta välkomnas men samtliga förpackningar bör uppfylla dessa strängare 
normer. För att förebygga att mindre ansvarskännande tillverkare återinför den gamla 
sortens kapslar krävs det lagstiftning. 

Ändringsförslag 263
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker och deras delar ska ha sådana 
dimensioner att de inte kan medföra risk 
för stopp i lufttillförseln på grund av att 
föremål fastnar i munnen eller i svalget 
och därigenom hindrar luften från att 
komma ner i lungorna.

Or. en

Motivering

Vissa leksakers form har förorsakat flera allvarliga olyckor och har nu förbjudits enligt 
standarden. Samma regler bör gälla för förpackningar eftersom barn ofta leker även med 
dessa. De flesta tillverkarna av försäljningsautomater och de största tillverkarna av 
överraskningsägg har redan vidtagit åtgärder och ersatt dessa kapslar med kapslar av ett 
säkrare slag. Detta välkomnas men samtliga förpackningar bör uppfylla dessa strängare 
normer. För att förebygga att mindre ansvarskännande tillverkare återinför den gamla 
sortens kapslar krävs det lagstiftning. 
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Ändringsförslag 264
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker som uppenbarligen är avsedda 
för barn under 36 månader, deras 
beståndsdelar och delar som kan tas loss 
från leksakerna ska ha sådana dimensioner 
att de inte kan sväljas eller inandas. Detta 
gäller också andra leksaker som är avsedda 
att stoppas i munnen, deras beståndsdelar 
och alla delar som kan tas loss från dem. 

Leksaker som på grund av sin funktion, 
dimension och särskilda egenskaper är 
avsedda för barn under 36 månader, deras 
beståndsdelar och delar som kan tas loss 
från leksakerna ska ha sådana dimensioner 
att de inte kan sväljas eller inandas. Detta 
gäller också andra leksaker som på grund 
av sin funktion, dimension och särskilda 
egenskaper är avsedda att stoppas i 
munnen, deras beståndsdelar och alla delar 
som kan tas loss från dem.

Or. en

Motivering

Vissa leksakers form har förorsakat flera allvarliga olyckor och har nu förbjudits enligt 
standarden. Samma regler bör gälla för förpackningar eftersom barn ofta leker även med 
dessa. De flesta tillverkarna av försäljningsautomater och de största tillverkarna av 
överraskningsägg har redan vidtagit åtgärder och ersatt dessa kapslar med kapslar av ett 
säkrare slag. Detta välkomnas men samtliga förpackningar bör uppfylla dessa strängare 
normer. För att förebygga att mindre ansvarskännande tillverkare återinför den gamla 
sortens kapslar krävs det lagstiftning. 

Ändringsförslag 265
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker som uppenbarligen är avsedda för 
barn under 36 månader, deras 
beståndsdelar och delar som kan tas loss 
från leksakerna ska ha sådana dimensioner 
att de inte kan sväljas eller inandas. Detta 
gäller också andra leksaker som är avsedda 

Leksaker som uppenbarligen är avsedda för 
barn under 60 månader, deras 
beståndsdelar och delar som kan tas loss 
från leksakerna ska ha sådana dimensioner 
att de inte kan sväljas eller inandas. Detta 
gäller också andra leksaker som är avsedda 
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att stoppas i munnen, deras beståndsdelar
och alla delar som kan tas loss från dem.

att stoppas i munnen och leksaker som 
fungerar bäst om de fuktas med saliv, 
deras beståndsdelar och alla delar som kan 
tas loss från dem.

Or. el

Ändringsförslag 266
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker som uppenbarligen är avsedda 
för barn under 36 månader, deras 
beståndsdelar och delar som kan tas loss 
från leksakerna ska ha sådana dimensioner 
att de inte kan sväljas eller inandas. Detta 
gäller också andra leksaker som är avsedda 
att stoppas i munnen, deras beståndsdelar 
och alla delar som kan tas loss från dem.

Leksaker som på grund av sin funktion, 
dimension och särskilda egenskaper
uppenbarligen är avsedda för barn under 
36 månader, deras beståndsdelar och delar 
som kan tas loss från leksakerna ska ha 
sådana dimensioner att de inte kan sväljas 
eller inandas. Detta gäller också andra 
leksaker som på grund av sin funktion, 
dimension och särskilda egenskaper är 
avsedda att stoppas i munnen, deras 
beståndsdelar och alla delar som kan tas 
loss från dem.

Or. en

Ändringsförslag 267
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker som uppenbarligen är avsedda för 
barn under 36 månader, deras 
beståndsdelar och delar som kan tas loss 
från leksakerna ska ha sådana dimensioner 
att de inte kan sväljas eller inandas. Detta 
gäller också andra leksaker som är avsedda 
att stoppas i munnen, deras beståndsdelar 

Leksaker som uppenbarligen är avsedda för 
barn under 36 månader, deras 
beståndsdelar och delar som kan tas loss 
från leksakerna ska ha sådana dimensioner 
att de inte kan sväljas eller inandas. Detta 
gäller också andra leksaker som är avsedda 
att stoppas i munnen eller leksaker i 
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och alla delar som kan tas loss från dem. livsmedel och livsmedelsförpackningar, 
deras beståndsdelar och alla delar som kan 
tas loss från dem.

Or. en

Motivering

Leksaker som uppenbarligen är avsedda för barn under 36 månader, deras beståndsdelar och 
delar som kan tas loss från leksakerna ska ha sådana dimensioner att de inte kan sväljas eller 
inandas. Detta gäller också andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen eller 
leksaker i livsmedel och livsmedelsförpackningar, deras beståndsdelar och alla delar som kan 
tas loss från dem.

Ändringsförslag 268
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker och deras delar ska ha sådana 
dimensioner att de inte kan medföra risk 
för stopp i lufttillförseln på grund av att 
föremål fastnar i munnen eller i svalget 
och därigenom hindrar luften från att 
komma ner i lungorna.

Or. en

Ändringsförslag 269
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förpackningarna i vilka leksakerna 
saluförs i detaljhandeln får inte medföra 
risk för strypning eller stopp i 
lufttillförseln genom att på yttre väg täppa 
till luftvägarna till munnen och näsan. 
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Sfäriska, äggformade eller ellipsformade 
förpackningar får inte vara av en sådan 
dimension att de kan fastna i munnen 
eller i svalget och därigenom täppa till de 
nedre luftvägarna. 

Or. en

Ändringsförslag 270
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker i livsmedel eller 
livsmedelsförpackningar måste ha sin egen 
förpackning. Denna förpackning ska, i det 
skick den levereras, ha sådana dimensioner 
att den inte kan sväljas eller inandas.

Leksaker i livsmedel eller 
livsmedelsförpackningar måste ha sin egen 
förpackning. Denna förpackning ska, i det 
skick den levereras, ha sådana dimensioner 
att den inte kan sväljas eller inandas och 
måste uppfylla övriga krav för 
förpackning av leksaker under punkt 4e. 
Cylinderformade inneremballage med 
avrundade ändar och som kan delas upp i 
två enskilda delar får inte vara utformade 
på ett sådant sätt att de kan täppa till de 
nedre luftvägarna.

Or. en

Motivering

Vissa leksakers form har förorsakat flera allvarliga olyckor och har nu förbjudits enligt 
standarden. Samma regler bör gälla för förpackningar eftersom barn ofta leker även med 
dessa. De flesta tillverkarna av försäljningsautomater och de största tillverkarna av 
överraskningsägg har redan vidtagit åtgärder och ersatt dessa kapslar med kapslar av ett 
säkrare slag. Detta välkomnas men samtliga förpackningar bör uppfylla dessa strängare 
normer. För att förebygga att mindre ansvarskännande tillverkare återinför den gamla 
sortens kapslar krävs det lagstiftning. 
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Ändringsförslag 271
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker i livsmedel eller 
livsmedelsförpackningar måste ha sin egen 
förpackning. Denna förpackning ska, i det 
skick den levereras, ha sådana dimensioner 
att den inte kan sväljas eller inandas.

Leksaker i livsmedel eller 
livsmedelsförpackningar måste ha sin egen 
förpackning. Denna förpackning ska, i det 
skick den levereras, ha sådana dimensioner 
att den inte kan sväljas eller inandas och 
får inte utgöra någon annan risk för 
kvävning eller strypning eller riskera att 
blockera luftvägarna inifrån eller fastna i 
halsen.

Or. el

Ändringsförslag 272
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker i livsmedel eller 
livsmedelsförpackningar måste ha sin egen 
förpackning. Denna förpackning ska, i det 
skick den levereras, ha sådana dimensioner 
att den inte kan sväljas eller inandas.

Leksaker i livsmedel eller 
livsmedelsförpackningar måste ha sin egen 
förpackning för att förhindra migrering 
av beståndsdelar eller lukt mellan 
livsmedel och leksak. Denna förpackning 
ska, i det skick den levereras, ha sådana 
dimensioner att den inte kan sväljas eller 
inandas.

Or. en

Motivering

Oätliga produkter som finns i livsmedel utgör en risk för att små barn inte kan skilja mellan 
vad som är ätbart och leksaker som inte bör stoppas i munnen. Ifall leksaker finns gömda i 
livsmedel måste föräldrarna vara medvetna om detta. Om förpackningarna är separata kan 
föräldrarna lättare göra åtskillnad mellan leksaker och livsmedel. 
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Ändringsförslag 273
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker i livsmedel eller 
livsmedelsförpackningar måste ha sin egen 
förpackning. Denna förpackning ska, i det 
skick den levereras, ha sådana dimensioner 
att den inte kan sväljas eller inandas.

Leksaker i livsmedel eller 
livsmedelsförpackningar måste ha sin egen 
förpackning. Denna förpackning ska, i det 
skick den levereras, ha sådana dimensioner 
att den inte kan sväljas eller inandas och 
får inte medföra någon risk för kvävning, 
strypning eller att de nedre luftvägarna 
täpps till.

Or. en

Ändringsförslag 274
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker i livsmedel eller 
livsmedelsförpackningar måste ha sin egen 
förpackning. Denna förpackning ska, i det 
skick den levereras, ha sådana dimensioner 
att den inte kan sväljas eller inandas.

Leksaker i livsmedel eller 
livsmedelsförpackningar måste ha sin egen 
förpackning. Denna förpackning ska, i det 
skick den levereras, ha sådana dimensioner 
att den inte kan sväljas eller inandas och 
måste uppfylla övriga krav för 
förpackning av leksaker under punkt 4e. 
Cylinderformade inneremballage med 
avrundade ändar och som kan delas upp i 
två enskilda delar får inte vara utformade 
på ett sådant sätt att de kan täppa till de 
nedre luftvägarna.

Or. en
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Ändringsförslag 275
Martí Grau i Segú

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med definitionen av ”leksaker” 
i artikel 1 omfattas utsmyckningar i ett 
enda stycke som finns i vissa traditionella 
livsmedel inte av detta direktiv.

Or. es

Motivering

Det finns vissa produkter som är fast förankrade i den folkliga traditionen och som kan 
innehålla små utsmyckningar vilka inte bör betraktas som leksaker. 

Ändringsförslag 276
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker i livsmedel bör kunna lätt 
urskiljas från livsmedel genom färg, 
konsistens och storlek. Varningstext på 
livsmedelsförpackningar som innehåller 
leksaker får inte förstöras, framför allt 
inte förvanskas, skrynklas eller lätt kunna 
förstöras. 

Or. en

Motivering

Leksaker i livsmedel ges till barn samtidigt. När barnet leker med leksaken kommer barnet att 
förtära födan utan att alltid uppmärksamma vad det stoppar i munnen (till exempel små 
leksaksdelar). Varningstexter får därför inte förvanskas eftersom varningstexten därigenom 
kan bli oläslig.
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Ändringsförslag 277
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker som sitter så fast ihop med ett 
livsmedel att man att man måste 
konsumera det för att komma åt leksaken 
ska förbjudas.

Leksaker som sitter så fast ihop med ett 
livsmedel att man att man måste 
konsumera det för att komma åt leksaken 
ska förbjudas. Delar av leksaker som 
annars direkt sitter ihop med ett livsmedel 
ska uppfylla de krav som fastställs i 
punkterna 4c och 4d.

Or. en

Motivering

Vissa leksakers form har förorsakat flera allvarliga olyckor och har nu förbjudits enligt 
standarden. Samma regler bör gälla för förpackningar eftersom barn ofta leker även med 
dessa. De flesta tillverkarna av försäljningsautomater och de största tillverkarna av 
överraskningsägg har redan vidtagit åtgärder och ersatt dessa kapslar med kapslar av ett 
säkrare slag. Detta välkomnas men samtliga förpackningar bör uppfylla dessa strängare 
normer. För att förebygga att mindre ansvarskännande tillverkare återinför den gamla 
sortens kapslar krävs det lagstiftning. 

Ändringsförslag 278
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker som sitter så fast ihop med ett 
livsmedel att man att man måste 
konsumera det för att komma åt leksaken 
ska förbjudas.

Leksaker som är så placerade i ett 
livsmedel att man måste skära upp eller 
konsumera det för att komma åt leksaken 
ska förbjudas.

Or. el
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Ändringsförslag 279
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker som sitter så fast ihop med ett 
livsmedel att man att man måste 
konsumera det för att komma åt leksaken 
ska förbjudas.

Leksaker i livsmedel och 
livsmedelsförpackningar som sitter så fast 
ihop med ett livsmedel att man måste 
konsumera eller bryta itu det för att 
komma åt leksaken ska förbjudas.

Or. en

Motivering

Förtydligande av kommissionens formulering för att undvika tvetydighet.

Ändringsförslag 280
Jan Cremers

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker som sitter så fast ihop med ett 
livsmedel att man att man måste 
konsumera det för att komma åt leksaken 
ska förbjudas.

Leksaker som sitter så fast ihop med ett 
livsmedel att man att man måste 
konsumera det för att komma åt leksaken 
måste vara av en sådan dimension att den 
inte kan sväljas eller inandas.

Or. en
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Ändringsförslag 281
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker som sitter så fast ihop med ett 
livsmedel att man att man måste 
konsumera det för att komma åt leksaken 
ska förbjudas.

Leksaker som sitter så fast ihop med ett 
livsmedel att man att man måste 
konsumera det för att komma åt leksaken 
ska förbjudas. Delar av leksaker som 
annars direkt sitter ihop med ett livsmedel 
ska uppfylla de krav som fastställs i 
punkterna 4c och 4d.

Or. en

Ändringsförslag 282
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Delar av leksaker som sitter ihop med ett 
livsmedel som man inte måste konsumera 
för att komma åt leksaken bör vara av en 
sådan dimension att de inte kan medföra 
någon risk för kvävning, strypning eller 
att luftvägarna täpps till. 

Or. en

Motivering

Detta är fallet med godisläppstift med en hållare och en hylsa av plast eller godisnappar med 
plastskydd. När barnet suger på godiset finns det en risk för att det sväljer hållaren eller 
hylsan utan att därför ha förtärt hela läppstiftet. Det inträffade en incident i Irland med ett 
sådant godisläppstift då ett barn (äldre än tre år) svalde hylsan. Denna har ny perforerats så 
att luften kan passera. Produkten har dock förbjudits i vissa medlemsstater bland annat i 
Sverige. 
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Ändringsförslag 283
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker i livsmedel ska skilja sig från 
livsmedlet i fråga om färg, form eller 
storlek. 

Or. el

Ändringsförslag 284
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexter på livsmedel som 
innehåller leksaker får inte vara 
deformerade, särskilt inte vikta eller 
skrynkliga, eller vara lätta att deformera. 

Or. el

Ändringsförslag 285
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaksdelar som sitter ihop med ett 
livsmedel som inte behöver konsumeras 
för att man ska komma åt leksaken ska ha 
sådana dimensioner att de inte kan sväljas 
eller inandas eller blockera luftvägarna 
inifrån.
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Or. el

Ändringsförslag 286
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 4 – stycke 5d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömningen av de inneboende riskerna 
med leksaker i livsmedel ska göras med 
utgångspunkt i försiktighetsprincipen.

Or. el

Ändringsförslag 287
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 7 – stycke 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får fastställa den högsta 
konstruktiva hastigheten för eldrivna 
lekfordon i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 46.2.

Or. el

Ändringsförslag 288
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med konstruktiv hastighet avses en 
representativ möjlig körhastighet som 
bestäms av konstruktionen och de fysiska 

Kommissionen bör fastställa en högsta 
konstruktiva hastighet som eldrivna 
lekfordon får ha i enlighet med det 
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egenskaperna. föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 46.2. 

Or. en

Motivering

Kommissionen bör fastställa en högsta konstruktiva hastighet som eldrivna lekfordon får ha i 
enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 46.2. 

Ändringsförslag 289
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Ljudleksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att ljudet inte skadar 
barnens hörsel.

10. Ljudleksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att ljudet inte skadar 
barnens hörsel.

Detta ska gälla alla leksaker oavsett 
vilken åldersgrupp de är avsedda för. 
Gränsen för impulsljud bör vara 135 dB 
LpC-topp vid örat. Gränsvärdet för 
ihållande ljud ska sättas baserat på örats 
känslighet hos små barn under 
36 månader.
Kommissionen kan sänka ljudgränsnivån 
för dessa leksaker i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 46.2.

Or. en

Motivering

Nuvarande ljudgränsnormer eliminerar inte på ett betryggande sätt risken för att barns 
hörsel skadas. Ljudgränsnivåerna bör därför fastställas med utgångspunkt från de mest 
sårbara åldersgrupperna dvs. barn under tre år. Fastställandet av en högsta ljudgränsnivå 
för leksaker som avger ljud är en politisk fråga. Ett sådant beslut bör därför fattas på politisk 
nivå genom ett kommittéförfarande med kontroll och inte överlämnas till ett 
standardiseringsorgan.
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Ändringsförslag 290
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Ljudleksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att ljudet inte skadar 
barnens hörsel.

10. Ljudleksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att ljudet inte 

- överskrider gränsen för impulsljud på 
135 dB LpC-topp vid örat
- överskrider ett gränsvärde på 70 dB LpC 
för ihållande ljud från leksaker som hålls 
nära örat som hörlurar eller 
leksakstelefoner 
- överskrider under några omständigheter 
motsvarande gränsvärde för vuxna i 
arbetarskyddslagstiftningen

Or. en

Motivering

Exakta gränsvärden för ljud och buller måste fastställas. När det gäller impulsljud motsvarar 
det föreslagna gränsvärdet det tröskelvärde vid vilket en vuxen industriarbetare måste 
använda hörselskydd. Ihållande ljud från leksaker som hålls nära örat bör begränsas till en 
nivå som gäller för alla åldrar. Ihållande ljud som avges från övriga typer av leksaker bör 
under inga omständigheter överskrida det gränsvärde som gäller för vuxna industriarbetare. 

Ändringsförslag 291
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Ljudleksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att ljudet inte skadar 
barnens hörsel.

10. Ljudleksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att ljudet inte skadar 
barnens hörsel. Detta ska gälla alla 
leksaker oavsett vilken åldersgrupp de är 



AM\744156SV.doc 123/205 PE412.121v02-00

SV

avsedda för. Gränsen för impulsljud ska 
vara 135 dB LpC-topp vid örat. Gränser 
för ihållande buller ska sättas baserat på 
örats känslighet för ett litet barn som är 
under 36 månader gammalt.

Or. sv

Motivering

Nuvarande normer för bullergränser hanterar inte på ett betryggande sätt möjligheterna att 
barns hörsel skadas. För det första gäller normerna inte för alla leksaker (normen för ”nära 
örat-leksaker” gäller exempelvis endast barn under 10 månaders ålder). För det andra 
behöver en lägre gräns sättas för impulsljud. Med tanke på den verkliga livssituationen för 
barn i olika åldrar inom en familj bör bullernivåer sättas baserat på de mest sårbara, dvs. 
barn under 36 månaders ålder.

Ändringsförslag 292
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Ljudleksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att ljudet inte skadar 
barnens hörsel.

10. Ljudleksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att ljudet inte skadar 
barnens hörsel. Detta ska gälla alla 
leksaker, oavsett vilken åldersgrupp de är 
avsedda för. Gränsen för leksaker med 
impulsljud ska vara 115 dB LpC-topp vid 
örat. Gränsen för leksaker med 
långvariga ljud ska vara 80 dB LpC-topp 
vid örat. 

Or. sv

Motivering

Studier pekar på att långvarig exponering för ljud över 80 dB kan orsaka hörselskador. Barn 
är särskilt sårbara då deras öron är mer känsliga för höga decibelnivåer än vuxnas, vilket 
återspeglas i senare års ökning av barnhörselskador. Decibelnivån för särskilt skadliga 
leksaker, s.k. impulsljudleksaker, bör av den anledningen sättas vid 115 dB. 
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Ändringsförslag 293
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Ljudleksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att ljudet inte skadar 
barnens hörsel.

10. Ljudleksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att ljudet inte skadar 
barnens hörsel. Kommissionen får 
fastställa ett gränsvärde för sådana 
leksaker i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 46.2.

Or. el

Ändringsförslag 294
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Leksaker och deras delar som kan 
sväljas av barn, särskilt magneter, 
magnetiska delar, expanderbara delar 
eller knappcellsbatterier får inte medföra 
en risk för att tarmarna eller inälvor 
skadas. 

Or. en

Motivering

De olyckor som förorsakats av leksaker eller deras delar genom att barn har svalt dem har 
ägnats stor uppmärksamhet sedan det nuvarande direktivet antogs. Dessa risker bör omfattas 
av särskilda säkerhetskrav för att tvinga fram en standardisering som återspeglas i normerna. 
Man håller redan på att utarbeta en norm för magnetleksaker. För att kunna beakta den nya 
metoden bör sådana risker dock även omfattas av särskilda säkerhetskrav i bilaga II.
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Ändringsförslag 295
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt I – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Leksaker och deras delar som är 
åtkomliga och kan sväljas ska vara 
tillverkade på ett sådant sätt att de inte 
tillfogar skada om de sväljs. Detta gäller 
särskilt de risker som batterier, 
magnetism och förmåga att ändra volym 
eller form kan förorsaka.

Or. en

Ändringsförslag 296
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att det inte finns någon risk 
för skador på människors hälsa till följd av 
exponering för de kemiska ämnen eller 
preparat som leksaken består av eller 
innehåller, om leksakerna används i 
enlighet med artikel 9.2 första stycket. 

1. Leksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att det inte finns någon risk 
för skador på människors hälsa eller för 
hormonsystemet till följd av exponering 
för de kemiska ämnen eller preparat som 
leksaken består av eller innehåller, om 
leksakerna används i enlighet med 
artikel 9.2 första stycket. 

Or. en
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Ändringsförslag 297
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika med 
eller högre än de relevanta koncentrationer 
som enligt direktiv 1999/45/EG fastställts 
för klassificeringen av preparat som 
innehåller ämnena i fråga ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar eller 
mikrostrukturellt urskiljbara delar av 
leksaker som barn inte kan komma åt.

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG samt ämnen 
som förorsakar endokrina störningar
enligt direktiv 67/548/EEG och andra 
ämnen som förts upp på den 
kandidatförteckning som upprättats i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach) ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
elektroniska leksakers beståndsdelar som 
barn inte kan komma åt.

Förekomsten av spår av dessa ämnen ska 
tillåtas förutsatt att ämnet inte tillsatts 
avsiktligen, att ämnets migrationsnivåer 
är obetydliga och att en sådan förekomst 
är tekniskt oundviklig inom god 
tillverkningssed.
För naturligt förekommande organiskt 
råmaterial som traditionellt används för 
tillverkning av leksaker och som naturligt 
innehåller CMR tillåts materialet 
innehålla CMR förutsatt att ämnet inte 
tillsatts avsiktligen, att förekomsten är låg 
och att materialet tidigare inte orsakat 
någon skada på grund av att det 
innehåller CMR. 
Återstoder av monomerer i polymerplast 
kan tillåtas förutsatt att ämnets 
migrationsnivåer är obetydliga och att en 
sådan förekomst är tekniskt oundviklig 
inom god tillverkningssed.
Rostfritt stål får dessutom innehålla 
nickel förutsatt att migrationsnivåerna är 
obetydliga. 
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Kvicksilver ska inte omfattas av något av 
de ovan nämnda undantagen.

Or. en

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. 

Ändringsförslag 298
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika 
med eller högre än de relevanta 
koncentrationer som enligt direktiv 
1999/45/EG fastställts för klassificeringen 
av preparat som innehåller ämnena i 
fråga ska, utan att det påverkar 
tillämpningen av begränsningarna i punkt 2 
första meningen, förbjudas i leksaker, utom 
om ämnena förekommer i leksakernas 
beståndsdelar eller mikrostrukturellt 
urskiljbara delar av leksaker som barn 
inte kan komma åt.

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
samt ämnen som förorsakar endokrina 
störningar enligt direktiv 67/548/EEG och 
andra ämnen som förts upp på den 
kandidatförteckning som upprättats i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach) ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker. Förekomsten av spår av dessa 
ämnen ska tillåtas under förutsättning att 
en sådan förekomst är tekniskt oundviklig 
inom god tillverkningssed.

Or. en
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Ändringsförslag 299
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika 
med eller högre än de relevanta 
koncentrationer som enligt direktiv 
1999/45/EG fastställts för klassificeringen 
av preparat som innehåller ämnena i 
fråga ska, utan att det påverkar 
tillämpningen av begränsningarna i punkt 2 
första meningen, förbjudas i leksaker, 
utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar eller 
mikrostrukturellt urskiljbara delar av 
leksaker som barn inte kan komma åt. 

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
samt ämnen som förorsakar endokrina 
störningar enligt direktiv 67/548/EEG och 
andra ämnen som förts upp på den 
kandidatförteckning som upprättats i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach) ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas av 
hälsoskäl. Förekomsten av spår av dessa 
ämnen ska tillåtas under förutsättning att 
en sådan förekomst är tekniskt oundviklig 
inom god tillverkningssed eller ifall 
ämnena ingår i delar av leksaker i 
mikrostrukturellt urskiljbara delar av 
leksaker som barn inte kan komma åt. 

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. 
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Ändringsförslag 300
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika 
med eller högre än de relevanta 
koncentrationer som enligt direktiv 
1999/45/EG fastställts för klassificeringen 
av preparat som innehåller ämnena i 
fråga ska, utan att det påverkar 
tillämpningen av begränsningarna i 
punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar eller 
mikrostrukturellt urskiljbara delar av 
leksaker som barn inte kan komma åt.

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG, ämnen som 
klassificeras som endokrina disruptorer 
och ämnen som klassificeras som 
persistenta, bioackumulativa och toxiska 
(PBT-ämnen) eller mycket persistenta och 
mycket bioackumulativa (vPvB-ämnen)
ska förbjudas.

Förekomsten av spår av dessa ämnen ska 
tillåtas under förutsättning att en sådan 
förekomst är tekniskt oundviklig inom god 
tillverkningssed. 

Or. en

Motivering

CMR-ämnen liksom andra identifierade ämnen som medför stora risker (t.ex. endokrina 
disruptorer) ska förbjudas i leksaker. Barn utvecklas fysiskt och är därför mycket känsliga för 
ämnen som kan påverka olika processer i deras kroppar. Dessutom krävde 
Europaparlamentet, i sin resolution av den 26 september, ”Om produkters säkerhet och 
särskilt leksakers”, ett ovillkorligt förbud av alla CMR-ämnen (kategorierna 1, 2 och 3) och 
andra ämnen som medför stora risker, såsom endokrina disruptorer, sensibiliseringsmedel 
eller doftämnen. 
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Ändringsförslag 301
Emmanouil Angelakas

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika 
med eller högre än de relevanta 
koncentrationer som enligt 
direktiv 1999/45/EG fastställts för 
klassificeringen av preparat som 
innehåller ämnena i fråga ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar eller 
mikrostrukturellt urskiljbara delar av 
leksaker som barn inte kan komma åt.

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker.

Förekomsten av spår av dessa ämnen som 
är tekniskt oundviklig inom god 
tillverkningssed, exempelvis monomerer i 
plast ska tillåtas under förutsättning att 
detta är i överensstämmelse med 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1935/2004.

Or. en

Motivering

De koncentrationsgränser som fastställs för CMR i direktiv 67/548/EEG och i direktiv 
1999/45/EG är inte nödvändigtvis tillämpliga på leksaker eftersom de avser beredningar och 
inte produkter. Dessa gränsvärden har dessutom tagits fram för vuxna och inte för barn som 
är mer känsliga än vuxna för kemiska ämnen. Det allmänna gränsvärdet på 0,1 procent som 
fastställts för CMR i 1999/45/EG är ganska högt och det finns inga belägg för att denna 
CMR-nivå inte utgör en risk för barn. 
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Ändringsförslag 302
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika med 
eller högre än de relevanta koncentrationer 
som enligt direktiv 1999/45/EG fastställts 
för klassificeringen av preparat som 
innehåller ämnena i fråga ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar eller 
mikrostrukturellt urskiljbara delar av 
leksaker som barn inte kan komma åt.

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika med 
eller högre än de relevanta koncentrationer 
som enligt direktiv 1999/45/EG fastställts 
för klassificeringen av preparat som 
innehåller ämnena i fråga ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar eller 
mikrostrukturellt urskiljbara delar av 
leksaker som barn inte kan komma åt vid 
användning i enlighet med artikel 9.2 
första stycket.

Or. de

Motivering

Säkerhetskraven kan bara gälla om leksakerna används på det sätt och i den omfattning de är 
avsedda för, och man måste ta hänsyn till barns beteende. Användningsbegränsningarna bör 
inte gälla i så måtto som en kontakt endast skulle vara möjlig vid fullkomligt oförutsägbar 
användning.

Ändringsförslag 303
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
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enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika med 
eller högre än de relevanta koncentrationer 
som enligt direktiv 1999/45/EG fastställts 
för klassificeringen av preparat som 
innehåller ämnena i fråga ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar eller 
mikrostrukturellt urskiljbara delar av 
leksaker som barn inte kan komma åt.

enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika med 
eller högre än de relevanta koncentrationer 
som enligt direktiv 1999/45/EG fastställts 
för klassificeringen av preparat som 
innehåller ämnena i fråga ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar eller 
mikrostrukturellt urskiljbara delar av 
leksaker som barn inte kan komma åt eller
andas in.

Or. en

Motivering

Även risken för att andas in ämnena bör uteslutas och bör därför tydligt anges i direktivet.

Ändringsförslag 304
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika med 
eller högre än de relevanta koncentrationer 
som enligt direktiv 1999/45/EG fastställts 
för klassificeringen av preparat som 
innehåller ämnena i fråga ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar eller 
mikrostrukturellt urskiljbara delar av 
leksaker som barn inte kan komma åt.

3. Förekomsten av ämnen som 
klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska 
(s.k. CMR-ämnen) enligt 
direktiv 67/548/EEG i koncentrationer som 
var för sig är lika med eller högre än de 
relevanta koncentrationer som enligt 
direktiv 1999/45/EG fastställts för 
klassificeringen av preparat som innehåller 
ämnena i fråga ska, utan att det påverkar 
tillämpningen av begränsningarna i punkt 2 
första meningen, förbjudas i leksaker, utom 
om ämnena förekommer i leksakernas 
beståndsdelar eller mikrostrukturellt 
urskiljbara delar av leksaker som barn inte 
kan komma åt när de används på avsett 
eller förutsebart sätt med tanke på hur 
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barn beter sig.

Or. en

Motivering

För att skapa samstämmighet med Reach och EU:s riskbedömningsmetoder måste leksakers 
säkerhet bedömas utifrån förekomsten och inte användningen av CMR-ämnen i kategori 1 och 
2 i leksaker. De kan endast tillåtas om man gjort en bedömning som utvisar att de inte utgör 
en risk för barn.

Ändringsförslag 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen)
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika med 
eller högre än de relevanta koncentrationer 
som enligt direktiv 1999/45/EG fastställts 
för klassificeringen av preparat som 
innehåller ämnena i fråga ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar eller 
mikrostrukturellt urskiljbara delar av 
leksaker som barn inte kan komma åt.

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 eller 
2 enligt bilaga 1 i direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika med 
eller högre än de relevanta koncentrationer 
som enligt direktiv 1999/45/EG fastställts 
för klassificeringen av preparat som 
innehåller ämnena i fråga ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, inte ingå i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar som barn inte 
kan komma åt i enlighet med standard 
EN 71.

Or. en

Motivering

Övergångsperiod: Motiveringen till skäl 16b (ny) och artikel 52. Om det inte finns någon 
exponering finns det inga risker. Säkerheten kommer därför inte att öka genom att man 
utvidgar begränsningarna till att omfatta beståndsdelar i leksaker som barn inte kan komma 
åt. Hänvisningen till alternativa ämnen har strukits eftersom om en riskbedömning ger vid 
handen att ett ämne inte utgör en risk finns det ingen anledning till att ytterligare belasta 
industrin med att finna ett alternativt ämne. De nya punkterna medför en anpassning till 
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Reach.

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen)
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika med 
eller högre än de relevanta koncentrationer 
som enligt direktiv 1999/45/EG fastställts 
för klassificeringen av preparat som 
innehåller ämnena i fråga ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar eller 
mikrostrukturellt urskiljbara delar av 
leksaker som barn inte kan komma åt.

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 eller 
2 enligt bilaga 1 i direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika med 
eller högre än de relevanta koncentrationer 
som enligt direktiv 1999/45/EG fastställts 
för klassificeringen av preparat som 
innehåller ämnena i fråga ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, inte ingå i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar som barn inte 
kan komma åt i enlighet med standard 
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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Ändringsförslag 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen)
enligt direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika med 
eller högre än de relevanta koncentrationer 
som enligt direktiv 1999/45/EG fastställts 
för klassificeringen av preparat som 
innehåller ämnena i fråga ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, förbjudas i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar eller 
mikrostrukturellt urskiljbara delar av 
leksaker som barn inte kan komma åt.

3. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 eller 
2 enligt bilaga 1 i direktiv 67/548/EEG i 
koncentrationer som var för sig är lika med 
eller högre än de relevanta koncentrationer 
som enligt direktiv 1999/45/EG fastställts 
för klassificeringen av preparat som 
innehåller ämnena i fråga ska, utan att det 
påverkar tillämpningen av begränsningarna 
i punkt 2 första meningen, inte ingå i 
leksaker, utom om ämnena förekommer i 
leksakernas beståndsdelar som barn inte 
kan komma åt i enlighet med standard 
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). 
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Ändringsförslag 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

4. Ämnen som klassificeras som CMR-
ämnen i kategori 1 och 2 i bilaga I i 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande två villkor är 
uppfyllda:

4.1. Användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och ett beslut 
enligt artikel 45.2 har antagits.

4.1 Behörig vetenskaplig kommitté har 
fastställt att ämnen som klassificeras som 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
bilaga I i direktiv 67/548/EEG och ingår i 
leksakskomponenter eller delar av 
leksaker, som barn kan komma åt, och 
ligger över de koncentrationsgränser som 
fastställs i punkt 3 inte utgör en 
oacceptabel risk för människors hälsa, 
särskilt när det gäller exponering. 
Tillverkare kan i detta syfte, före det att 
den övergångsperiod som avses i artikel 
52 löper ut, lämna in begäran till 
kommissionen om att behörig 
vetenskaplig kommitté gör en utvärdering 
av de risker som ämnen som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
bilaga I i direktiv 67/548/EEG utgör. En 
sådan begäran ska åtföljas av relevant 
information, särskilt i fråga om 
exponering. När en begäran kommit in 
ska kommissionen omedelbart ge den 
vetenskapliga kommittén i uppdrag att 
avge ett yttrande. 
Tillverkarna får, fram till dess att ett 
beslut antagits, fortsätta att släppa ut på 
marknaden leksaker som innehåller 
ämnen som klassificeras som CMR-
ämnen i kategori 1 och 2 enligt bilaga I i 
direktiv 67/548/EEG för vilka en begäran 
har lämnats in. Ett beslut om att ändra 
bilaga IIa, som förtecknar de 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2 som 
omfattas av denna artikel, ska fattas i 
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enlighet med artikel 45.2.
4.2. Det finns inga lämpliga 
ersättningsämnen, vilket framgår av en 
analys av möjliga alternativ.
4.3. De är inte förbjudna att användas i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

4.2 Deras användning har ännu inte 
förbjudits i konsumentvaror enligt 
förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach).

Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp ämnena
och preparaten till ny bedömning så fort 
det uppstår nya farhågor kring säkerheten 
och minst vart femte år från den dag då ett 
beslut enligt artikel 45.2 antagits.

Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp de ämnen
som förtecknas i bilaga IIa till ny 
bedömning så fort det uppstår nya farhågor 
kring säkerheten och minst vart femte år 
från den dag då ett beslut enligt artikel 45.2 
antagits.

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). 

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

4. Ämnen som klassificeras som 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2 i bilaga I i 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande två villkor är 
uppfyllda:
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4.1. Användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och ett beslut 
enligt artikel 45.2 har antagits.

4.1 Behörig vetenskaplig kommitté har 
fastställt att ämnen som klassificeras som 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
bilaga I i direktiv 67/548/EEG och ingår i 
leksakskomponenter eller delar av 
leksaker, som barn kan komma åt, och 
ligger över de koncentrationsgränser som 
fastställs i punkt 3 inte utgör en 
oacceptabel risk för människors hälsa, 
särskilt när det gäller exponering. 
Tillverkare kan i detta syfte, före det att 
den övergångsperiod som avses i artikel 
52 löper ut, lämna in begäran till 
kommissionen om att behörig 
vetenskaplig kommitté gör en utvärdering 
av de risker som ämnen som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
bilaga I i direktiv 67/548/EEG utgör. En 
sådan begäran ska åtföljas av relevant 
information, särskilt i fråga om 
exponering. När en begäran kommit in 
ska kommissionen omedelbart ge den 
vetenskapliga kommittén i uppdrag att 
avge ett yttrande. 
Tillverkarna får, fram till dess att ett 
beslut antagits, fortsätta att släppa ut på
marknaden leksaker som innehåller 
ämnen som klassificeras som 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
bilaga I i direktiv 67/548/EEG för vilka en 
begäran har lämnats in. Ett beslut om att 
ändra bilaga IIa, som förtecknar de 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2 som 
omfattas av denna artikel, ska fattas i 
enlighet med artikel 45.2.

4.2. Det finns inga lämpliga 
ersättningsämnen, vilket framgår av en 
analys av möjliga alternativ.
4.3. De är inte förbjudna att användas i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

4.2 Deras användning har ännu inte 
förbjudits i konsumentvaror enligt 
förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach).

Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp ämnena 
och preparaten till ny bedömning så fort 
det uppstår nya farhågor kring säkerheten 
och minst vart femte år från den dag då ett 

Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp de ämnen
som förtecknas i bilaga IIa till ny 
bedömning så fort det uppstår nya farhågor 
kring säkerheten och minst vart femte år 
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beslut enligt artikel 45.2 antagits. från den dag då ett beslut enligt artikel 45.2 
antagits.

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.

Ändringsförslag 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

4. Ämnen som klassificeras som CMR-
ämnen i kategori 1 och 2 i bilaga I i 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande två villkor är 
uppfyllda:

4.1. Användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och ett beslut 
enligt artikel 45.2 har antagits.

4.1 Behörig vetenskaplig kommitté har 
fastställt att ämnen som klassificeras som 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
bilaga I i direktiv 67/548/EEG och ingår i 
leksakskomponenter eller delar av 
leksaker, som barn kan komma åt, och 
ligger över de koncentrationsgränser som 
fastställs i punkt 3 inte utgör en 
oacceptabel risk för människors hälsa, 
särskilt när det gäller exponering. 
Tillverkare kan i detta syfte, före det att 
den övergångsperiod som avses i artikel 
52 löper ut, lämna in begäran till 
kommissionen om att behörig 
vetenskaplig kommitté gör en utvärdering 
av de risker som ämnen som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
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bilaga I i direktiv 67/548/EEG utgör. En 
sådan begäran ska åtföljas av relevant 
information, särskilt i fråga om 
exponering. När en begäran kommit in 
ska kommissionen omedelbart ge den 
vetenskapliga kommittén i uppdrag att 
avge ett yttrande. 
Tillverkarna får, fram till dess att ett 
beslut antagits, fortsätta att släppa ut på 
marknaden leksaker som innehåller 
ämnen som klassificeras som 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
bilaga I i direktiv 67/548/EEG för vilka en 
begäran har lämnats in. Ett beslut om att 
ändra bilaga IIa, som förtecknar de 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2 som 
omfattas av denna artikel, ska fattas i 
enlighet med artikel 45.2.

4.2. Det finns inga lämpliga 
ersättningsämnen, vilket framgår av en 
analys av möjliga alternativ.
4.3. De är inte förbjudna att användas i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) nr 
1907/2006 (Reach).

4.2 Deras användning har ännu inte 
förbjudits i konsumentvaror enligt 
förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach).

Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp ämnena 
och preparaten till ny bedömning så fort 
det uppstår nya farhågor kring säkerheten 
och minst vart femte år från den dag då ett 
beslut enligt artikel 45.2 antagits.

Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp de ämnen
som förtecknas i bilaga IIa till ny 
bedömning så fort det uppstår nya farhågor 
kring säkerheten och minst vart femte år 
från den dag då ett beslut enligt artikel 45.2 
antagits.

Or. en

Motivering

Transition period: Motiveringen till skäl 16b (ny) och artikel 52. Om det inte finns någon 
exponering finns det inga risker. Säkerheten kommer därför inte att öka genom att man 
utvidgar begränsningarna till att omfatta beståndsdelar i leksaker som barn inte kan komma 
åt. Hänvisningen till alternativa ämnen har strukits eftersom om en riskbedömning ger vid 
handen att ett ämne inte utgör en risk finns det ingen anledning till att ytterligare belasta 
industrin med att finna ett alternativt ämne. De nya punkterna medför en anpassning till 
Reach.
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Ändringsförslag 311
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
bilaga 1 i direktiv 67/548/EEG och som är 
förtecknade i bilaga IIa får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

4.1. Användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och ett beslut 
enligt artikel 45.2 har antagits.

4.1. Användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits inte utgöra någon 
fara för människors hälsa, särskilt med 
tanke på exponeringen, och ett beslut enligt 
artikel 45.2 har antagits.

4.2. Det finns inga lämpliga 
ersättningsämnen, vilket framgår av en 
analys av möjliga alternativ.

4.2. Det finns inga lämpliga 
ersättningsämnen, vilket framgår av en 
analys av möjliga alternativ.

4.3. De är inte förbjudna att användas i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) nr 
1907/2006 (Reach).

4.3. De är inte förbjudna att användas i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

Leksaker som innehåller ämnen eller 
preparat som klassificeras som 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2 och för 
vilka man lämnat in en begäran om att 
behörig vetenskaplig kommitté gör en 
utvärdering får även fortsättningsvis 
släppas ut på marknaden under två år 
från att detta direktiv träder i kraft och 
fram till dess att ett beslut antagits. 
Ett beslut om att ändra bilaga IIa, som 
förtecknar de CMR-ämnen i kategori 1 
och 2 som omfattas av denna artikel, ska 
fattas av kommissionen i enlighet med 
artikel 45.2.

Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp ämnena 
och preparaten till ny bedömning så fort 
det uppstår nya farhågor kring säkerheten 
och minst vart femte år från den dag då ett 
beslut enligt artikel 45.2 antagits.

Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp ämnena 
och preparaten till ny bedömning så fort 
det uppstår nya farhågor kring säkerheten 
och minst vart femte år från den dag då ett 
beslut enligt artikel 45.2 antagits.
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Or. en

Motivering

Denna procedur liknar tillståndsförfarandet enligt Reach-förordningen, som särskilt tar upp 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2. Detta ändringsförslag ger möjlighet till tidsbegränsat förbud 
i exceptionella fall då begäran om undantag lämnats in.

Ändringsförslag 312
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

utgår

4.1. Användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och ett beslut 
enligt artikel 45.2 har antagits.
4.2. Det finns inga lämpliga 
ersättningsämnen, vilket framgår av en 
analys av möjliga alternativ.
4.3. De är inte förbjudna att användas i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach). 
Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp ämnena 
och preparaten till ny bedömning så fort 
det uppstår nya farhågor kring säkerheten 
och minst vart femte år från den dag då 
ett beslut enligt artikel 45.2 antagits.

Or. en
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Motivering

De generella undantag som föreslagits kan komma att försvaga förbudsmöjligheten på ett 
avsevärt sätt. Enligt det nuvarande förslaget förefaller det inte som om CMR-ämnen förbjuds 
även om användningen av dem omfattas av vissa krav. Följaktligen föreslår vi ett mer 
konsekvent förbud. I flesta fall är det möjligt att tillverka material utan dessa ämnen. 
Undantag från förbudet bör begränsas till sådana fall då användningen av CMR är 
oundviklig och riskerna kan betraktas som små. Exempel på sådana fall är inkapslade 
elektriska komponenter, monomerer i plast och nickel i rostfritt stål. 

Ändringsförslag 313
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

utgår

4.1. Användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och ett beslut 
enligt artikel 45.2 har antagits.
4.2. Det finns inga lämpliga 
ersättningsämnen, vilket framgår av en 
analys av möjliga alternativ.
4.3. De är inte förbjudna att användas i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach). 
Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp ämnena 
och preparaten till ny bedömning så fort 
det uppstår nya farhågor kring säkerheten 
och minst vart femte år från den dag då 
ett beslut enligt artikel 45.2 antagits.

Or. en
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Motivering

CMR-ämnen bör inte användas i leksaker, så att en hög nivå på skyddet av barnens hälsa kan 
garanteras. Dessutom krävde Europaparlamentet, i sin resolution av den 26 september, ”Om 
produkters säkerhet och särskilt leksakers”, ett ovillkorligt förbud av alla CMR-ämnen 
(kategorierna 1, 2 och 3) och andra ämnen som är skadliga, såsom endokrina disruptorer, 
sensibiliseringsmedel eller doftämnen. 

Ändringsförslag 314
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

utgår

4.1. Användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och ett beslut 
enligt artikel 45.2 har antagits.
4.2. Det finns inga lämpliga 
ersättningsämnen, vilket framgår av en 
analys av möjliga alternativ.
4.3. De är inte förbjudna att användas i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach). 
Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp ämnena 
och preparaten till ny bedömning så fort 
det uppstår nya farhågor kring säkerheten 
och minst vart femte år från den dag då 
ett beslut enligt artikel 45.2 antagits.

Or. en
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Ändringsförslag 315
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG ska förbjudas i 
leksaker.

Or. en

Motivering

Inga undantag bör tillåtas. Cancerframkallande eller andra farliga kemikalier bör aldrig 
tillåtas i leksaker eftersom de även i mycket små doser är ytterst farliga för barns hälsa. 

Ändringsförslag 316
Wolfgang Bulfon

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG får inte användas i 
leksaker.

4.1. Användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och ett beslut 
enligt artikel 45.2 har antagits.
4.2. Det finns inga lämpliga 
ersättningsämnen, vilket framgår av en 
analys av möjliga alternativ.
4.3. De är inte förbjudna att användas i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach). 
Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
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kommissionens uppdrag ta upp ämnena 
och preparaten till ny bedömning så fort 
det uppstår nya farhågor kring säkerheten 
och minst vart femte år från den dag då 
ett beslut enligt artikel 45.2 antagits.

Or. de

Motivering

Användning av cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen i 
kategorierna 1 och 2 i leksaker ska förbjudas utan undantag.

Ändringsförslag 317
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda: 

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1, 2 och 3
enligt direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda: 

Or. en

Motivering

Genom att tillämpa försiktighetsprincipen stärks leksakers säkerhet. Det finns ingen 
anledning till att särbehandla CMR-ämnen i kategori 1, 2 och 3. 

Ändringsförslag 318
Emmanouil Angelakas

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1 och 2 enligt 

4. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 1, 2 och 3
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direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

enligt direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om följande villkor är uppfyllda:

4.1. Användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och ett beslut 
enligt artikel 45.2 har antagits. 

4.1 Leksakstillverkaren lämnar in till 
behörig vetenskaplig kommitté en
ansökan för ifrågavarande leksak åtföljd 
av en utvärderingsrapport om användares 
risk för exponering av det specifika 
CMR-ämne som ingår i ifrågavarande 
leksak.

4.2. Det finns inga lämpliga 
ersättningsämnen, vilket framgår av en 
analys av möjliga alternativ.

4.2 Användningen av ämnet har 
utvärderats i varje enskilt fall av behörig 
vetenskaplig kommitté och funnits vara 
säker, särskilt när det gäller 
exponeringen, och ett beslut enligt 
artikel 45.2 har antagits.

4.3. De är inte förbjudna att användas i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

4.3. Det inte finns något alternativt ämne 
enligt en dokumenterad analys av 
alternativa ämnen som behörig 
vetenskaplig kommitté kommer att 
utvärdera och godkänna.
4.4 De är inte förbjudna att användas i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).
Kommissionen ska publicera i bilaga ... av 
detta direktiv en förteckning över de 
ämnen eller preparat och de leksaker som 
undantas från kraven i bilaga II, del III, 
punkt 3.  

Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp ämnena 
och preparaten till ny bedömning så fort 
det uppstår nya farhågor kring säkerheten 
och minst vart femte år från den dag då ett 
beslut enligt artikel 45.2 antagits.

Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp ämnena 
och preparaten till ny bedömning så fort 
det uppstår nya farhågor kring säkerheten 
och minst vart femte år från den dag då ett 
beslut enligt artikel 45.2 antagits. 

Or. en

Motivering

Tillstånd för användning av CMR-ämnen i leksaker kan endast beviljas på grundval av 
försöksmigrationsstudier som utvisar att ett barns exponering för ifrågavarande ämne utgör 
en risk som ligger under en fastställd procentsats på x procent av TDI. Behörig vetenskaplig 
kommitté kan på grundval av en sådan studie bevilja tillstånd om användning av 
ifrågavarande ämne i en fastställd koncentration och för en specifik leksak. Det godkända 
ämnet och den motsvarande leksaken kan föras upp i en bilaga till direktivet, som bör 
uppdateras kontinuerligt.
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Ändringsförslag 319
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 4.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp ämnena 
och preparaten till ny bedömning så fort 
det uppstår nya farhågor kring säkerheten 
och minst vart femte år från den dag då ett 
beslut enligt artikel 45.2 antagits.

Behörig vetenskaplig kommitté ska på 
kommissionens uppdrag ta upp de ämnen 
eller preparat som förtecknas i bilaga IIa
till ny bedömning så fort det uppstår nya 
farhågor kring säkerheten och minst vart 
femte år från den dag då ett beslut enligt 
artikel 45.2 antagits.

Or.f en

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tillverkarna får, fram till dess att ett 
beslut antagits i enlighet med artikel 45.2, 
fortsätta att släppa ut på marknaden 
leksaker som innehåller ämnen som 
klassificeras som CMR-ämnen enligt 
bilaga I i direktiv 67/548/EEG för vilka en 
begäran har lämnats in till behörig 
vetenskaplig kommitté enligt punkt 4.1.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till en anpassning till förordning nr 1907/2006 (Reach). Det vore 
rimligt i de fall då tillverkare kan motivera fortsatt användning av en kemikalie på grundval 
av exponeringsuppgifter att tillåta fortsatt tillverkning i väntan på beslut från behörig 
vetenskaplig kommitté. En sådan bestämmelse skulle vara ytterst viktig för små och 
medelstora företag och den vetenskapliga kommitténs arbetsbörda är beroende av detta.
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Ändringsförslag 321
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 
förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

utgår

Or. en

Motivering

De generella undantag som föreslagits kan komma att försvaga förbudsmöjligheten på ett 
avsevärt sätt. Enligt det nuvarande förslaget förefaller det inte som om CMR-ämnen förbjuds 
även om användningen av dem omfattas av vissa krav. Följaktligen föreslår vi ett mer 
konsekvent förbud. I flesta fall är det möjligt att tillverka material utan dessa ämnen. 
Undantag från förbudet bör begränsas till sådana fall då användningen av CMR är 
oundviklig och riskerna kan betraktas som små. Exempel på sådana fall är inkapslade 
elektriska komponenter, monomerer i plast och nickel i rostfritt stål. 

Ändringsförslag 322
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 

utgår
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utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 
förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

Or. en

Motivering

Undantag för CMR-ämnen i kategori 3 bör beviljas enbart i enlighet med bestämmelserna i 
bilaga II, del III, punkt 4. 

Ändringsförslag 323
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 
förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 324
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 
förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

utgår

Or. en

Motivering

CMR-ämnen bör inte användas i leksaker, så att en hög nivå på skyddet av barnens hälsa kan 
garanteras. Dessutom krävde Europaparlamentet, i sin resolution av den 26 september, ”Om 
produkters säkerhet och särskilt leksakers”, ett ovillkorligt förbud av alla CMR-ämnen 
(kategorierna 1, 2 och 3) och andra ämnen som är skadliga, såsom endokrina disruptorer, 
sensibiliseringsmedel eller doftämnen. 

Ändringsförslag 325
Emmanouil Angelakas

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 

5. Ämnen som klassificeras som mycket 
toxiska, toxiska, skadliga, 
överkänslighetsförorsakande, frätande 
eller irriterande kan användas i leksaker 
förutsatt att barns exponering för dessa 
ämnen, beräknat enligt relevanta 
europeiska testnormer, inte utgör en risk 
för barns hälsa.
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förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att reglera användningen av andra ämnen som används inom 
leksaksindustrin och som inte är lika farliga som CMR. En utvärdering av exponeringen av 
dessa ämnen kan göras på grundval av ett realistiskt exponeringsscenario och eventuellt 
genom en jämförande exponering för en x procentsats av TDI av ifrågavarande ämne.

Ändringsförslag 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 
förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

5. Leksaker ska inte innehålla ämnen som 
klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska i 
kategori 3 enligt bilaga I i 
direktiv 67/548/EEG, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
begränsningarna i punkt 2 första 
meningen, om 

(ii) de har förbjudits i konsumentvaror 
enligt förordning (EG) nr 1907/2006 
(Reach) eller

(ii) CMR-ämnet i kategori 3 ingår i 
komponenter eller delar av leksaker som 
ett barn kan komma åt, enligt standarden 
EN71, och behörig vetenskaplig kommitté 
har bedömt att innehållet i ämnet i 
leksaken utgör en oacceptabel risk för 
människors hälsa, särskilt när det gäller 
exponering. Ett beslut om att se över 
bilaga IIb, som förtecknar de 
CMR-ämnen i kategori 3 som förbjuds 
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genom denna bestämmelse, ska fattas i 
enlighet med artikel 45.2.

Or. en

Motivering

Skillnaden mellan CMR-ämnen i kategori 1–2 och CMR-ämnen i kategori 3 är uppenbar. 
Flertalet CMR-ämnen i kategori 3 omfattas inte av samma lagstiftning som CMR-ämnen i 
kategori 1–2. Flera hundra kemikalier klassificeras som CMR-ämnen i kategori 3 och 
återfinns i material som används för att tillverka andra konsumentprodukter, däribland 
leksaker. Med hänvisning till barns hälsa och EU:s åtagande om bättre lagstiftning krävs det 
en enhetlig strategi för alla konsumentprodukter. CMR-ämnen i kategori 3 som är förbjudna 
bör förtecknas i en ny bilaga IIb. 

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 
förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

5. Leksaker ska inte innehålla ämnen som 
klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska i 
kategori 3 enligt bilaga I i 
direktiv 67/548/EEG, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
begränsningarna i punkt 2 första 
meningen, om 

(i) de har förbjudits i konsumentvaror 
enligt förordning (EG) nr 1907/2006 
(Reach) eller
(ii) CMR-ämnet i kategori 3 ingår i 
komponenter eller delar av leksaker som 
ett barn kan komma åt, enligt standarden 
EN71, och behörig vetenskaplig kommitté 
har bedömt att innehållet i ämnet i 
leksaken utgör en oacceptabel risk för 
människors hälsa, särskilt när det gäller 
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exponering. Ett beslut om att se över 
bilaga IIb, som förtecknar de CMR-
ämnen i kategori 3 som förbjuds genom 
denna bestämmelse, ska fattas i enlighet 
med artikel 45.2.

Or. en

Motivering

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 

Ändringsförslag 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 
förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

5. Leksaker ska inte innehålla ämnen som 
klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska i 
kategori 3 enligt bilaga I i 
direktiv 67/548/EEG, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
begränsningarna i punkt 2 första 
meningen, om 

(i) de har förbjudits i konsumentvaror 
enligt förordning (EG) nr 1907/2006 
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(Reach) eller
(ii) CMR-ämnet i kategori 3 ingår i 
komponenter eller delar av leksaker som 
ett barn kan komma åt, enligt standarden 
EN71, och behörig vetenskaplig kommitté 
har bedömt att innehållet i ämnet i 
leksaken utgör en oacceptabel risk för 
människors hälsa, särskilt när det gäller 
exponering. Ett beslut om att se över 
bilaga IIb, som förtecknar de 
CMR-ämnen i kategori 3 som förbjuds 
genom denna bestämmelse, ska fattas i 
enlighet med artikel 45.2.

Or. en

Motivering

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. 

Ändringsförslag 329
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 
förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 

5. Leksaker ska inte innehålla ämnen som 
klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska i 
kategori 3 enligt bilaga I i 
direktiv 67/548/EEG, utan att det 
påverkar tillämpningen av 
begränsningarna i punkt 2 första 
meningen, om 
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nr 1907/2006 (Reach).
(i) de har förbjudits i konsumentvaror 
enligt förordning (EG) nr 1907/2006 
(Reach) eller

(ii) CMR-ämnet i kategori 3 ingår i 
komponenter eller delar av leksaker som 
ett barn kan komma åt, om de används i 
enlighet med artikel 9.2, första stycket, 
och behörig vetenskaplig kommitté har 
bedömt att innehållet i ämnet i leksaken 
utgör en oacceptabel risk för människors 
hälsa, särskilt när det gäller exponering. 
Ett beslut om att ändra bilaga IIb, som 
förtecknar de CMR-ämnen i kategori 3 
som förbjuds genom denna bestämmelse, 
ska fattas i enlighet med artikel 45.2.

Or. en

Ändringsförslag 330
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 
förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

5. Förekomsten av ämnen eller preparat 
som klassificeras som CMR-ämnen i 
kategori 3 enligt bilaga 1 i direktiv 
67/548/EEG ska förbjudas och förtecknas 
i bilaga IIb, enbart om deras förekomst i 
leksaker har utvärderats av behörig 
vetenskaplig kommitté och funnits utgöra 
en fara för människors hälsa, särskilt med 
tanke på exponeringen, och efter ett beslut 
enligt artikel 45.2, eller om de är förbjudna 
i konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach). 

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 331
Gary Titley

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 
förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

5. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker förutsatt att de inte migrerar eller 
förekommer i diskreta komponenter eller 
delar av leksaker som är fysiskt 
oåtkomliga för barn när leksaken 
används i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 9.2 eller följande villkor är 
uppfyllda:

5.1. Användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 och 
5.2 De är inte förbjudna att användas i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

Or. en
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Ändringsförslag 332
Karin Riis-Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 
förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach).

5. Ämnen eller preparat som klassificeras 
som CMR-ämnen i kategori 3 enligt 
direktiv 67/548/EEG får användas i 
leksaker om användningen av ämnet har 
utvärderats av behörig vetenskaplig 
kommitté och funnits vara säker, särskilt 
med tanke på exponeringen, och efter ett 
beslut enligt artikel 45.2 samt under 
förutsättning att de inte är förbjudna i 
konsumentvaror enligt förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reach). Bilaga IIb 
förtecknar de CMR-ämnen i kategori 3 
som är förbjudna.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Tillverkarna får, fram till dess att ett 
beslut antagits, fortsätta att släppa ut på 
marknaden leksaker som innehåller 
ämnen som klassificeras som 
CMR-ämnen enligt direktiv 67/548/EEG 
för vilka en begäran har lämnats in. 

Or. en
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Ändringsförslag 334
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen: 

7. Leksaker får inte innehålla några
doftämnen. 

(1) Ålandsrot (Inula helenium)
(2) Allylisotiocyanat
(3) Bensylcyanid
(4) 4-Tert-butylfenol
(5) Chenopodiumolja
(6) Cyklamenalkohol
(7) Dietylmaleat
(8) Dihydrokumarin
(9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd
(10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin
(12) Dimetylcitrakonat
(13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenylamin
(16) Etylakrylat
(17) Fikonblad, färska och beredda
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-hexenaldietylacetal
(20) Trans-2-hexenaldimetylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Etoxifenol
(23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol
(24) 7-Metoxikumarin
(25) 4-Metoxifenol
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(26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on
(28) Metyl-trans-2-butenoat
(29) 6-Metylkumarin
(30) 7-Metylkumarin
(31) 5-Metyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Perubalsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyklohexanon
(37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora 
Kunth).
Spår av dessa ämnen ska dock tillåtas 
förutsatt att förekomsten är tekniskt 
oundviklig med god tillverkningssed.
Dessutom ska följande 
allergiframkallande doftämnen anges om 
de används i leksaker i koncentrationer 
över 0,01 viktprocent.
(1) Amylkanelaldehyd
(2) Amylkanelalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Bensylalkohol
(5) Bensylbensoat
(6) Bensylcinnamat
(7) Bensylsalicylat
(8) Kanelaldehyd
(9) Kanelalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin
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(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylkanelaldehyd
(17) Hydroxicitronellal
(18) Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget 
i post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)
(21) d-Limonen
(22) Linalol
(23) Metylheptinkarbonat
(24) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Ekmosseextrakt
(26) Trämosseextrakt

Or. en

Motivering

Doftämnen har i stor utsträckning visat sig vara allergiframkallande. Försiktighetsprincipen 
bör tillämpas eftersom det ännu inte finns en uttömmande förteckning över de doftämnen som 
är allergiframkallande. Uppskattningar i enlighet med de kommande bestämmelserna om 
klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen kommer inom en snar framtid att 
ge information om vilka ämnen som är undersökta och visat sig vara allergiframkallande 
eller inte. 

Ändringsförslag 335
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leksaker får inte innehålla följande 7. Leksaker får inte innehålla några
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allergiframkallande doftämnen: doftämnen. 

(1) Ålandsrot (Inula helenium)
(2) Allylisotiocyanat
(3) Bensylcyanid
(4) 4-Tert-butylfenol
(5) Chenopodiumolja
(6) Cyklamenalkohol
(7) Dietylmaleat
(8) Dihydrokumarin
(9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd
(10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin
(12) Dimetylcitrakonat
(13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenylamin
(16) Etylakrylat
(17) Fikonblad, färska och beredda
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-hexenaldietylacetal
(20) Trans-2-hexenaldimetylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Etoxifenol
(23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol
(24) 7-Metoxikumarin
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on
(28) Metyl-trans-2-butenoat
(29) 6-Metylkumarin
(30) 7-Metylkumarin
(31) 5-Metyl-2,3-hexanedion
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(32) Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Perubalsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyklohexanon
(37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora 
Kunth).
Spår av dessa ämnen ska dock tillåtas 
förutsatt att förekomsten är tekniskt 
oundviklig med god tillverkningssed.
Dessutom ska följande 
allergiframkallande doftämnen anges om 
de används i leksaker i koncentrationer 
över 0,01 viktprocent.
(1) Amylkanelaldehyd
(2) Amylkanelalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Bensylalkohol
(5) Bensylbensoat
(6) Bensylcinnamat
(7) Bensylsalicylat
(8) Kanelaldehyd
(9) Kanelalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylkanelaldehyd
(17) Hydroxicitronellal
(18) Hydroxi-
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metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget 
i post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)
(21) d-Limonen
(22) Linalol
(23) Metylheptinkarbonat
(24) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Ekmosseextrakt
(26) Trämosseextrakt

Or. en

Motivering

Doftämnen ger barn allergier och bör därför totalförbjudas i leksaker. 

Ändringsförslag 336
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen: 

7. Leksaker får inte innehålla några
doftämnen. 

(1) Ålandsrot (Inula helenium)
(2) Allylisotiocyanat
(3) Bensylcyanid
(4) 4-Tert-butylfenol
(5) Chenopodiumolja
(6) Cyklamenalkohol
(7) Dietylmaleat
(8) Dihydrokumarin
(9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd
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(10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin
(12) Dimetylcitrakonat
(13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenylamin
(16) Etylakrylat
(17) Fikonblad, färska och beredda
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-hexenaldietylacetal
(20) Trans-2-hexenaldimetylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Etoxifenol
(23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol
(24) 7-Metoxikumarin
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on
(28) Metyl-trans-2-butenoat
(29) 6-Metylkumarin
(30) 7-Metylkumarin
(31) 5-Metyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Perubalsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyklohexanon
(37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora 
Kunth).
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Spår av dessa ämnen ska dock tillåtas 
förutsatt att förekomsten är tekniskt 
oundviklig med god tillverkningssed.
Dessutom ska följande 
allergiframkallande doftämnen anges om 
de används i leksaker i koncentrationer 
över 0,01 viktprocent.
(1) Amylkanelaldehyd
(2) Amylkanelalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Bensylalkohol
(5) Bensylbensoat
(6) Bensylcinnamat
(7) Bensylsalicylat
(8) Kanelaldehyd
(9) Kanelalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylkanelaldehyd
(17) Hydroxicitronellal
(18) Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget 
i post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)
(21) d-Limonen
(22) Linalol
(23) Metylheptinkarbonat
(24) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Ekmosseextrakt
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(26) Trämosseextrakt

Or. en

Motivering

Doftämnen har i stor utsträckning visat sig vara allergiframkallande. Långt ifrån alla 
doftämnen analyseras utifrån sin allergiframkallande karaktär. För tillfället känner man inte 
till någon uttömmande lista för att på vetenskaplig grund slå fast vilka doftämnen som är eller 
inte är allergiframkallande. Ett förbud mot ett antal allergiframkallande doftämnen kan leda 
till en situation där många andra i praktiken tillåts. Utvärderingar i enlighet med de 
kommande bestämmelserna om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen 
kommer emellertid att ge information om vilka ämnen som är undersökta och t.ex. inte 
allergiframkallande.

Ändringsförslag 337
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen:

7. Endast doftämnen som funnits inte 
vara allergiframkallande i enlighet med 
förordningen om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och 
blandningar får användas i leksaker.

(1) Ålandsrot (Inula helenium)
(2) Allylisotiocyanat
(3) Bensylcyanid
(4) 4-Tert-butylfenol
(5) Chenopodiumolja
(6) Cyklamenalkohol
(7) Dietylmaleat
(8) Dihydrokumarin
(9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd
(10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin
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(12) Dimetylcitrakonat
(13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenylamin
(16) Etylakrylat
(17) Fikonblad, färska och beredda
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-hexenaldietylacetal
(20) Trans-2-hexenaldimetylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Etoxifenol
(23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol
(24) 7-Metoxikumarin
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on
(28) Metyl-trans-2-butenoat
(29) 6-Metylkumarin
(30) 7-Metylkumarin
(31) 5-Metyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Perubalsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyklohexanon
(37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora 
Kunth).
Spår av dessa ämnen ska dock tillåtas 
förutsatt att förekomsten är tekniskt 
oundviklig med god tillverkningssed.
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Dessutom ska följande 
allergiframkallande doftämnen anges om 
de används i leksaker i koncentrationer 
över 0,01 viktprocent.
(1) Amylkanelaldehyd
(2) Amylkanelalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Bensylalkohol
(5) Bensylbensoat
(6) Bensylcinnamat
(7) Bensylsalicylat
(8) Kanelaldehyd
(9) Kanelalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylkanelaldehyd
(17) Hydroxicitronellal
(18) Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget 
i post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)
(21) d-Limonen
(22) Linalol
(23) Metylheptinkarbonat
(24) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Ekmosseextrakt
(26) Trämosseextrakt

Or. en



PE412.121v02-00 170/205 AM\744156SV.doc

SV

Ändringsförslag 338
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen: 

7. Endast doftämnen som funnits inte 
vara allergiframkallande i enlighet med 
förordningen om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och 
blandningar får användas i leksaker. 

(1) Ålandsrot (Inula helenium)
(2) Allylisotiocyanat
(3) Bensylcyanid
(4) 4-Tert-butylfenol
(5) Chenopodiumolja
(6) Cyklamenalkohol
(7) Dietylmaleat
(8) Dihydrokumarin
(9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd
(10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin
(12) Dimetylcitrakonat
(13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenylamin
(16) Etylakrylat
(17) Fikonblad, färska och beredda
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-hexenaldietylacetal
(20) Trans-2-hexenaldimetylacetal
(21) Hydroabietylalkohol
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(22) 4-Etoxifenol
(23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol
(24) 7-Metoxikumarin
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on
(28) Metyl-trans-2-butenoat
(29) 6-Metylkumarin
(30) 7-Metylkumarin
(31) 5-Metyl-2,3-hexanedion
(32) Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Perubalsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-Pentyliden-cyklohexanon
(37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora 
Kunth).
Spår av dessa ämnen ska dock tillåtas 
förutsatt att förekomsten är tekniskt 
oundviklig med god tillverkningssed.
Dessutom ska följande 
allergiframkallande doftämnen anges om 
de används i leksaker i koncentrationer 
över 0,01 viktprocent.
(1) Amylkanelaldehyd
(2) Amylkanelalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Bensylalkohol
(5) Bensylbensoat
(6) Bensylcinnamat
(7) Bensylsalicylat
(8) Kanelaldehyd
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(9) Kanelalkohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylkanelaldehyd
(17) Hydroxicitronellal
(18) Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget 
i post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)
(21) d-Limonen
(22) Linalol
(23) Metylheptinkarbonat
(24) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Ekmosseextrakt
(26) Trämosseextrakt

Or. en

Motivering

Bedömningar enligt den kommande förordningen om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar kommer att tillhandahålla tillförlitlig information om 
vilka ämnen som har undersökts och befunnits inte vara allergiframkallande. Genom 
hänvisning i direktivet om leksakers säkerhet till denna förordning skulle man kunna undvika 
ytterligare vetenskapliga bedömningar av doftämnen. För att kunna leva upp till 
målsättningen om en hög säkerhetsnivå förslås att enbart sådana doftämnen ska tillåtas som 
har befunnits inte vara allergiframkallande.
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Ändringsförslag 339
Marianne Thyssen, Angelika Niebler, Miroslav Mikolášik, Colm Burke, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen: 

7. Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen: 

(1) Ålandsrot (Inula helenium) (1) Ålandsrot (Inula helenium)

(2) Allylisotiocyanat (2) Allylisotiocyanat
(3) Bensylcyanid (3) Bensylcyanid

(4) 4-Tert-butylfenol (4) 4-Tert-butylfenol
(5) Chenopodiumolja (5) Chenopodiumolja

(6) Cyklamenalkohol (6) Cyklamenalkohol
(7) Dietylmaleat (7) Dietylmaleat

(8) Dihydrokumarin (8) Dihydrokumarin
(9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd (9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd

(10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

(10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

(11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin (11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin
(12) Dimetylcitrakonat (12) Dimetylcitrakonat

(13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on (13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on (14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on

(15) Difenylamin (15) Difenylamin
(16) Etylakrylat (16) Etylakrylat

(17) Fikonblad, färska och beredda (17) Fikonblad, färska och beredda
(18) Trans-2-heptenal (18) Trans-2-heptenal

(19) Trans-2-hexenaldietylacetal (19) Trans-2-hexenaldietylacetal
(20) Trans-2-hexenaldimetylacetal (20) Trans-2-hexenaldimetylacetal

(21) Hydroabietylalkohol (21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Etoxifenol (22) 4-Etoxifenol

(23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol (23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol
(24) 7-Metoxikumarin (24) 7-Metoxikumarin

(25) 4-Metoxifenol (25) 4-Metoxifenol
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(26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on (26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on (27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on

(28) Metyl-trans-2-butenoat (28) Metyl-trans-2-butenoat
(29) 6-Metylkumarin (29) 6-Metylkumarin

(30) 7-Metylkumarin (30) 7-Metylkumarin
(31) 5-Metyl-2,3-hexanedion (31) 5-Metyl-2,3-hexanedion

(32) Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)

(32) Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)

(33) 7-Etoxi-4-metylkumarin (33) 7-Etoxi-4-metylkumarin
(34) Hexahydrokumarin (34) Hexahydrokumarin

(35) Perubalsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)

(35) Perubalsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)

(36) 2-Pentyliden-cyklohexanon (36) 2-Pentyliden-cyklohexanon
(37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-
on

(37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-
on

(38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora 
Kunth).

(39) Ambrettmysk
(40) 4-fenyl-3-buten-2-on
(41) Amylkanelaldehyd
(42) Amylkanelalkohol
(43) Bensylalkohol
(44) Bensylsalicylat
(45) Kanelalkohol
(46) Kanelaldehyd
(47) Citral
(48) Kumarin
(49) Eugenol
(50) Geraniol
(51) Hydroxicitronellal
(52) Hydroxymethylpentylcyclohe

Spår av dessa ämnen ska dock tillåtas 
förutsatt att förekomsten är tekniskt 
oundviklig med god tillverkningssed.

Spår av dessa ämnen ska dock tillåtas 
förutsatt att förekomsten är tekniskt 
oundviklig med god tillverkningssed.

Dessutom ska följande allergiframkallande 
doftämnen anges om de används i leksaker 

Dessutom ska följande allergiframkallande 
doftämnen anges om de används i leksaker 
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i koncentrationer över 0,01 viktprocent. i koncentrationer över 0,01 viktprocent.

(1) Amylkanelaldehyd (1) Anisylalkohol
(2) Amylkanelalkohol (2) Bensylbensoat
(3) Anisylalkohol (3) Bensylcinnamat
(4) Bensylalkohol (4) Citronellol
(5) Bensylbensoat (5) Farnesol
(6) Bensylcinnamat (6) Hexylkanelaldehyd
(7) Bensylsalicylat (7) Lilial
(8) Kanelaldehyd (8) d-Limonen 
(9) Kanelalkohol (9) Linalol
(10) Citral (10) Metylheptinkarbonat
(11) Citronellol 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-

yl)-3-buten-2-on
(12) Kumarin (12) Ekmosseextrakt
(13) Eugenol (13) Trämosseextrakt
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexylkanelaldehyd
(17) Hydroxicitronellal
(18) Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget 
i post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)
(21) d-Limonen
(22) Linalol
(23) Metylheptinkarbonat
(24) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(25) Ekmosseextrakt
(26) Trämosseextrakt

Or. en
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Motivering

Scientific reports show that there are 40 forbidden fragrances. These are contained in the list 
of banned fragrances in the Proposal on the safety of toys with the exception of 2 substances. 
These 2 substances (= musk ambrette and 4 phenyl-3-buten-2-one) which have been 
considered as allergenic by the SCCNFP in 2003 were not included in the list of the TSD and 
need to be added. It is also appropriate to ban13 fragrances that are subject to labelling in 
the Commission's Porposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance 
chemicals are most frequently reported as contact allergens.

Ändringsförslag 340
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen: 

7. Leksaker får inte innehålla följande 
förbjudna doftämnen:

(1) Ålandsrot (Inula helenium) (1) Ålandsrot (Inula helenium)

(2) Allylisotiocyanat (2) Allylisotiocyanat
(3) Bensylcyanid (3) Bensylcyanid

(4) 4-Tert-butylfenol (4) 4-Tert-butylfenol
(5) Chenopodiumolja (5) Chenopodiumolja

(6) Cyklamenalkohol (6) Cyklamenalkohol
(7) Dietylmaleat (7) Dietylmaleat

(8) Dihydrokumarin (8) Dihydrokumarin
(9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd (9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd

(10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

(10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

(11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin (11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin
(12) Dimetylcitrakonat (12) Dimetylcitrakonat

(13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on (13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on (14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on

(15) Difenylamin (15) Difenylamin
(16) Etylakrylat (16) Etylakrylat

(17) Fikonblad, färska och beredda (17) Fikonblad, färska och beredda
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(18) Trans-2-heptenal (18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-hexenaldietylacetal (19) Trans-2-hexenaldietylacetal

(20) Trans-2-hexenaldimetylacetal (20) Trans-2-hexenaldimetylacetal
(21) Hydroabietylalkohol (21) Hydroabietylalkohol

(22) 4-Etoxifenol (22) 4-Etoxifenol
(23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol (23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol

(24) 7-Metoxikumarin (24) 7-Metoxikumarin
(25) 4-Metoxifenol (25) 4-Metoxifenol

(26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on (26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on (27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on

(28) Metyl-trans-2-butenoat (28) Metyl-trans-2-butenoat
(29) 6-Metylkumarin (29) 6-Metylkumarin

(30) 7-Metylkumarin (30) 7-Metylkumarin
(31) 5-Metyl-2,3-hexanedion (31) 5-Metyl-2,3-hexanedion

(32) Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)

(32) Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)

(33) 7-Etoxi-4-metylkumarin (33) 7-Etoxi-4-metylkumarin
(34) Hexahydrokumarin (34) Hexahydrokumarin

(35) Perubalsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)

(35) Perubalsam (Myroxylon pereirae
Klotzsch)

(36) 2-Pentyliden-cyklohexanon (36) 2-Pentyliden-cyklohexanon
(37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-
on

(37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-
on

(38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora 
Kunth).

Spår av dessa ämnen ska dock tillåtas 
förutsatt att förekomsten är tekniskt 
oundviklig med god tillverkningssed.

Spår av dessa ämnen ska dock tillåtas 
förutsatt att förekomsten är tekniskt 
oundviklig med god tillverkningssed.

Dessutom ska följande allergiframkallande 
doftämnen anges om de används i leksaker 
i koncentrationer över 0,01 viktprocent.

Dessutom ska följande allergiframkallande 
doftämnen anges på förpackningen om de 
används i leksaker i koncentrationer över 
0,01 viktprocent.

(1) Amylkanelaldehyd (1) Amylkanelaldehyd
(2) Amylkanelalkohol (2) Amylkanelalkohol

(3) Anisylalkohol (3) Anisylalkohol
(4) Bensylalkohol (4) Bensylalkohol
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(5) Bensylbensoat (5) Bensylbensoat
(6) Bensylcinnamat (6) Bensylcinnamat

(7) Bensylsalicylat (7) Bensylsalicylat
(8) Kanelaldehyd (8) Kanelaldehyd

(9) Kanelalkohol (9) Kanelalkohol
(10) Citral (10) Citral

(11) Citronellol (11) Citronellol
(12) Kumarin (12) Kumarin

(13) Eugenol (13) Eugenol
(14) Farnesol (14) Farnesol

(15) Geraniol (15) Geraniol
(16) Hexylkanelaldehyd (16) Hexylkanelaldehyd

(17) Hydroxicitronellal (17) Hydroxicitronellal
(18) Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd

(18) Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd

(19) Isoeugenol (19) Isoeugenol

(20) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget i 
post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)

(20) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget i 
post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)

(21) d-Limonen (21) d-Limonen

(22) Linalol (22) Linalol
(23) Metylheptinkarbonat (23) Metylheptinkarbonat

(24) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on

(24) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on

(25) Ekmosseextrakt (25) Ekmosseextrakt
(26) Trämosseextrakt (26) Trämosseextrakt

Or. en
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Ändringsförslag 341
Jacques Toubon

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 7 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen: 

7. Leksaker får inte innehålla följande 
doftämnen:

(1) Ålandsrot (Inula helenium) (1) Ålandsrot (Inula helenium)

(2) Allylisotiocyanat (2) Allylisotiocyanat
(3) Bensylcyanid (3) Bensylcyanid

(4) 4-Tert-butylfenol (4) 4-Tert-butylfenol
(5) Chenopodiumolja (5) Chenopodiumolja

(6) Cyklamenalkohol (6) Cyklamenalkohol
(7) Dietylmaleat (7) Dietylmaleat

(8) Dihydrokumarin (8) Dihydrokumarin
(9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd (9) 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd

(10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

(10) 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

(11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin (11) 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin
(12) Dimetylcitrakonat (12) Dimetylcitrakonat

(13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on (13) 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on (14) 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on

(15) Difenylamin (15) Difenylamin
(16) Etylakrylat (16) Etylakrylat

(17) Fikonblad, färska och beredda (17) Fikonblad, färska och beredda
(18) Trans-2-heptenal (18) Trans-2-heptenal

(19) Trans-2-hexenaldietylacetal (19) Trans-2-hexenaldietylacetal
(20) Trans-2-hexenaldimetylacetal (20) Trans-2-hexenaldimetylacetal

(21) Hydroabietylalkohol (21) Hydroabietylalkohol
(22) 4-Etoxifenol (22) 4-Etoxifenol

(23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol (23) 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol
(24) 7-Metoxikumarin (24) 7-Metoxikumarin

(25) 4-Metoxifenol (25) 4-Metoxifenol
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(26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on (26) 4-(p-Metoxifenyl)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on (27) 1-(p-Metoxifenyl)-1-penten-3-on

(28) Metyl-trans-2-butenoat (28) Metyl-trans-2-butenoat
(29) 6-Metylkumarin (29) 6-Metylkumarin

(30) 7-Metylkumarin (30) 7-Metylkumarin
(31) 5-Metyl-2,3-hexanedion (31) 5-Metyl-2,3-hexanedion

(32) Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)

(32) Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)

(33) 7-Etoxi-4-metylkumarin (33) 7-Etoxi-4-metylkumarin
(34) Hexahydrokumarin (34) Hexahydrokumarin

(35) Perubalsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)

(35) Exsuderat obehandlat Perubalsam 
(Myroxylon pereirae Klotzsch)

(36) 2-Pentyliden-cyklohexanon (36) 2-Pentyliden-cyklohexanon
(37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-
on

(37) 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-
on

(38) Citronverbenaolja (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) Essentiell verbenaolja (Lippia 
citriodora Kunth)

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ta bort adjektivet ”allergiframkallande”, Utgångsmaterialen i 
listan är nämligen inte nödvändigtvis allergiframkallande.

Vidare preciseras i ändringsförslaget vissa typer av extraktion, eftersom några fel 
förekommer i texten. Allmänt sett bör spel eller leksaker som innebär hudkontakt med 
doftämnen uppfylla antingen kraven i kosmetikadirektivet eller kraven på livsmedel.

Ändringsförslag 342
Jacques Toubon

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 7 - stycke 3
Dessutom ska följande allergiframkallande 
doftämnen anges om de används i leksaker 
i koncentrationer över 0,01 viktprocent.

Följande allergiframkallande doftämnen 
ska anges på leksakernas eller spelens1

förpackning eller bruksanvisning om 
koncentrationerna överstiger 0,01 
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viktprocent.
(1) Amylkanelaldehyd (1) Amylkanelaldehyd

(2) Amylkanelalkohol (2) Amylkanelalkohol
(3) Anisylalkohol (3) Anisylalkohol

(4) Bensylalkohol (4) Bensylalkohol
(5) Bensylbensoat (5) Bensylbensoat

(6) Bensylcinnamat (6) Bensylcinnamat
(7) Bensylsalicylat (7) Bensylsalicylat

(8) Kanelaldehyd (8) Kanelaldehyd
(9) Kanelalkohol (9) Kanelalkohol

(10) Citral (10) Citral
(11) Citronellol (11) Citronellol

(12) Kumarin (12) Kumarin
(13) Eugenol (13) Eugenol

(14) Farnesol (14) Farnesol
(15) Geraniol (15) Geraniol

(16) Hexylkanelaldehyd (16) Hexylkanelaldehyd
(17) Hydroxicitronellal (17) Hydroxicitronellal

(18) Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd

(18) Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd

(19) Isoeugenol (19) Isoeugenol
(20) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget i 
post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)

(20) Lilial (i kosmetikadirektivet upptaget i 
post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)

(21) d-Limonen (21) d-Limonen
(22) Linalol (22) Linalol

(23) Metylheptinkarbonat (23) Metylheptinkarbonat
(24) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on

(24) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on

(25) Ekmosseextrakt (25) Ekmosseextrakt

(26) Trämosseextrakt (26) Trämosseextrakt
1 Berörda leksaker är till exempel 
parfymerade dockor, modellera, 
pedagogiska spel och leksaker, konstnärs-
och vetenskapslådor.
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Or. fr

Motivering

Molekylerna i fråga finns i de flesta naturliga essentiella oljor. De kan framkalla hudallergier 
hos ett litet antal individer. Därför är det viktigt att kunna informera om dem, på en etikett 
ifall förpackning saknas, på förpackningen eller i bruksanvisningen som följer med vissa 
leksaker eller spel.

Dessa molekyler framkallar endast hudallergier. Därför är det inte nödvändigt att ange om 
de ingår i godis- eller kökskit, eller i spel där man inte kommer i direktkontakt med dessa 
molekyler.

Ändringsförslag 343
Wolfgang Bulfon

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande gränsvärden för migration
från leksaker eller delar av leksaker som 
barnen kommer åt vid användning enligt 
artikel 9.2 första stycket får inte 
överskridas:

8. Följande sammanlagda innehåll i 
leksaker eller delar av leksaker som barnen 
kommer åt vid användning enligt 
artikel 9.2 första stycket får inte 
överskridas:

Or. de

Motivering

För att begränsa belastningen och förenkla undersökningarna ska de mängder som anges i 
tabellen motsvara den sammanlagda mängden av respektive ämne i milligram per kilo 
leksaker.
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Ändringsförslag 344
Jacques Toubon

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande gränsvärden för migration 
från leksaker eller delar av leksaker som 
barnen kommer åt vid användning enligt 
artikel 9.2 första stycket får inte 
överskridas:

8. Tolerabelt dagligt intag på grund av 
användning av leksaker får med tanke på 
barnhälsoskyddet inte överskrida följande 
mängder per dag:

Grundämne mg/kg i 
torrt, 
sprött, 
pulver-

liknande 
eller 

böjligt 
leksaks-
material

mg/kg
i vätske-
formigt 

eller 
klibbigt 
leksaks
material

Grundämne Tolerabelt daglig intag 
(mg/barnets vikt i 

kg/dagar) 

Aluminium 5625 1406
Antimon 45 11,3 Antimon 6

Arsenik 7,5 1,9 Arsenik 1
Barium 4500 1125 Barium 600

Bor 1200 300 Bor 160

Kadmium 3,8 0,9 Kadmium 0,5
Krom (III) 37,5 9,4 Krom 5

Krom (VI) 0,04 0,01

Kobolt 10,5 2,6

Koppar 622,5 156
Bly 27 6,8 Bly 3,6

Mangan 1200 300 Mangan 160

Kvicksilve
r

15 3,8 Kvicksilver 2

Nickel 75 18,8 Nickel 10
Selen 37,5 9,4 Selen 5

Strontium 4500 1125
Tenn 15000 3750 Tenn 2000
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Organiskt 
tenn

1,9 0,5

Zink 3750 938 Zink 500

Med ”tolerabelt dagligt intag” avses den 
maximala mängd som ett barn kan inta i 
förhållande till sin vikt utan skadliga 
hälsokonsekvenser.

Dessa gränsvärden gäller inte leksaker som 
på grund av sin tillgänglighet, funktion, 
volym eller massa inte kan utgöra någon 
fara till följd av att barnen suger, slickar, 
sväljer eller har långvarig hudkontakt med 
leksakerna, när de används enligt 
artikel 9.2 första stycket.

Dessa gränsvärden gäller inte leksaker som 
på grund av sin tillgänglighet, funktion, 
volym eller massa inte kan utgöra någon 
fara till följd av att barnen suger, slickar, 
sväljer eller har långvarig hudkontakt med 
leksakerna, när de används enligt 
artikel 9.2 första stycket.

Or. fr

Motivering

Endast biotillgänglighet eller tolerabelt dagligt intag (mg/barnets vikt i kg/dagar) gör det 
möjligt att fastställa bästa mättekniker på grundval av forskningsrön och teknik.

De nämnda överföringsvärdena följer inte riktlinjerna i rapporten från RIVM. 
Kommissionen har angett 19 grundämnen. Sex av dem anser vi är olämpliga. Det är 
ointressant att vid extraktion separera krom III från krom IV och organiskt tenn från tenn.
Att söka efter koppar, aluminium, strontium och kobolt i en leksak är inte lämpligt.

Ändringsförslag 345
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 8 - tabell

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande gränsvärden för migration från 
leksaker eller delar av leksaker som barnen 
kommer åt vid användning enligt artikel 9.2
första stycket får inte överskridas:

8. Följande gränsvärden för migration 
från leksaker eller delar av leksaker 
som barnen kommer åt vid användning 
enligt artikel 9.2 första stycket får inte 
överskridas:

Grundämne mg/kg i torrt, 
sprött, 
pulver-

liknande 

mg/kg
i vätske-

formigt eller 

Grundämne mg/kg i 
torrt, 

sprött, 
pulver-

mg/kg
i vätske-
formigt 
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eller böjligt 
leksaks-
material

klibbigt 
leksaks-
material

liknande 
eller 

böjligt 
leksaks-
material

eller 
klibbigt 
leksaks-
material

Aluminium 5625 1406 Aluminium 5625 1406
Antimon 45 11,3 Antimon 45 11,3
Arsenik 7,5 1,9
Barium 4500 1125 Barium 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadmium 3,8 0,9
Krom (III) 37,5 9,4 Krom (III) 37,5 9,4
Krom (VI) 0,04 0,01
Kobolt 10,5 2,6 Kobolt 10,5 2,6
Koppar 622,5 156 Koppar 622,5 156
Bly 27 6,8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Kvicksilver 15 3,8
Nickel 75 18,8 Nickel 75 18,8
Selen 37,5 9,4 Selen 37,5 9,4
Strontium 4500 1125 Strontium 4500 1125
Tenn 15000 3750 Tenn 15000 3750
Organiskt 
tenn 

1,9 0,5

Zink 3750 938 Zink 3750 938

Or. en

Motivering

Arsenik, kadmium, bly, krom (VI), kvicksilver och organiskt tenn är mycket toxiska och bör 
totalförbjudas i leksaker. Kadmium, bly, krom (VI) och kvicksilver är redan förbjudna i bilar 
och elektriska och elektroniska apparater. Krom (VI) i cement behöver reduceras till en 
oskadlig form genom tillsats av järnsulfat. Arsenik är förbjudet i färg och för behandling av 
trä (med vissa undantag). Organiska tennföreningar är förbjudna som biocider. Dessa ämnen 
bör helt klart inte ingå i leksaker.
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Ändringsförslag 346
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande gränsvärden för migration 
från leksaker eller delar av leksaker som 
barnen kommer åt vid användning enligt 
artikel 9.2 första stycket får inte 
överskridas:

8. Följande gränsvärden för migration 
från leksaker eller delar av leksaker som 
barnen kommer åt vid användning enligt 
artikel 9.2 första stycket får inte 
överskridas:

Grundämne mg/kg i torrt, 
sprött, 
pulver-

liknande 
eller böjligt 

leksaks-
material

mg/kg

i vätske-
formigt eller 

klibbigt 
leksaks-
material

Grundämne mg/kg i torrt, 
sprött, 
pulver-

liknande 
eller böjligt 

leksaks-
material

mg/kg

i vätske-
formigt eller 

klibbigt 
leksaks-
material

Aluminium 5625 1406 Aluminium 5625 1406
Antimon 45 11,3 Antimon 45 11,3
Arsenik 7,5 1,9
Barium 4500 1125 Barium 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadmium 3,8 0,9
Krom (III) 37,5 9,4 Krom (III) 37,5 9,4
Krom (VI) 0,04 0,01
Kobolt 10,5 2,6 Kobolt 10,5 2,6
Koppar 622,5 156 Koppar 622,5 156
Bly 27 6,8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Kvicksilver 15 3,8
Nickel 75 18,8 Nickel 75 18,8
Selen 37,5 9,4 Selen 37,5 9,4
Strontium 4500 1125 Strontium 4500 1125
Tenn 15000 3750 Tenn 15000 3750
Organiskt 
tenn 

1,9 0,5 Organiskt 
tenn

1,9 0,5

Zink 3750 938 Zink 3750 938
Dessa gränsvärden gäller inte leksaker 
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som på grund av sin tillgänglighet, 
funktion, volym eller massa inte kan 
utgöra någon fara till följd av att barnen 
suger, slickar, sväljer eller har långvarig 
hudkontakt med leksakerna, när de 
används enligt artikel 9.2 första stycket.

Or. en

Motivering

En del av dessa ämnen är kända CMR-ämnen och bör därför förbjudas i leksaker, i linje med 
ändringsförslaget till bilaga II, del III, led 3–5 av samme förslagsställare. Kadmium, 
krom (VI) och bly är vedertagna som ämnen som har allvarliga effekter på hälsan och är 
förbjudna i RoHS-direktivet och i ELV-direktivet. Den sista punkten behöver också utgå 
eftersom den tillåter alltför stora undantag från CMR-förbudet.

Ändringsförslag 347
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande gränsvärden för migration 
från leksaker eller delar av leksaker som 
barnen kommer åt vid användning enligt 
artikel 9.2 första stycket får inte 
överskridas:

8. Följande gränsvärden för migration 
från leksaker eller delar av leksaker som 
barnen kommer åt vid användning enligt 
artikel 9.2 första stycket får inte 
överskridas:

Grundämne mg/kg i torrt, 
sprött, 
pulver-

liknande 
eller böjligt 

leksaks-
material

mg/kg

i vätske-
formigt eller 

klibbigt 
leksaks-
material

Grundämne mg/kg i torrt, 
sprött, 
pulver-

liknande 
eller böjligt 

leksaks-
material

mg/kg

i vätske-
formigt eller 

klibbigt 
leksaks-
material

Aluminium 5625 1406 Aluminium 5625 1406
Antimon 45 11,3 Antimon 45 11,3
Arsenik 7,5 1,9
Barium 4500 1125 Barium 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadmium  3,8 0,9



PE412.121v02-00 188/205 AM\744156SV.doc

SV

Krom (III) 37,5 9,4 Krom (III) 37,5 9,4
Krom (VI) 0,04 0,01
Kobolt 10,5 2,6 Kobolt 10,5 2,6
Koppar 622,5 156 Koppar 622,5 156
Bly 27 6,8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Kvicksilver 15 3,8
Nickel 75 18,8 Nickel 75 18,8
Selen 37,5 9,4 Selen 37,5 9,4
Strontium 4500 1125 Strontium 4500 1125
Tenn 15000 3750 Tenn 15000 3750
Organiskt 
tenn 

1,9 0,5 Organiskt 
tenn

1,9 0,5

Zink 3750 938 Zink 3750 938
Dessa gränsvärden gäller inte leksaker 
som på grund av sin tillgänglighet, 
funktion, volym eller massa inte kan 
utgöra någon fara till följd av att barnen 
suger, slickar, sväljer eller har långvarig 
hudkontakt med leksakerna, när de 
används enligt artikel 9.2 första stycket.

Or. en

Motivering

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. 
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Ändringsförslag 348
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande gränsvärden för migration 
från leksaker eller delar av leksaker som 
barnen kommer åt vid användning enligt 
artikel 9.2 första stycket får inte 
överskridas:

8. Följande gränsvärden för migration 
från leksaker eller delar av leksaker som 
barnen kommer åt vid användning enligt 
artikel 9.2 första stycket får inte 
överskridas:

Grundämne mg/kg i torrt, 
sprött, 
pulver-

liknande 
eller böjligt 

leksaks-
material

mg/kg

i vätske-
formigt eller 

klibbigt 
leksaks-
material

Grundämne mg/kg i torrt, 
sprött, 
pulver-

liknande 
eller böjligt 

leksaks-
material

mg/kg

i vätske-
formigt eller 

klibbigt 
leksaks-
material

Aluminium 5625 1406 Aluminium 5625 1406
Antimon 45 11,3 Antimon 45 11,3
Arsenik 7,5 1,9 Arsenik 7,5 1,9
Barium 4500 1125 Barium 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadmium  3,8 0,9
Krom (III) 37,5 9,4 Krom (III) 37,5 9,4

Krom (VI) 0,04 0,01
Kobolt 10,5 2,6 Kobolt 10,5 2,6
Koppar 622,5 156 Koppar 622,5 156
Bly 27 6,8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Kvicksilver 15 3,8
Nickel 75 18,8 Nickel 75 18,8
Selen 37,5 9,4 Selen 37,5 9,4
Strontium 4500 1125 Strontium 4500 1125
Tenn 15000 3750 Tenn 15000 3750
Organiskt 
tenn 

1,9 0,5 Organiskt 
tenn

1,9 0,5

Zink 3750 938 Zink 3750 938
Dessa gränsvärden gäller inte leksaker 
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som på grund av sin tillgänglighet, 
funktion, volym eller massa inte kan 
utgöra någon fara till följd av att barnen 
suger, slickar, sväljer eller har långvarig 
hudkontakt med leksakerna, när de 
används enligt artikel 9.2 första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 349
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande gränsvärden för migration 
från leksaker eller delar av leksaker som 
barnen kommer åt vid användning enligt 
artikel 9.2 första stycket får inte 
överskridas:

8. Följande gränsvärden för migration 
från leksaker eller delar av leksaker som 
barnen kommer åt vid användning enligt 
artikel 9.2 första stycket får inte 
överskridas:

Grundämne mg/kg i torrt, 
sprött, 
pulver-

liknande 
eller böjligt 

leksaks-
material

mg/kg

i vätske-
formigt eller 

klibbigt 
leksaks-
material

Grundämne mg/kg i torrt, 
sprött, 
pulver-

liknande 
eller böjligt 

leksaks-
material

mg/kg

i vätske-
formigt eller 

klibbigt 
leksaks-
material

Aluminium 5625 1406 Aluminium 5625 1406
Antimon 45 11,3 Antimon 45 11,3
Arsenik 7,5  1,9
Barium 4500 1125 Barium 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadmium  3,8 0,9
Krom (III) 37,5 9,4
Krom (VI) 0,04 0,01
Kobolt 10,5 2,6
Koppar 622,5 156 Koppar 622,5 156
Bly 27 6,8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Kvicksilver 15 3,8
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Nickel 75 18,8
Selen 37,5 9,4 Selen 37,5 9,4
Strontium 4500 1125 Strontium 4500 1125
Tenn 15000 3750 Tenn 15000 3750
Organiskt 
tenn 

1,9 0,5

Zink 3750 938 Zink 3750 938
Dessa gränsvärden gäller inte leksaker 
som på grund av sin tillgänglighet, 
funktion, volym eller massa inte kan 
utgöra någon fara till följd av att barnen 
suger, slickar, sväljer eller har långvarig 
hudkontakt med leksakerna, när de 
används enligt artikel 9.2 första stycket.

Or. en

Motivering

En del av dessa metaller är kända CMR-ämnen. Migrationsgränserna bör inte tillämpas för 
att undanta metaller med exempelvis CMR-egenskaper från förbudet. Dessa gränsvärden bör 
tillämpas för att ytterligare reducera riskerna. Detta måste klargöras. Det finns goda skäl för 
att förbjuda de mest farliga metallerna i leksaker, framför allt kvicksilver. Emellertid brukar 
EU-tillverkare inte använda kvicksilver vid tillverkning av leksaker. Importerade leksaker har 
tyvärr i vissa fall visat sig innehålla detta ämne. Den sista punkten bör också utgå eftersom 
den möjliggör alltför omfattande undantag från CMR-förbudet.

Ändringsförslag 350
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 8 - stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande ämnen bör förbjudas i leksaker 
eller delar av leksaker:
(1) Arsenik
(2) Kadmium
(3) Chromium (IV)
(4) Bly
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(5) Kvicksilver
(6) Organiskt tenn

Or. en

Motivering

Arsenik, kadmium, bly, krom (VI), kvicksilver och organiskt tenn är mycket toxiska och bör 
totalförbjudas i leksaker. Kadmium, bly, krom (VI) och kvicksilver är redan förbjudna i bilar 
och elektriska och elektroniska apparater. Krom (VI) i cement behöver reduceras till en 
oskadlig form genom tillsats av järnsulfat. Arsenik är förbjudet i färg och för behandling av 
trä (med vissa undantag). Organiska tennföreningar är förbjudna som biocider. Dessa ämnen 
bör helt klart inte ingå i leksaker.

Ändringsförslag 351
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga II – avsnitt III – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) Särskilda krav ska införas för 
leksaker eller leksaksdelar som är 
utformade för att stoppas i munnen, 
oavsett vilken åldersgrupp de är avsedda 
för, på grundval av de krav för 
livsmedelsförpackningar som gäller enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1935/2004 av den 
27 oktober 2004 om material och 
produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel och enligt de särskilda 
åtgärder som gäller för vissa material i 
den förordningen. Dessa krav ska 
fastställas på grundval av ett yttrande från 
den behöriga vetenskapliga kommittén 
och genom ett beslut i enlighet med 
artikel 45.2, varvid hänsyn ska tas till 
skillnaderna mellan leksaker och material 
som kommer i kontakt med livsmedel. 

Or. el
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Ändringsförslag 352
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Bilaga IIa - rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIa
Förteckning över ämnen eller preparat 
som klassificeras som CMR-ämnen i 
kategori 1 och 2 enligt bilaga 1 i 
direktiv 67/548/EEG för vilka behörig 
vetenskaplig kommitté beviljat undantag 
till följd av en utvärdering i enlighet med 
bilaga II, del III, punkt 4.

Or. en

Motivering

Denna procedur liknar tillståndsförfarandet enligt Reach-förordningen, som särskilt tar upp 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2. Detta ändringsförslag ger möjlighet till tidsbegränsat förbud 
i exceptionella fall då begäran om undantag lämnats in. 

Ändringsförslag 353
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Förslag till direktiv
Bilaga IIa - rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIa
Förteckning över CMR-ämnen i kategori 

1 och 2 som undantagits från förbudet 
enligt bilaga II, del III, punkt 3

Or. en

Motivering

Enligt de krav som ställs i ändringsförslag 6, bilaga II, del III. KEMISKA EGENSKAPER: 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2 samt 4.2.
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Ändringsförslag 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Förslag till direktiv
Bilaga IIa - rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIa
Förteckning över CMR-ämnen och 
beredningar i kategori 1 och 2 som 

undantagits från förbudet enligt bilaga II, 
del III, punkt 3

Or. en

Ändringsförslag 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Förslag till direktiv
Bilaga IIa -rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIa
Förteckning över CMR-ämnen i kategori 

1 och 2 som undantagits från förbudet 
enligt bilaga II, del III, punkt 3

Or. en

Ändringsförslag 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Bilaga IIa -rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIa
Förteckning över CMR-ämnen i kategori 

1 och 2 som undantagits från förbudet 
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enligt bilaga II, del III, punkt 3

Or. en

Motivering

Enligt de krav som ställs i ändringsförslag 6, bilaga II, del III. KEMISKA EGENSKAPER: 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2 samt 4.2.

Ändringsförslag 357
Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Bilaga IIb -rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Annex IIb
Förteckning över ämnen eller preparat 
som klassificeras som CMR-ämnen i 
kategori 3 enligt bilaga 1 i 
direktiv 67/548/EEG och som förbjudits i 
enlighet med bilaga II, del III, punkt 5.

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Förslag till direktiv
Bilaga IIb - rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIb
Förteckning över CMR-ämnen eller 
preparat i kategori 3 som förbjudits

Or. en

Ändringsförslag 359
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Förslag till direktiv
Bilaga IIb -rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIb
Förteckning över CMR-ämnen i 

kategori 3 som förbjudits

Or. en

Motivering

Enligt de krav som ställs i ändringsförslag 7, bilaga II, del III. KEMISKA EGENSKAPER: 
CMR-ämnen i kategori 3 och 5ii.

Ändringsförslag 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Förslag till direktiv
Bilaga IIb - rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIb
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Förteckning över CMR-ämnen i 
kategori 3 som förbjudits

Or. en

Ändringsförslag 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Förslag till direktiv
Bilaga IIb -rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

. Bilaga IIb
Förteckning över CMR-ämnen i 

kategori 3 som förbjudits

Or. en

Motivering

Enligt de krav som ställs i ändringsförslag 6, bilaga II, del III. KEMISKA EGENSKAPER: 
CMR-ämnen i kategori 3 och 5ii.

Ändringsförslag 362
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 1 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ingående beskrivning av konstruktion 
och tillverkning, inklusive en lista på delar 
och material som använts i leksakerna samt 
kemikalieleverantörens säkerhetsdatablad 
för de kemikalier som använts.

(a) Ingående beskrivning av konstruktion 
och tillverkning, inklusive en lista på delar 
och material som använts i leksakerna,
samt detaljerade uppgifter om leksakens 
kemiska sammansättning eller om de
ämnen som använts vid tillverkningen och 
om mängderna av de enskilda ämnen som 
använts i leksaken eller dess delar.

Or. el
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Ändringsförslag 363
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ingående beskrivning av konstruktion 
och tillverkning, inklusive en lista på delar 
och material som använts i leksakerna 
samt kemikalieleverantörens 
säkerhetsdatablad för de kemikalier som 
använts.

a) Ingående beskrivning av konstruktion 
och tillverkning, inklusive en lista på delar 
och material som använts i leksakerna samt 
kemikalieleverantörens säkerhetsdatablad 
för de kemikalier som använts samt 
detaljerad information om leksakens 
kemiska sammansättning eller de ämnen 
som använts vid tillverkningen samt 
andelen enskilda ämnen som använts i 
leksaken eller delar av leksaken. 

Or. en

Motivering

Säkerhetsdatabladen innehåller begränsade uppgifter om kemiska ämnen i leksaker. Den 
tekniska dokumentationen bör innehålla mer detaljerade uppgifter som uppgifter om mängden 
av kemiska ämnen som används i leksaker. 

Ändringsförslag 364
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga V – del A – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla varningar i form av varningstext 
eller varningssymbol ska föregås av 
ordalydelsen ”varning”.

Or. en

Motivering

Alla varningar ska börja med ordalydelsen ”varning” för att klargöra för konsumenterna att 
texten avser säkerhetsfrågor och för att uppmärksamma dem på varningen. Detta gäller 
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särskilt varningar i form av varningssymbol.

Ändringsförslag 365
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga V – del A – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla varningar i form av varningstext 
eller varningssymbol ska föregås av 
ordalydelsen ”varning”.

Or. en

Ändringsförslag 366
Charlotte Cederschiöld

Förslag till direktiv
Bilaga V – del A – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla varningar i form avvarningstext eller 
varningssymbol ska föregås av 
ordalydelsen ”varning”. 

Or. en

Motivering

Alla varningar ska börja med ordalydelsen ”varning” för att klargöra för konsumenterna att 
texten avser säkerhetsfrågor och för att uppmärksamma dem på varningen. Detta gäller 
särskilt varningar i form av varningssymbol. 
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Ändringsförslag 367
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Bilaga V – del B – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leksaker som inte är avsedda för barn 
under 36 månader

1. Leksaker som inte är avsedda för barn 
under 36 månader

Leksaker som kan vara farliga för barn 
under 36 månader ska vara försedda med 
varningstext, t.ex. ”Varning! Inte lämplig 
för barn under 36 månader” eller ”Varning! 
Inte lämplig för barn under tre år” eller 
ordet ”Varning!” tillsammans med följande 
symbol:

Leksaker som kan vara farliga för barn 
under 36 månader ska vara försedda med 
varningstext, t.ex. ”Varning! Inte lämplig 
för barn under 36 månader” eller ”Varning! 
Inte lämplig för barn under tre år” eller 
ordet ”Varning!” tillsammans med följande 
symbol:

[Varningssymbol] [Varningssymbol]

Varningstexterna ska kompletteras med en 
kortfattad upplysning, som kan finnas i 
bruksanvisningen, om vilka specifika faror 
som ligger till grund för åldersgränsen.

Varningstexterna ska kompletteras med en 
kortfattad upplysning, som kan finnas i 
bruksanvisningen, om vilka specifika faror 
som ligger till grund för åldersgränsen.

Sådana varningar får inte användas för 
leksaker som är utformade för eller, som 
på grund av deras funktion, dimensioner 
eller egenskaper är avsedda för barn 
under 36 månader. Alla mjukt stoppade 
leksaker betraktas som leksaker som är 
avsedda för barn under 36 månader.

Denna bestämmelse gäller inte leksaker 
som på grund av funktion, storlek, 
utmärkande drag, egenskaper eller andra 
viktigare omständigheter uppenbarligen 
inte är avsedda för barn under 36 månader.

Denna bestämmelse gäller inte leksaker 
som på grund av funktion, storlek, 
utmärkande drag, egenskaper eller andra 
viktigare omständigheter uppenbarligen 
inte är avsedda för barn under 36 månader.

Or. en

Motivering

Varningen beträffande smådelar missbrukas för närvarande. Leksaker som är avsedda för 
små barn förses med varningstext för att rättfärdiga förekomsten av smådelar som små barn 
kan sätta i halsen. Mjukt stoppade leksaker som nallar och mjuka dockor bör aldrig innehålla 
små lösa delar eftersom barn sannolikt kommer att leka med dem oavsett vad tillverkaren 
tänkt sig.
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Ändringsförslag 368
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga V – del B – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leksaker som inte är avsedda för barn 
under 36 månader

1. Leksaker som inte är avsedda för barn 
under 36 månader

Leksaker som kan vara farliga för barn 
under 36 månader ska vara försedda med 
varningstext, t.ex. ”Varning! Inte lämplig 
för barn under 36 månader” eller ”Varning! 
Inte lämplig för barn under tre år” eller 
ordet ”Varning!” tillsammans med följande 
symbol:

Leksaker som kan vara farliga för barn 
under 36 månader ska vara försedda med 
varningstext, t.ex. ”Varning! Inte lämplig 
för barn under 36 månader” eller ”Varning! 
Inte lämplig för barn under tre år” eller 
ordet ”Varning!” tillsammans med följande 
symbol:

[Varningssymbol] [Varningssymbol]
Varningstexterna ska kompletteras med en 
kortfattad upplysning, som kan finnas i 
bruksanvisningen, om vilka specifika faror 
som ligger till grund för åldersgränsen.

Varningstexterna ska kompletteras med en 
kortfattad upplysning, som kan finnas i 
bruksanvisningen, om vilka specifika faror 
som ligger till grund för åldersgränsen.

Sådana varningar får inte användas för 
leksaker som är utformade för eller, som 
på grund av deras funktion, dimensioner 
eller egenskaper är avsedda för barn 
under 36 månader. Alla mjukt stoppade 
leksaker betraktas som leksaker som är 
avsedda för barn under 36 månader.

Denna bestämmelse gäller inte leksaker 
som på grund av funktion, storlek, 
utmärkande drag, egenskaper eller andra 
viktigare omständigheter uppenbarligen 
inte är avsedda för barn under 36 månader.

Denna bestämmelse gäller inte leksaker 
som på grund av funktion, storlek, 
utmärkande drag, egenskaper eller andra 
viktigare omständigheter uppenbarligen 
inte är avsedda för barn under 36 månader.

Or. en
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Ändringsförslag 369
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Bilaga V – del B – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Skridskor, rullskridskor, inlines, 
skateboardar, sparkcyklar och 
leksakscyklar för barn

5. Skridskor, rullskridskor, inlines, 
skateboardar, sparkcyklar och 
leksakscyklar för barn

Om dessa produkter säljs som leksaker ska 
de vara försedda med texten:

Om dessa produkter säljs som leksaker ska 
de vara försedda med texten:

”Varning! Använd skyddsutrustning. Ska 
inte användas i trafiken”.

”Varning! Använd skyddsutrustning. Ska 
inte användas på allmänna vägar, 
gångvägar eller på trottoaren vid sådana 
vägar. Ska inte användas av barn som 
väger mer än 20 kg”.

Dessutom ska bruksanvisningen innehålla 
en påminnelse om att leksaken kräver stor 
skicklighet och ska användas med 
försiktighet för att förhindra skador genom 
fall eller till följd av kollision mellan 
användaren och någon annan person. 
Vidare ska det finnas anvisningar om 
rekommenderad skyddsutrustning (hjälm, 
handskar, knäskydd, armbågsskydd etc.).

Dessutom ska bruksanvisningen innehålla 
en påminnelse om att leksaken kräver stor 
skicklighet och ska användas med 
försiktighet för att förhindra skador genom 
fall eller till följd av kollision mellan 
användaren och någon annan person. 
Vidare ska det finnas anvisningar om 
rekommenderad skyddsutrustning (hjälm, 
handskar, knäskydd, armbågsskydd etc.).

Or. en

Motivering

Varningarna ska inte kräva någon närmare förklaring utan man bör kunna vara säker på att 
konsumenten förstår deras innebörd och vidtar erforderliga åtgärder.
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Ändringsförslag 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Förslag till direktiv
Bilaga V – del B – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leksaker i livsmedel och 
livsmedelsförpackningar ska vara försedda 
med texten:

7. Leksaker i livsmedel och 
livsmedelsförpackningar ska vara försedda 
med texten:

”Tillsyn av en vuxen rekommenderas” ”Tillsyn av en vuxen rekommenderas 
starkt”

Or. en

Ändringsförslag 371
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Bilaga V – del B – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leksaker i livsmedel och 
livsmedelsförpackningar ska vara försedda 
med texten:

7. Leksaker i livsmedel och 
livsmedelsförpackningar ska vara försedda 
med texten:

”Tillsyn av en vuxen rekommenderas” ”Tillsyn av en vuxen rekommenderas”

Livsmedel som innehåller leksaker måste 
oavsett barnets ålder förses med följande 
varningstext: ”Varning! Innehåller 
leksak” eller om leksaken är förpackad i 
en farlig behållare: ”Varning! Innehåller 
leksak och behållare – kvävningsrisk. 
Avlägsna dessa föremål innan produkten 
ges till barnet”.

Or. en

Motivering

På vissa produkter anges det att de innehåller en överraskning utan att det nämns om 
överraskningen är ätbar eller inte. I dessa fall kan barn förväxla till exempel en liten boll 
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(oätbar) med ett bollformat tuggummi (ätbart). Den föreslagna ordalydelsen ger därför 
barnen ett bättre skydd. 

Ändringsförslag 372
Maria Matsouka

Förslag till direktiv
Bilaga V – del B – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leksaker i livsmedel och 
livsmedelsförpackningar ska vara försedda 
med texten:

7. Leksaker i livsmedel och 
livsmedelsförpackningar ska vara försedda 
med texten:

”Tillsyn av en vuxen rekommenderas” ”Tillsyn av en vuxen rekommenderas”

Livsmedel som innehåller leksaker ska, 
oavsett barnets ålder, vara försedda med 
texten ”Varning: innehåller leksak”, 
eller, om leksaken ligger i en farlig 
förpackning, med texten ”Varning: 
innehåller leksak i förpackning som kan 
medföra kvävningsrisk. Ta bort 
förpackningen innan ni ger livsmedlet till 
barnet”.

Or. el

Ändringsförslag 373
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Bilaga V – del B – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Skyddsmasker och skyddshjälmar i 
form av leksaker 
Skyddsmasker och skyddshjälmar i form 
av leksaker ska vara försedda med 
följande varningstext:
”Varning! Denna leksak ger inte något 
skydd”.

Or. en
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Motivering

Varningarna ska inte kräva någon närmare förklaring utan man bör kunna vara säker på att 
konsumenten förstår deras innebörd och vidtar erforderliga åtgärder.
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