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KORTFATTAD MOTIVERING

Leksakers säkerhet omfattas av ett direktiv som antogs 1988 och ändrades 1993. Texten har 
gjort det möjligt att harmonisera de befintliga bestämmelserna i medlemsstaterna och att ge 
barn ett bättre skydd. 

Men direktivet måste anpassas till det ekonomiska sammanhang som vi lever i, till de nya 
vetenskapliga rön vi har, samtidigt som det måste ta hänsyn till statistik över riskerna och de 
nya samhälleliga kraven.

Nya uppgifter att beakta

Det ekonomiska sammanhanget

Det allt större kommersiella utbytet har bidragit till att i stor utsträckning ändra den 
ekonomiska leksakssektorn.

Ungefär 80 procent av de leksaker som saluförs i EU är importerade och man bör påminna om 
att under 2007 återkallades miljontals leksaker från Kina på grund av att de inte uppfyllde 
EU:s standarder. Varuhandeln gör att man måste se över bestämmelserna för utsläppandet på 
marknaden och för kontrollen av att standarderna följs.

Nya vetenskapliga rön

Leksakerna innehåller alltmer kemiska ämnen vilket gör att man måste anpassa lagstiftningen 
till de risker som finns med de ämnenas närvaro och till det särskilda sätt som barn kan 
använda leksaker på (suga, kasta etc.). 

Statistik och riskhantering

De olyckor som anmäls i samband med leksaker är i huvudsak allvarliga olyckor. Man bör 
beakta samtliga olyckor för att bättre förstå farorna och riskerna i samband med att leksaker 
används.

I syfte att bättre förebygga olyckor som orsakas av att leksaker används bör vi stödja oss på de 
vetenskapliga bedömningar och riskbedömningar som finns tillgängliga.

Försiktighetsprincipen bör tillämpas inte bara för en särskild produktkategori utan allmänt.

Nya samhälleliga krav

Leksaker återspeglar vårt samhälle och de blir därmed allt fler och mer varierande. De följer 
barnen i deras känslomässiga och intellektuella utveckling och ingår i barnens värld både i 
hemmet och i samband med inlärning.

Slutkonsumenterna har rätt att vänta sig och att kräva att de produkter de köper är av god 
kvalitet och att de inte kan vara farliga för vare sig barnen eller de som har barnen i uppsikt.
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Slutkonsumenterna är miljömedvetna och kräver också att produkterna ska vara miljövänliga. 
Detta krav gäller produktens livscykel, dess förpackning samt leksakernas livslängd. 
Undersökningar visar att många av de leksaker som släpps på marknaden inte är tillräckligt 
tåliga och att de fort blir till avfall.

Kommissionens förslag innehåller framsteg men det krävs preciseringar. 
Ändringsförslagen har avfattats i det syftet, särskilt beträffande:

Vikten av varningstexten och de föreskrifter som åtföljer produkten

De begrepp som används bör vara en definition som alla förstår och de ska följa EU:s 
nomenklatur, till exempel vad avser risken för kvävning.

Handlingarna bör dessutom vara lättlästa. Det är även av mycket viktigt att de skrivs på det 
officiella språket eller de officiella språken i de medlemsstater där de saluförs. 

Bestämmelserna för tidsfristen för svar på frågor och information bör anges i detalj. Det gäller 
även bestämmelserna för avhjälpande åtgärder, tillbakadragning och återkallelse av leksaker 
som inte uppfyller standarderna.

Produktkvalitén och risker i samband med innehåll av kemiska ämnen

Leksakerna är särskilt avsedda för barn. Man måste tänka på att de är mycket miljökänsligare 
än vuxna.

Faktum är att organen inte är fullt utvecklade förrän efter en viss ålder och att CMR-ämnen 
utgör ett hinder för barns utveckling och deras hälsa på sikt. Man måste alltså se till även 
annan lagstiftning (förpackningar för livsmedel, kosmetika etc.) där man satt gränsvärden för 
ämnesinnehåll eller ämnens migrering, och bedöma dessa med avseende på hur barnet kan 
använda produkten (suga, hudkontakt etc.)

Föredraganden uppskattar att bestämmelserna om kemiska ämnen även bör omfatta 
PBT-ämnen etc.

I kommissionens förslag prioriteras den fria rörligheten framför leksakers säkerhet. I detta 
sammanhang måste bevisbördan vara omvänd i likhet med Reach. Även de ekonomiska 
aktörerna bör visa att deras leksaker är säkra och att de uppfyller kraven för barns hälsa.

Till följd av många utlokaliseringar importeras 80 procent av de leksaker som saluförs i EU, i 
huvudsak från Kina, där arbetsvillkoren är dåliga och miljöstandarderna låga.

Det är alltså många som delar på ansvaret för leksakernas säkerhet. Men de stora 
västerländska märkena och beställarna dominerar fortfarande leksaksmarknaden och det är 
deras samt importörernas och distributörernas uppgift att se till att förfrågningsunderlaget 
följs. Förfrågningsunderlaget bör grundas på en gemenskapslagstiftning som har samma höga 
nivå som nivån på våra barns hälsoskydd.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Försiktighetsprincipen står med i 
fördraget sedan 1992. Europeiska 
gemenskapernas domstol har vid flera 
tillfällen preciserat principens innehåll 
och omfattning. Den utgör en av 
grundvalarna för gemenskapens miljö-
och hälsoskyddspolitik1.
__________________
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, REG 2004, 
s. I-7405.

Or. fr

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.
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Ändringsförslag 2

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 
det krävs för att garantera att de leksaker 
som de släpper ut på marknaden inte har 
några farliga effekter på barns säkerhet 
och hälsa vid normal 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. fr

Motivering

Det räcker inte att påminna de ekonomiska operatörerna 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.

Ändringsförslag 3

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 

(16) För att garantera en hög skydds- och 
hälsonivå för barn och miljön, mot olika 
slags risker bör man vara särskilt vaksam 
mot farliga ämnen och mycket farliga 
ämnen. Det är också nödvändigt att anta
grundläggande säkerhetskrav. Det är 
särskilt nödvändigt att komplettera och 
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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 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.

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 sårbara 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 leksaker2, 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. fr

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. Eftersom detta 
skäl gäller kemiska ämnen är det absolut nödvändigt att hänvisa till farliga ämnen och 
mycket farliga ämnen. 
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) De ekonomiska aktörer som begär 
ett undantag för att använda ett mycket 
farligt ämne i leksaker bör bevisa att det 
inte finns något säkrare alternativ.

Or. fr

Motivering

Man bör generellt undvika att använda mycket farliga ämnen på grund av de eventuella 
risker som de kan ha på barns hälsa under en kortare eller längre tid. Det kan emellertid vara 
möjligt att använda sådana ämnen, men då måste tillverkarna visa att det inte finns något 
ersättningsämne som är säkrare. I ändringsförslaget görs även en hänvisning till principen 
med omvänd bevisbörda som införts i Reach-lagstiftningen. Enligt den är det tillverkaren som 
ska visa att det inte finns några ämnen som kan ersätta ett mycket farligt ämne. 

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Ansvaret för riskerna i samband 
med leksaker, särskilt de som är knutna 
till användandet av kemiska ämnen i 
leksaker, bör ligga på de fysiska eller 
juridiska personer som tillverkar, 
importerar eller släpper ut leksakerna på 
marknaden.

Or. fr

Motivering

De ekonomiska aktörerna i leksakssektorn bör även vara helt medvetna om de eventuellt 
farliga effekterna av att använda vissa kemiska ämnen eller blandningar på barns hälsa. De 
bör alltså ta med problematiken kring kemiska ämnen när de hanterar riskerna i samband 
med användning av leksaker.



PA\736395SV.doc 9/70 PE409.407v02-00

SV

Ändringsförslag 6

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

(18) Det bör 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 kvävningsrisk än den som leksaken 
ensam medför och som alltså inte omfattas 
av några specifika gemenskapsåtgärder.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 7

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 
rimligen kan förutses användas med tanke 
på barns normala beteende, eftersom de i 
regel inte är lika försiktiga som vuxna.

Or. fr
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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 8

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) CE-märkningen visar att en leksak 
överensstämmer med kraven och är det 
synliga resultatet av en hel process av
bedömning av överensstämmelse i vid 
bemärkelse. Därför bör det i detta direktiv 
fastställas allmänna principer för hur CE-
märkningen ska utformas och användas.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 9

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. fr
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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. 
Har samband med ändringsförslag 8.

Ändringsförslag 10

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 i vissa fall 
bevilja undantag från förbudet mot mycket 
farliga ämnen och 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.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget har samband med ändringsförslagen till skälen 16, artikel 47 och bilaga II,
del III.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Eftersom målen för den föreslagna 
åtgärden, dvs. att garantera såväl en hög 
säkerhetsnivå för leksaker som en väl 
fungerande inre marknad genom att 

(34) Eftersom målen för den föreslagna 
åtgärden, dvs. att garantera såväl en hög 
säkerhetsnivå för leksaker för att 
säkerställa barns säkerhet och hälsa, som 
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fastställa harmoniserade säkerhetskrav för 
leksaker och minimikrav för 
marknadsövervakning, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av de enskilda 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av åtgärdens omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i denna artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

en väl fungerande inre marknad genom att 
fastställa harmoniserade säkerhetskrav för 
leksaker och minimikrav för 
marknadsövervakning, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av de enskilda 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av åtgärdens omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. fr

Motivering

Man bör påminna om direktivets första målsättning.

Ändringsförslag 12

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 intygar att tillverkningen av 
leksaker eller utsläppandet på marknaden 
av leksaker, och särskilt de kemiska 
ämnen som leksakerna innehåller, inte 
har några skadliga eller giftiga effekter 
på barns hälsa eller miljön. Åtgärderna 
grundar sig på försiktighetsprincipen.

Or. fr

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 
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bör ta samma hänsyn vid översynen av lagstiftningen om leksakers säkerhet inklusive de 
kemiska ämnen som används för tillverkning av leksaker. Där är nödvändigt att man därvid 
påminner om att försiktighetsprincipen bör tas med i lagstiftningen om leksakers säkerhet.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som konstruerar eller tillverkar en 
leksak eller som låter konstruera eller 
tillverka en leksak, i eget namn eller under 
eget varumärke,

(3) tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som konstruerar eller tillverkar en 
leksak eller som har konstruerat eller 
tillverkat en leksak, i eget namn eller under 
eget varumärke,

Or. fr

Motivering

Språklig ändring.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) varningstext: särskild information till 
slutanvändaren eller den person som har 
uppsikt över barnet, om 
säkerhetsaspekterna av villkoren för 
användning eller montering av en leksak,

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att definiera begreppet ”varningstext” för att undvika att det blandas ihop 
med märkningen.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) tillbakadragande: varje åtgärd för att 
förhindra att en leksak i leveranskedjan 
tillhandahålls på marknaden,

(9) tillbakadragande: varje åtgärd för att 
förhindra att en leksak i leveranskedjan 
tillhandahålls, distribueras, erbjuds eller 
visas på marknaden,

Or. fr

Motivering

Man måste absolut precisera vilka åtgärder tillbakadragandet täcker exakt.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) asfyxi: blockering av mycket viktiga 
eller livsviktiga organ på grund av 
syrebrist, av följande fem olika orsaker: 
ett föremål i halsen, drunkning, kvävning, 
strypning eller krossning,

Or. fr

Motivering

Man bör definiera begreppet asfyxi eftersom det står för olika slags fenomen orsakade av 
syrebrist. Asfyxi är följden av en av de händelser som framkallar syrebrist och utgör en 
allvarlig eller livsfarlig risk för barns hälsa.
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Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) som riskeras att sväljas på grund av 
deras form eller storlek: föremål vars 
storlek eller form gör det möjligt att helt 
och hållet tränga igenom, utan annat 
tryck än föremålets eget vikt, i 
smådelscylindern vilken definieras i 
standarden EN 71 – 1 :2005,

Or. fr

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.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslaget till punkt 12a.
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Ändringsförslag 19

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. fr

Motivering

Det är lämpligt att precisera denna definition och ta med de andra skador än fysiska skador 
som en leksak kan orsaka, samt långvariga skador i samband med användningen av vissa 
ämnen.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) fara: möjlig källa till skada, (14) fara: möjlig källa till hälsoskada eller 
en persons integritet,

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att precisera vad som kan skadas.

Ändringsförslag 21

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 

4. Tillverkarna ska se till att det finns 
rutiner som garanterar att 
serietillverkningen fortsätter att 
överensstämma med den modell eller 
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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.

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. fr

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 
från slutanvändarna. 

Ändringsförslag 22

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 

7. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en leksak som de har släppt ut på 
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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.

marknaden inte överensstämmer med den 
tillämpliga gemenskapslagstiftningen ska 
antingen vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få leksaken att 
överensstämma med kraven i enlighet med 
artikel 10a eller dra tillbaka leksaken från 
marknaden i enlighet med artikel 10b, och 
återkalla den från slutanvändarna i enlighet 
med artikel 10c. 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 (tillbakadragande 
eller återkallelse).

Or. fr

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 23

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 när det gäller de åtgärder 
som vidtas för att undvika riskerna med de 
leksaker som de har släppt ut på 
marknaden.

8. Tillverkarna ska 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. 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. fr
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Motivering

Tidsfristerna för tillhandahållande av alla dokument och all information bör anges. Därmed 
ökas tillämpningen av säkerhetsåtgärderna och barnens hälsa säkerställs.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tillverkarna ska informera de 
nationella behöriga myndigheterna om 
utnämnanden av företrädare på de 
marknader där leksakerna saluförs senast 
fyra veckor efter datumet för 
utnämnandet.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Utnämnandet av en företrädare ska 
innehålla åtminstone uppgifter om 
företrädarens namn och adress (namn, 
adress, telefonnummer, e-postadress, 
Internetadress), de leksaker som 
företrädaren företräder i enlighet med 
skyldigheterna i punkt 3 samt leksakernas 
identifieringsnummer.

Or. fr
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Motivering

Man bör ange den minimala information som tillverkaren bör lämna till de behöriga 
nationella myndigheterna när en företrädare utsetts. På så vis kan man uppnå 
målsättningarna med omarbetningen av detta direktiv. 

Ändringsförslag 26

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. fr

Motivering

Tidsfristerna för tillhandahållande av alla dokument och all information bör anges. Därmed 
ökas tillämpningen av säkerhetsåtgärderna och barnens hälsa säkerställs.

Ändringsförslag 27

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 garantera att de 
leksaker de släpper ut på EU-marknaden 
uppfyller villkoren i detta direktiv och att 
de är säkra.

Or. fr
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Motivering

Det är absolut nödvändigt att ange att även importörerna har en del av ansvaret för att 
målsättningarna med omarbetningen av detta direktiv tillämpas och efterlevs. Den sista 
ändringen är en språkändring.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan importörerna släpper ut en leksak 
på marknaden ska de kontrollera att 
tillverkaren har utfört bedömningen av 
överensstämmelse. 

2. Innan importörerna släpper ut en leksak 
på marknaden ska de kontrollera att 
tillverkaren har utfört bedömningen av 
överensstämmelse i enlighet med 
artiklarna 18 och 19.

De ska kontrollera att tillverkaren har 
upprättat den tekniska dokumentationen, 
att leksaken är försedd med den 
erforderliga märkningen om 
överensstämmelse och åtföljs av 
erforderliga dokument samt att tillverkaren 
har uppfyllt kraven i artikel 3.5 och 3.6.

De ska kontrollera att tillverkaren har 
upprättat den tekniska dokumentationen i 
enlighet med artikel 20, att leksaken är 
försedd med den erforderliga märkningen 
om överensstämmelse och åtföljs av 
erforderliga dokument samt att tillverkaren 
har uppfyllt kraven i artikel 3.5 och 3.6, 
artikel 9 och bilaga II.

Om en importör upptäcker att leksaken inte 
överensstämmer med de grundläggande 
säkerhetskraven i artikel 9 och bilaga II får 
han eller hon inte släppa ut produkten på 
marknaden förrän den överensstämmer 
med dessa krav.

Om en importör upptäcker att leksaken inte 
överensstämmer med de grundläggande 
säkerhetskraven i artikel 9 och bilaga II får 
han eller hon inte släppa ut produkten på 
marknaden förrän den överensstämmer 
med dessa krav.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att påminna om de relevanta bestämmelser i detta direktiv som de olika 
punkterna hänvisar till.
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Ändringsförslag 29

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, adress, telefonnummer samt deras 
e-postadress på leksaken eller, om detta 
inte är möjligt på grund av leksakens 
storlek eller art, ska uppgifterna anges väl 
synligt och skilt från 
leksaksbeskrivningen, på förpackningen 
eller i ett medföljande dokument. 

Or. fr

Motivering

De uppgifter som inledningsvis föreslagits bör kompletteras och de bör vara lätt- och 
snabbtillgängliga.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Importörerna ska, så länge de har ansvar 
för en leksak, se till att lagrings- eller 
transportförhållandena inte äventyrar 
leksakens överensstämmelse med kraven i 
artikel 9 och bilaga II.

4. Importörerna ska, så länge de har ansvar 
för en leksak, se till att lagrings- eller 
transportförhållandena inte äventyrar 
leksakens integritet och överensstämmelse 
med kraven i artikel 9 och bilaga II.

Or. fr

Motivering

Säkerhetskraven omfattar inte bara kraven om överensstämmelse utan de bör även gälla 
leksakens integritet.
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Ändringsförslag 31

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. 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 i enlighet med 
artikel 10a eller dra tillbaka leksaken från 
marknaden i enlighet med artikel 10b, och 
återkalla den från slutanvändarna i enlighet 
med artikel 10c. De ska omedelbart 
underrätta de övriga berörda ekonomiska 
aktörerna och 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 
(tillbakadragande eller återkallelse).

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 22.

Ändringsförslag 32

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 

7. Importörerna ska 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. De 
ska på begäran samarbeta med de behöriga 
myndigheterna i de åtgärder som vidtas för 
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leksaker som de har släppt ut på 
marknaden.

att undvika riskerna med de leksaker som 
de har släppt ut på marknaden.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 33

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 distributörerna släpper ut en leksak 
på marknaden ska de garantera att de 
leksaker de släpper ut på EU-marknaden 
följer bestämmelserna i detta direktiv och 
att de därmed är säkra.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 27.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Distributören ska, så länge han eller hon 
har ansvar för en leksak, se till att lagrings-
eller transportförhållandena inte äventyrar 
leksakens överensstämmelse med kraven i 
artikel 9 och bilaga II.

3. Distributören ska, så länge han eller hon 
har ansvar för en leksak, se till att lagrings-
eller transportförhållandena inte äventyrar 
leksakens integritet och överensstämmelse 
med kraven i artikel 9 och bilaga II.

Or. fr
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Motivering

Se ändringsförslag 30.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en leksak som de har tillhandahållit 
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.

4. Distributörer 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 i enlighet med 
artikel 10a eller dra tillbaka leksaken från 
marknaden i enlighet med artikel 10b, och 
återkalla den från slutanvändarna i enlighet 
med artikel 10c. De ska omedelbart 
underrätta de övriga berörda ekonomiska 
aktörerna och 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 
(tillbakadragande eller återkallelse).

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 22.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörerna ska på begäran ge de 
nationella behöriga myndigheterna den 

5. Distributörerna ska på begäran, och 
inom sju dagar, ge de behöriga nationella 
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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.

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. fr

Motivering

Se ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Register

De ekonomiska aktörerna i sektorn för 
leksaker, enligt definitionen i artikel 1, 
ska föra ett register över avhjälpande 
åtgärder, tillbakadraganden från 
marknaden, återkallelser, reklamationer 
och klagomål som erhållits från övriga 
ekonomiska aktörer och slutanvändare 
samt uppföljningen av de ovan nämnda 
åtgärderna.
I registret ska det klart anges, för var och 
en av de ovan nämna åtgärderna, skälen 
till dem, den aktuella leksakens 
identifikationsnummer, identifieringen av 
leksaken så att den kan spåras samt det 
datum då reklamationen eller klagomålet 
tagits emot och det datum då 
uppföljningen av en reklamation eller ett 
klagomål sänts.
Registret ska behållas i tio år. Aktörerna 
ska tillhandahålla de behöriga 
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myndigheterna registren på begäran.

Or. fr

Motivering

Artikel 3.4 handlar om att tillverkarna ska föra ett register. Därför är det viktigt att precisera 
de villkor som tillämpas för förandet av det nämnda registret i detta direktiv. 

Ändringsförslag 38

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, och inom 
sju dagar, kunna lämna denna information 
till myndigheterna för 
marknadsövervakning under en period på 
tio år.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 23.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Det ska erinras om att barn tillhör 
kategorin sårbara personer eftersom 
deras hälsa är mer ömtålig och reagerar 
starkare biologiskt mot vissa ämnens 
närvaro. Dessutom är riskerna vid 
utsatthet för kemiska ämnen större än för 
vuxna eftersom de fortfarande utvecklas.
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Or. fr

Motivering

Det är tvunget att i denna artikel med mycket viktiga säkerhetskrav påminna om att barn 
tillhör den befolkningsgrupp som är mycket sårbar eller sårbar beroende på deras ålder. Det 
är också nödvändigt att man tar hänsyn till säkerhetskraven och säkerställandet av hälsan för 
de barn som använder leksakerna, särskilt vad beträffar kemiska ämnen.

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska följa 
försiktighetsprincipen.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 41

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 
sätt eller på ett sätt som rimligen kan 
förutses 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 

Hänsyn ska tas till barnets förmåga 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.
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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.

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. fr

Motivering

Se ändringsförslag 7 för den första delen av ändringsförslaget. Vid bedömningen av de 
mycket viktiga säkerhetskraven kan man inte ta hänsyn till en person som har uppsikt över 
barnet eftersom det är leksakernas säkerhet i sig som ska bedömas. Man bör ha uppsikt över 
barnen, men den kan inte vara utan uppehåll, eftersom barnen bör kunna och behöver leka 
ensamma för att utvecklas och bli självständiga.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leksaker som släpps ut på marknaden 
ska uppfylla de grundläggande 
säkerhetskraven under hela den tid som de 
normalt sett förväntas användas.

3. Leksaker som släpps ut på marknaden 
ska uppfylla de grundläggande 
säkerhetskraven under hela den tid som de 
normalt sett och rimligen kan förväntas 
användas.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 2.
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Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexterna i del B punkt 1 i 
bilaga V får inte användas för leksaker 
som med hänsyn till funktion, mått eller 
andra egenskaper än vikten, är avsedda 
för barn under 36 månader.

Or. fr

Motivering

Leksaker för barn under tre år är ofta märkta med ”ej för barn under tre år” även om de är 
avsedda för den ålderskategorin. Vissa tillverkare försöker på så sätt komma undan sitt 
ansvar eller friskriva sig från rättsliga påföljder. Eftersom det i bilaga V inte uttryckligen står 
att det är förbjudet att märka leksaker med denna text är det mycket lättare i 
marknadsövervakningshänseende att se till att lagstiftningen följs genom att denna 
bestämmelse tas med i direktivet.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de kategorier av leksaker som 
förtecknas i del B i bilaga V ska de 
varningstexter som anges där användas.

För de kategorier av leksaker som 
förtecknas i del B punkterna 2–5 i 
bilaga V ska de varningstexter som anges 
där användas.

Or. fr

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslag 102. Det är även lämpligt att ange bestämmelsens
räckvidd.
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Ändringsförslag 45

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. Varningstexter ska vara avfattade på ett 
exakt, synligt, tydligt och lättläst sätt samt 
vara begripliga för användarna eller de 
personer som övervakar användarna. De 
ska fästas på leksaken eller, om detta inte 
är tekniskt möjligt, på en etikett på 
leksaken eller på förpackningen.
Varningstexter ska upprepas i de 
bruksanvisningar 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 anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga, tydliga, lättlästa och exakta samt
placerade på ett iögonfallande sätt på 
försäljningsstället. Ombud, importörer och 
distributörer ska ovillkorligen informeras 
om dessa varningstexter, så att man kan 
placera de varningstexter som anger 
användarnas lägsta och högsta tillåtna 
ålder på ett korrekt sätt på 
försäljningsstället.
Varningstexter ska alterneras på ett 
sådant sätt att det garanteras att var och 
en av dem förekommer regelbundet. 
Varningstexten ska tryckas på 
styckförpackningens mest synliga yta och 
på alla yttre omslag som förekommer vid 
detaljförsäljning av varan, med undantag 
av genomskinliga ytteromslag. 
Medlemsstaterna får bestämma var på 
dessa ytor varningstexten ska placeras 
med tanke på de krav som språken ställer. 
De varningstexter och uppgifter om halter 
som krävs enligt denna artikel ska 
uppfylla följande krav:
a) Texten ska tryckas med typsnittet 
Helvetica fet stil i svart på vit bakgrund. 
För att kunna beakta de krav som språken 
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ställer ska medlemsstaterna ha rätt att 
bestämma storleken på typsnittet, förutsatt 
att den typsnittsstorlek som fastställs i 
deras lagstiftning gör varningstexten 
mycket lättläst och tydlig.
b) Texten ska tryckas på det/de officiella 
språket/språken i den medlemsstat där 
leksaken släpps ut på marknaden.

Or. fr

Motivering

Många punkter i bestämmelserna om varningstexter behöver klargöras. Det är därför detta 
ändringsförslag läggs fram, vilket har, för de föreskrifter som anges i styckena 3 och 4 i detta 
ändringsförslag, följt vissa bestämmelser som fastställts inom ramen för lagstiftningen om 
tobaksprodukter. Vad gäller bestämmelserna om varningstexter på försäljningsstället 
konstaterar man regelbundet att försäljarna inte har fått information om att vissa leksaker 
inte är avsedda för barn under 3 år, vilket gör det svårare att uppnå målet att stärka 
barnsäkerheten.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får kräva att
varningstexter eller säkerhetsanvisningar, 
eller en del av dem, finns på deras 
officiella språk när leksakerna släpps ut på 
marknaden på deras territorium.

3. Varningstexter, i enlighet med vad som 
anges i denna artikel och i bilaga V, och
säkerhetsanvisningar ska finnas på 
medlemsstatens officiella språk när 
leksakerna släpps ut på marknaden på 
statens territorium.

Or. fr

Motivering

Avfattandet av varningstexter och säkerhetsanvisningar på det eller de officiella språk som 
finns i medlemsstaten där leksakerna släpps ut på marknaden är en viktig del för barns 
säkerhet och hälsa.
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Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Gemensamma bestämmelser för 

ekonomiska aktörer om de korrigerande 
åtgärder som ska vidtas för leksaker med 

bristande överensstämmelse eller 
förmodad bristande överensstämmelse

1. I enlighet med artiklarna 3, 5 och 6 ska 
de ekonomiska aktörer som har ett 
problem med leksaker med bristande 
överensstämmelse eller förmodad 
bristande överensstämmelse vad gäller 
märkning, i enlighet med artikel 9a, eller 
varningstexter, i enlighet med artikel 10, 
vidta de korrigerande åtgärder som krävs 
för att åtgärda de aktuella leksakernas 
bristande överensstämmelse.
2. De korrigerande åtgärderna ska endast 
vidtas för att uppfylla kraven för 
märkning eller varningstexter, i enlighet 
med artiklarna 9a och 10.
3. De ekonomiska aktörer som har 
problem med leksaker med bristande 
överensstämmelse eller förmodad 
bristande överensstämmelse vad gäller 
bestämmelserna för märkning, i enlighet 
med artikel 9a, eller varningstexter, i 
enlighet med artikel 10, ska omedelbart 
informera andra berörda ekonomiska 
aktörer, konsumentorganisationer och de 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
leksaken, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och vidtagna 
korrigerande åtgärder.
4. De korrigerande åtgärderna ska vidtas 
omedelbart och utföras så fort som 
möjligt, senast inom två veckor efter att 
den bristande överensstämmelsen har 
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konstaterats.
Om åtgärder inte kan vidtas inom 
ovannämnda tidsfrist ska de ekonomiska 
aktörer som har problem med bristande 
överensstämmelse omedelbart informera 
de andra berörda ekonomiska aktörerna 
och de ansvariga nationella 
myndigheterna. Ytterligare en tidsfrist 
kan då behövas för att kunna åtgärda den 
bristande överensstämmelsen. De 
ansvariga nationella myndigheterna ska 
så fort som möjligt besluta om en begäran 
om tidsfrist och omedelbart informera de 
berörda ekonomiska aktörerna om 
beslutet, i synnerhet om tidsfristen för 
åtgärdande av bristande 
överensstämmelse för berörda leksaker.
5. Saluföringen av leksakerna till 
slutanvändarna ska avbrytas så länge som 
man inte uppnått en överensstämmelse 
med bestämmelserna i detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att precisera bestämmelserna om de korrigerande åtgärderna som nämns i 
artiklarna 3, 5 och 6 i detta direktiv. Dessa preciseringar går hand i hand med förstärkningen 
av bestämmelserna om säkra leksaker och barns hälsa.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10b 
Gemensamma bestämmelser för 
ekonomiska aktörer om åtgärder för 
tillbakadragande av leksaker med 
bristande överensstämmelse eller 
förmodad bristande överensstämmelse
1. I enlighet med artiklarna 3, 5 och 6 ska 
de ekonomiska operatörer som har 
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problem med leksaker med bristande 
överensstämmelse eller förmodad 
bristande överensstämmelse vad gäller 
bestämmelserna om säkra leksaker 
omedelbart vidta åtgärder för 
tillbakadragande av leksakerna.
2. De ekonomiska operatörer som har 
problem med leksaker med bristande 
överensstämmelse eller förmodad 
bristande överensstämmelse vad gäller 
bestämmelserna om säkra leksaker ska 
omedelbart informera de andra 
ekonomiska aktörerna, 
konsumentorganisationerna och de 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater de har tillhandahållit 
leksaken och ge en detaljerad beskrivning 
av i synnerhet problemet med bristande 
överensstämmelse och de åtgärder för 
tillbakadragande som vidtagits.
3. Åtgärderna för tillbakadragande ska 
vidtas omedelbart och utföras så fort som 
möjligt, senast inom två veckor efter att 
den bristande överensstämmelsen har 
konstaterats.
Om åtgärder inte kan vidtas inom 
ovannämnda tidsfrist ska de ekonomiska 
aktörer som har problem med bristande 
överensstämmelse omedelbart informera 
de andra berörda ekonomiska aktörerna 
och de ansvariga nationella 
myndigheterna. Ytterligare en tidsfrist 
kan då behövas för att kunna åtgärda den 
bristande överensstämmelsen. De 
ansvariga nationella myndigheterna ska 
så fort som möjligt besluta om en begäran 
om tidsfrist och omedelbart informera de 
berörda ekonomiska aktörerna om 
beslutet, i synnerhet om den eventuella 
tidsfrist som krävs för åtgärdande av 
bristande överensstämmelse för berörda 
leksaker.
4. Saluföringen av leksakerna till 
slutanvändarna ska avbrytas på obestämd 
tid.
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Efter att den bristande 
överensstämmelsen åtgärdats för de 
leksaker som dragits tillbaka från 
marknaden ska dessa leksaker anses som 
nya, och de ska stämma överens med alla 
bestämmelser i detta direktiv för ett nytt 
tillhandahållande till slutanvändarna.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att precisera bestämmelserna om åtgärderna för tillbakadragande som 
nämns i artiklarna 3, 5 och 6 i detta direktiv. Dessa preciseringar går hand i hand med 
förstärkningen av bestämmelserna om säkra leksaker och barns hälsa. De närmare 
bestämmelserna för tillbakadragande ska vara kraftfullare än de korrigerande åtgärderna 
eftersom leksakernas säkerhet och barnens hälsa kan påverkas på ett allvarligare sätt.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 10c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10c
Gemensamma bestämmelser för 
ekonomiska aktörer om åtgärder för 
återkallelse av leksaker med bristande 
överensstämmelse eller förmodad 
bristande överensstämmelse
1. I enlighet med artiklarna 3, 5 och 6 ska 
de ekonomiska operatörer som har 
problem med leksaker med bristande 
överensstämmelse eller förmodad 
bristande överensstämmelse vad gäller 
bestämmelserna om säkra leksaker 
omedelbart vidta åtgärder för återkallelse 
av leksakerna.
2. De slutanvändare som köpt de leksaker 
som uppvisar bristande överensstämmelse 
ska omedelbart informeras genom 
samtliga informationskanaler som finns i 
de medlemsstater där de berörda 
ekonomiska aktörerna har tillhandahållit 
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leksaken. I informationen ska noggranna
detaljer ges om i synnerhet orsaken till 
varför leksaken uppvisar en bristande 
överensstämmelse, vilka faror leksaken 
kan medföra och de eventuella risker som 
användarna kan utsättas för samt i vilka 
fall man måste vara försiktig eller lägga 
undan den leksak som uppvisar bristande 
överensstämmelse. Information ska även 
ges om den plats till vilken leksakerna 
med bristande överensstämmelse ska 
återlämnas.
3. De ekonomiska operatörer som har 
problem med leksaker med bristande 
överensstämmelse eller förmodad 
bristande överensstämmelse vad gäller 
bestämmelserna om säkra leksaker ska 
omedelbart informera de andra 
ekonomiska aktörerna, 
konsumentorganisationerna och de 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater de har tillhandahållit 
leksaken och ge en detaljerad beskrivning 
av i synnerhet problemet med bristande 
överensstämmelse och de åtgärder för 
återkallelse som vidtagits.
De ekonomiska aktörer som vidtar 
åtgärder för återkallelse ska öppna en 
gratis telefonlinje dygnet runt under hela 
återkallelseperioden för de slutanvändare 
som köpt leksaker med bristande 
överensstämmelse.
De berörda ekonomiska aktörerna ska 
samarbeta med 
konsumentorganisationerna och de 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
leksaken. De olika ovannämnda 
aktörerna ska samordna sin verksamhet 
och sina åtgärder på det sätt som de 
tycker är bäst.
Eventuella avgifter för informationen till 
slutanvändarna ska betalas av de berörda 
ekonomiska aktörerna.
4. Åtgärderna för återkallelse ska vidtas 
omedelbart och utföras så fort som 
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möjligt, senast inom två veckor efter att 
den bristande överensstämmelsen har 
konstaterats.
Om åtgärder inte kan vidtas inom 
ovannämnda tidsperiod, ska de 
ekonomiska aktörer som har problem med 
bristande överensstämmelse omedelbart 
informera de andra berörda ekonomiska 
aktörerna och de ansvariga nationella 
myndigheterna. Ytterligare en tidsfrist 
kan då behövas för att kunna åtgärda den 
bristande överensstämmelsen. De 
behöriga nationella myndigheterna ska 
besluta om begäran om ytterligare tidsfrist 
så fort som möjligt, inom högst sju dagar, 
och omedelbart informera, senast inom 
sju dagar, de berörda ekonomiska 
aktörerna om beslutet, i synnerhet om 
tidsfristen för att åtgärda leksaker med 
bristande överensstämmelse.
5. Tillhandahållandet till slutanvändarna 
av de leksaker som fortfarande finns på 
marknaden ska avbrytas på obestämd tid.
6. Efter att den bristande 
överensstämmelsen åtgärdats för de 
leksaker som återkallats från marknaden 
ska dessa leksaker anses som nya, och de 
ska stämma överens med alla 
bestämmelser i detta direktiv för ett nytt 
tillhandahållande till slutanvändarna.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att precisera bestämmelserna om åtgärderna för återkallande som nämns i 
artiklarna 3, 5 och 6 i detta direktiv. Dessa preciseringar går hand i hand med förstärkningen 
av bestämmelserna om säkra leksaker och barns hälsa. De närmare bestämmelserna för 
återkallelse ska vara kraftfullare än åtgärderna för tillbakadragande eftersom de gäller 
leksaker som konsumenterna innehar. Leksakernas säkerhet och barnens hälsa kan alltså 
påverkas på ett allvarligare sätt om inte lämpliga åtgärder för återkallelse vidtas.
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Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsbedömningar (Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av leksakernas säkerhet 
ska man ta hänsyn till alla relevanta 
aspekter, i synnerhet de barn eller 
barngrupper som är särskilt sårbara eller 
som har en ovanlig åkomma, till exempel 
barn med särskilda behov.

Or. fr

Motivering

Förutom att det handlar om att återkalla det föremål som är viktigt för bedömningen, är det 
också nödvändigt att precisera kompletterande aspekter av denna, särskilt att även beakta 
barn med olika funktionsnedsättningar.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att inga dödsfall inträffar eller att antalet 
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allvarliga olyckor är mycket lågt ska inte 
systematiskt anses vara ett tecken på att 
presumtionen för risker är låg.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att olyckor med inte alltför allvarlig utgång och framför allt 
småolyckor i större omfattning beaktas, så att olycksbenägenheten i samband med leksaker 
återges på ett korrektare sätt.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett organ för bedömning av 
överensstämmelse som anmälts enligt 
artikel 21 (nedan kallat anmält organ) utför 
EG-typkontrollen ska den vid behov och 
tillsammans med tillverkaren utvärdera 
tillverkarens analys enligt artikel 17 av de 
faror som leksaken kan medföra.

3. När ett organ för bedömning av 
överensstämmelse som anmälts enligt 
artikel 21 (nedan kallat anmält organ) utför 
EG-typkontrollen ska den tillsammans med 
tillverkaren utvärdera tillverkarens analys 
enligt artikel 17 av de faror som leksaken 
kan medföra.

Or. fr

Motivering

Denna bedömning kan inte vara frivillig med tanke på syftet att förstärka leksakernas 
säkerhet.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intyget ska ses över när det anses 
nödvändigt, särskilt när leksakens 
tillverkningsprocess, utgångsmaterial eller 
ingående delar ändras, men i alla händelser 

Intyget ska ses över när det anses 
nödvändigt, särskilt när leksakens 
tillverkningsprocess, utgångsmaterial eller 
ingående delar ändras, men i alla händelser 
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vart femte år. vart tredje år.

Or. fr

Motivering

Tidsfristen måste minskas med tanke på syftet att förstärka leksakernas säkerhet.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Tillverkaren ska se till att behöriga 
nationella myndigheter, på begäran, har 
tillgång till den tekniska dokumentation 
som anges i artikel 3.2 för all inspektion 
eller kontroll på deras territorium i 
enlighet med artikel 38.3a.

Or. fr

Motivering

Det finns anledning att precisera i denna artikel att den tekniska dokumentationen måste 
finnas tillgänglig för all inspektion eller kontroll hos leksakstillverkaren. 

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en myndighet för 
marknadsövervakning begär att få den 
tekniska dokumentationen eller en 
översättning av delar av den från en 
tillverkare kan den fastställa en tidsfrist 
för detta som ska vara 30 dagar, såvida 
inte en kortare tidsfrist är berättigad på 
grund av en allvarlig eller omedelbar risk.

På begäran av behöriga nationella 
myndigheter ska tillverkaren eller dennes 
ombud tillhandahålla den tekniska 
dokumentationen eller en översättning av 
delar av den inom en tidsfrist på högst 
14 dagar, såvida inte en kortare tidsfrist är 
berättigad på grund av en allvarlig eller 
omedelbar risk.
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Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att vara mer precis och omgående fastställa tidsfristen för överlämnandet 
av dokumentationen. Detta förstärker leksakernas säkerhet och gör det möjligt att bättre 
garantera barnens säkerhet och hälsa vilket är målet med denna omarbetning.

Ändringsförslag 57

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, 1, 2 och 3 
ska myndigheten för marknadsövervakning 
begära att tillverkaren på egen bekostnad 
låter ett anmält organ utföra en provning av 
leksaken inom en tidsfrist på högst 
14 dagar för att garantera att den uppfyller 
de harmoniserade standarderna och 
grundläggande säkerhetskraven.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 57.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om tillverkaren inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt punkt 4 ska 
myndigheten för marknadsövervakning 
vidta de åtgärder som man anser 
nödvändiga för att kunna garantera att 
leksakerna inte tillhandahålls på den 
marknad och i den distributionskedja som 
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myndigheten övervakar.

Or. fr

Motivering

Den föreliggande artikeln är ofullständig. Om tillverkaren inte respekterar de skyldigheter 
som åligger denne, ska behöriga nationella myndigheter vidta åtgärder som gör det möjligt 
att garantera barnens säkerhet och hälsa.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) fullgod teknisk och yrkesinriktad 
utbildning som täcker all slags bedömning 
av överensstämmelse på det område inom 
vilket organet för bedömning av 
överensstämmelse har anmälts,

(a) fullgod teknisk och yrkesinriktad 
utbildning, som ska bevisas genom diplom 
eller yrkeserfarenhet eller intyg, som 
täcker all slags bedömning av 
överensstämmelse på det område inom 
vilket organet för bedömning av 
överensstämmelse har anmälts,

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att intyga den tekniska och yrkesinriktade utbildningen hos personalen i de 
anmälda organen.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Organet för bedömning av 
överensstämmelse ska ha som mål att bli 
certifierad enligt ISO 9001, version 2000.

Or. fr
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Motivering

Denna certifiering är en extra garanti för bedömningens kvalitet och respekten för 
standarderna när denna genomförs.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Dotterbolagen och 
underentreprenörerna ska vara 
certifierade enligt ISO 9001, version 2000.

Or. fr

Motivering

Denna certifiering är en extra garanti för kvaliteten på tillverkningsprocesserna och den 
regelbundna bedömningen och kontrollerna av dessa.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För övervakning av leksaker som 
släpps ut på marknaden i enlighet med 
artikel 37 får myndigheterna för 
marknadsövervakning, eller något annat 
anmält organ till vilket myndigheterna ger 
uppdraget, utföra icke planerade 
kontroller i de ekonomiska aktörernas 
lokaler en gång om året om det är möjligt 
och minst vartannat år.

Or. fr
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Motivering

Kontrollerna i de ekonomiska aktörernas lokaler kan inte enbart äga rum när det visar sig 
vara nödvändigt utan de bör även kunna ske oväntat, naturligtvis utan förvarning, och så 
regelbundet som möjligt. Två år är en rimlig tidsperiod.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstats myndigheter för 
marknadsövervakning har vidtagit åtgärder 
enligt artikel 12 i direktiv 2001/95/EG eller 
om de har tillräckliga skäl att anta att en 
leksak som omfattas av det här direktivet 
utgör en risk för människors hälsa eller 
säkerhet, ska de tillsammans med de 
berörda ekonomiska aktörerna utvärdera
leksaken med avseende på alla de krav som
fastställs i det här direktivet.

1. Om en medlemsstats myndigheter för 
marknadsövervakning har vidtagit åtgärder 
enligt artikel 12 i direktiv 2001/95/EG eller 
om de misstänker att en leksak som 
omfattas av det här direktivet utgör en risk 
för människors hälsa eller säkerhet, ska de 
omedelbart utföra alla nödvändiga 
bedömningar av leksaken med avseende 
på alla de krav som fastställs i det här 
direktivet. De ekonomiska aktörerna ska 
inom sju dagar tillhandahålla 
myndigheterna all information eller alla 
handlingar de ber om.

Om myndigheterna för 
marknadsövervakning vid utvärderingen 
konstaterar att en leksak inte uppfyller 
kraven i detta direktiv ska de ålägga de 
berörda ekonomiska aktörerna att vidta 
lämpliga korrigerande åtgärder för att 
leksaken ska uppfylla dessa krav eller dra 
tillbaka leksaken från marknaden eller 
återkalla den inom en rimlig tid som de 
fastställer i förhållande till typen av risk.

Om myndigheterna för 
marknadsövervakning vid utvärderingen 
konstaterar att en leksak inte uppfyller 
kraven i detta direktiv ska de uppmana de 
berörda ekonomiska aktörerna att vidta 
lämpliga korrigerande åtgärder för att 
leksaken ska uppfylla dessa krav eller dra 
tillbaka leksaken från marknaden eller 
återkalla den inom den tidsfrist som anges 
i artiklarna 10a, 10b och 10c i detta 
direktiv.

Or. fr

Motivering

Alla problem med överensstämmelse skall omedelbart bedömas. De ekonomiska aktörernas 
medverkan ska begränsas till att de tillhandahåller information för bedömningen av leksaken 
i fråga. Om överensstämmelsen inte har respekterats, ska lämpliga korrigerande åtgärder i 
förhållande till det konstaterade problemet genomföras inom utsatt tid.
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Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De ekonomiska aktörerna ska se till att 
det vidtas korrigerande åtgärder i fråga om 
alla berörda leksaker som de har 
tillhandahållit på gemenskapsmarknaden.

3. Den berörda ekonomiska aktören eller 
de berörda ekonomiska aktörerna ska se 
till att det vidtas korrigerande åtgärder, 
tillbakadragande eller återkallelse i fråga 
om alla berörda leksaker som de har 
tillhandahållit på gemenskapsmarknaden.

Or. fr

Motivering

Det finns anledning att vara precis och alltså inkludera alla ekonomiska aktörer och alla 
verksamheter som berörs av de åtgärder som ska vidtas om överensstämmelse med 
regelverket inte föreligger.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda ekonomiska aktören 
inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder 
inom den period som avses i punkt 1 andra 
stycket, ska myndigheterna för 
marknadsövervakning vidta tillfälliga 
åtgärder för att förbjuda eller begränsa 
tillhandahållandet av leksaken på den 
nationella marknaden, dra tillbaka leksaken 
från marknaden eller återkalla den.

4. Om den berörda ekonomiska aktören 
inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder,
tillbakadragande eller återkallelse, inom 
den period som avses i punkt 1 andra 
stycket, ska myndigheterna för 
marknadsövervakning vidta tillfälliga 
åtgärder för att förbjuda eller begränsa 
tillhandahållandet av leksaken på den 
nationella marknaden, dra tillbaka leksaken 
från marknaden eller återkalla den.

Or. fr
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Motivering

Se ändringsförslag 64.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Åtgärden ska anses vara motiverad om 
ingen medlemsstat eller kommissionen har 
rest invändningar inom tre månader efter 
mottagandet av den information som avses 
i punkt 4 mot en provisorisk åtgärd som 
vidtagits av en medlemsstat med avseende 
på den berörda leksaken.

7. Åtgärden ska anses vara motiverad om 
ingen medlemsstat eller kommissionen har 
rest invändningar inom fyra veckor efter 
mottagandet av den information som avses 
i punkt 4 mot en provisorisk åtgärd som 
vidtagits av en medlemsstat med avseende 
på den berörda leksaken.

Or. fr

Motivering

De åtgärder som föreslagits av behöriga nationella myndigheter ska behandlas av andra 
myndigheter och kommissionen inom en rimlig tidsfrist i syfte att fatta beslut om de åtgärder i 
samband med bristande överensstämmelse som den behöriga nationella myndigheten begärt 
att de ekonomiska aktörer som berörs av leksaken i fråga ska vidta. 

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den nationella åtgärden anses vara 
motiverad ska alla medlemsstater vidta de 
åtgärder som krävs för att säkerställa att 
den leksak som inte uppfyller kraven dras 
tillbaka från deras marknader. 
Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om detta.

2. Om den nationella åtgärden anses vara 
motiverad ska alla medlemsstater vidta de 
åtgärder som krävs för att säkerställa att 
den leksak som inte uppfyller kraven dras 
tillbaka eller återkallas från deras 
marknader. Medlemsstaterna skall 
underrätta kommissionen om detta.

Or. fr
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Motivering

Se ändringsförslag 64.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den nationella åtgärden anses vara 
motiverad och leksakens bristande 
överensstämmelse kan tillskrivas brister i 
de harmoniserade standarder som avses i 
artikel 41.5 b ska kommissionen eller 
medlemsstaterna ta upp frågan i den 
ständiga kommitté som inrättats i enlighet 
med artikel 5 i direktiv 98/34/EG.

3. Om den nationella åtgärden anses vara 
motiverad och leksakens bristande 
överensstämmelse kan tillskrivas brister i 
de harmoniserade standarder som avses i 
artikel 41.5 b ska kommissionen eller 
medlemsstaterna ta upp frågan, inom 
sju dagar, i den ständiga kommitté som 
inrättats i enlighet med artikel 5 i 
direktiv 98/34/EG.

Or. fr

Motivering

Bristerna när det gäller en harmoniserad standard avseende leksakernas överensstämmelse 
och säkerhet ska korrigeras så snabbt som möjligt.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 41 ska en medlemsstat, om den 
konstaterar något av följande, ålägga den 
berörda ekonomiska aktören att åtgärda 
den bristande överensstämmelsen:

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 41 ska en medlemsstat, om den 
konstaterar något av följande, uppmana
den berörda ekonomiska aktören att 
åtgärda den bristande överensstämmelsen:

Or. fr
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Motivering

Det finns anledning att vara mer precis. Man bör så snabbt som möjligt garantera 
leksakernas säkerhet och barnens hälsa.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det fortfarande råder sådan bristande 
överensstämmelse som avses i punkt 1 ska 
medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för 
att begränsa eller förbjuda 
tillhandahållandet av leksaken på 
marknaden eller se till att den återkallas
eller dras tillbaka från marknaden.

2. Om det fortfarande råder sådan bristande 
överensstämmelse som avses i punkt 1 ska 
medlemsstaten omedelbart vidta lämpliga 
åtgärder för att begränsa eller förbjuda 
tillhandahållandet av leksaken på 
marknaden eller se till att den återkallas 
eller dras tillbaka från marknaden.

Or. fr

Motivering

Det finns anledning att vara mer precis. Man bör så snabbt som möjligt garantera 
leksakernas säkerhet och barnens hälsa.

Ändringsförslag 71

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 som man får nya 
uppgifter:

(-a) Bilaga I.
(a) Punkterna 7 och 8 i del III i bilaga II. (a) Del III i bilaga II, med undantag för 

punkterna 1 och 2.

(b) Bilaga V. (b) Bilaga V.
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Or. fr

Motivering

Det beslutade kommittéförfarandet kan bara tillämpas för dessa punkter. Det bör utvidgas till 
att omfatta andra frågor eftersom standardiserings- eller harmoniseringsförfarandet är för 
långsamt för brådskande ändringar, vilket visas av de faror och risker som magneter utgör 
för barns hälsa.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tre år efter det tillämpningsdatum för 
direktivet som avses i artikel 53 andra 
stycket, och därefter vart femte år, ska 
medlemsstaterna rapportera till 
kommissionen om hur detta direktiv 
tillämpas.

Tre år efter det tillämpningsdatum för 
direktivet som avses i artikel 53 andra 
stycket, och därefter vart tredje år, ska 
medlemsstaterna rapportera till 
kommissionen om hur detta direktiv 
tillämpas. 

Rapporten ska innehålla en utvärdering av 
dels situationen när det gäller leksakers 
säkerhet, dels hur verkningsfullt detta 
direktiv är samt en beskrivning av 
marknadsövervakningen i medlemsstaten.

Rapporten ska innehålla en utvärdering av 
dels situationen när det gäller leksakers 
säkerhet, dels hur verkningsfullt detta 
direktiv är samt en beskrivning av 
marknadsövervakningen i medlemsstaten. 

Kommissionen ska utarbeta och 
offentliggöra en sammanfattning av de 
nationella rapporterna.

Kommissionen ska utarbeta och 
offentliggöra en rapport så fort som 
möjligt med, i tillämpliga fall, 
ändringsförslag eller granskningsförslag 
av detta direktiv. Kommissionen ska 
överlämna rapporten till 
Europaparlamentet och rådet. 
Kommissionen offentliggör omedelbart 
åtminstone en sammanfattning och 
slutsatserna i rapporten på sin webbplats 
på samtliga officiella språk inom 
unionen.

Or. fr
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Motivering

Kommissionen ska utarbeta en rapport om utvärderingsrapporterna om tillämpningen av 
detta direktiv i medlemsstaterna. Kommissionen ska utan dröjsmål överlämna den till de två 
lagstiftningsorganen och offentliggöra rapporten i sin helhet, eller åtminstone en 
sammanfattning och slutsatserna, på sin webbplats. I detta ändringsförslag begärs alltså att 
minimiåtgärderna när det gäller insyn tillämpas.

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 50 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
påföljder, även straffrättsliga påföljder för 
allvarliga överträdelser, vid överträdelser 
av de nationella bestämmelser som antas i 
enlighet med detta direktiv och de ska vidta 
alla åtgärder som krävs för att säkerställa 
att påföljderna verkställs. Påföljderna ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.

Medlemsstaterna ska fastställa och 
tillämpa regler för påföljder, även 
straffrättsliga påföljder för allvarliga 
överträdelser, vid överträdelser av de 
nationella bestämmelser som antas i 
enlighet med detta direktiv och de ska vidta 
alla åtgärder som krävs för att säkerställa 
att påföljderna verkställs. 

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt men otillräckligt att medlemsstaterna fastställer påföljderna för 
överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv. De måste också kunna tillämpa dem för att 
förverkliga dessa påföljder.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Bilaga II – del I – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtkomliga kanter, utskjutande partier, 
rep, snören, kablar och fästanordningar ska 
vara utformade och konstruerade på ett 
sådant sätt att risken för kroppsskada vid 
kontakt minimeras.

2. Åtkomliga kanter, utskjutande partier, 
rep, snören, kablar och fästanordningar ska 
vara utformade och konstruerade på ett 
sådant sätt att risken för kroppsskada vid 
kontakt minimeras så mycket som möjligt.
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Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att minska riskerna i detta sammanhang så långt som möjligt för att 
förbättra leksakernas säkerhet och garantera barnens integritet och hälsa.

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Bilaga II – del I – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att risken för kroppsskada 
på grund av att leksakens olika delar sätts i 
rörelse minimeras.

3. Leksaker ska vara utformade och 
konstruerade så att risken för kroppsskada 
på grund av att leksakens olika delar sätts i 
rörelse minimeras så mycket som möjligt.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 74.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Bilaga II – del 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 väg täppa till de nedre luftvägarna
och på yttre väg täppa till luftvägarna till 
munnen och näsan. De ska ha en öppning 
så att luften kan cirkulera och 
användarna kan andas även vid 
tilltäppning.

Or. fr



PA\736395SV.doc 53/70 PE409.407v02-00

SV

Motivering

Tilltäppning på inre väg ska också beaktas. För att förbättra säkerheten när det gäller 
berörda föremål ska en öppning som möjliggör att barnet kan andas genom föremålet i fråga 
ha genomförts, vilket redan existerar för andra föremål som i det förgångna har förorsakat 
tilltäppning och kvävning.

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Bilaga II – del I – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Leksaker avsedda att användas på grunt 
vatten och till att hålla barn över vatten 
eller stödja dem ska vara utformade och 
konstruerade så att risken för sämre 
flytkraft eller stöd för barnet begränsas så 
långt möjligt med hänsyn till 
rekommenderat användningssätt.

5. Leksaker avsedda att användas på grunt 
vatten och till att hålla barn över vatten 
eller stödja dem ska vara utformade och 
konstruerade så att risken för sämre 
flytkraft eller stöd för barnet begränsas 
maximalt med hänsyn till ett 
rekommenderat och i möjligaste mån 
förutsägbart användningssätt.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 74 respektive 2.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Bilaga II – del I – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leksaker med vars hjälp användaren kan 
förflytta sig ska så långt möjligt vara 
försedda med broms, anpassad till typ av 
leksak och till den rörelseenergi som 
leksaken utvecklar. Bromssystemet ska 
vara enkelt att använda utan risk för att 
användaren kastas ur leksaken eller att 
denne eller andra personer skadas.

7. Leksaker med vars hjälp användaren kan 
förflytta sig ska vara försedda med broms, 
anpassad till typ av leksak och till den 
rörelseenergi som leksaken utvecklar. 
Bromssystemet ska vara enkelt att använda 
utan risk för att användaren kastas ur 
leksaken eller att denne eller andra 
personer skadas.

Or. fr
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Motivering

Avsaknad av bromssystem eller ett otillräckligt sådant gäller en betydande del av de leksaker 
som är försedda med hjul. Det finns därför anledning att vara striktare för att förbättra 
säkerheten när det gäller denna typ av leksaker och barnens säkerhet.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Bilaga II – del I – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Aktivitetsleksaker ska vara utformade 
så att risken att klämma sig eller fastna 
med kroppsdelar eller kläder och risken att 
falla, kollidera eller drunkna minimeras.

11. Aktivitetsleksaker ska vara utformade 
så att risken att klämma sig eller fastna 
med kroppsdelar eller kläder och risken att 
falla, kollidera eller drunkna minimeras så 
mycket som möjligt.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 74.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Bilaga II – del 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 
miljön 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. fr
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Motivering

Se ändringsförslag 3.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Bilaga II – del 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 tröskelvärdet 0,01 procent 
är förbjudna. Ett tröskelvärde för 
CMR-ämnen ska antas så fort som 
möjligt, mot bakgrund av ett yttrande av 
behörig vetenskaplig kommitté, och ett 
beslut enligt artikel 45.2 har antagits.

Or. fr

Motivering

Ämnen som klassificeras som CMR ska förbjudas över det angivna tröskelvärdet för att 
förverkliga målet med en hög skyddsnivå för barnens hälsa. Detta tröskelvärde ska kunna 
sänkas inom ramen för kommittéförfarandet, så snart som möjligt på grundval av nya 
uppgifter.

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Ämnen klassificerade som CMR ska samtliga betraktas på samma sätt eftersom det handlar 
om att skydda barns hälsa på lång sikt. Barns hälsa är ju sårbarare än vuxnas. Användningen 
av dessa kan bara motiveras om de villkor som är uppräknade i styckena i punkt 4 är 
uppfyllda.

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 4.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4.2. Det finns inga ersättningsämnen eller 
material som är lämpliga, vilket framgår 
av en analys av möjliga alternativ.

Or. fr
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Motivering

Det är nödvändigt att precisera det som ersättningen täcker.

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 4.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.3a. Leksaker eller delar av leksaker ska 
uppfylla de bestämmelser och krav för 
livsmedelssäkerhet som fastställs genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer 
och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet och om 
förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet1.
________________
1 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. fr

Motivering

De gränser för överföring som tillämpas på livsmedelsprodukter ska också beaktas för 
leksaker eller delar av leksaker som kan eller är avsedda att stoppa i munnen.

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Bilaga II – del 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.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 tredje år från den dag då ett 
beslut enligt artikel 45.2 antagits.
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Or. fr

Motivering

En ny bedömning av dessa ämnen eller preparat ska äga rum oftare.

Ändringsförslag 87

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Ämnen som klassificeras som farliga 
för det endokrina systemet och som står 
med på EU:s lista över prioriterade 
ämnen är förbjudna att användas i 
leksaker och leksakernas beståndsdelar 
förutom om tillverkaren bevisar att det 
inte finns några ersättningsämnen som är 
säkrare eller mindre skadliga för hälsan.

Or. fr

Motivering

Ämnen som klassificeras som farliga för det endokrina systemet utgör en allvarlig risk för 
barns utveckling och deras hälsa i vuxen ålder. Det finns också anledning att slå fast 
principen om förbud för dessa samtidigt som man tillåter att de används om det inte finns 
några ersättningsämnen som är säkrare eller mindre skadliga för hälsan, vilket tillverkaren 
ska bevisa.

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Ämnen som klassificeras som 
persistenta, bioackumulerande eller 
toxiska (PBT) eller mycket persistenta och 
mycket bioackumulerande (vPvB) är 
förbjudna att användas i leksaker och 
leksakernas beståndsdelar förutom om 
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tillverkaren bevisar att det inte finns 
några ersättningsämnen som är säkrare 
eller mindre skadliga för hälsan.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 87 när det här gäller ämnen som klassificeras som PBT och vPvB.

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Bilaga II – del 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. fr

Motivering

Ändringsförslag som har samband med ändringsförslag 82. Se ändringsförslag 82.

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Sminkleksaker, som leksakssmink för 
dockor, ska uppfylla kraven på 
sammansättning och märkning i 

6. Leksaker som innehåller tillåtet smink 
eller för vilka det, i tillämpliga fall, krävs 
användning av smink, såsom dockor, samt 
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direktiv 76/768/EEG. smink som är avsett för verksamhet eller 
lek ska uppfylla kraven på sammansättning 
i direktiv 76/768/EEG, förutom de 
allergiframkallande doftämnen som 
förbjuds genom detta direktiv. 
Bestämmelserna avseende märkning
enligt direktiv 76/768/EEG ska, med 
undantag för allergiframkallande 
doftämnen, tillämpas för leksaker som 
innehåller tillåtet smink eller för vilka det, 
i tillämpliga fall, krävs smink, såsom 
dockor.

Or. fr

Motivering

Begreppet ”sminkleksaker” är alltför vagt. Det finns anledning att vara mer precis när det 
här gäller ämnen som klassificeras som PBT och vPvB. Kosmetikalagstiftningen gäller här.

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 7 – stycke 1

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
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(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

(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) Amylkanelaldehyd
(40) Amylkanelalkohol
(41) Anisylalkohol
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(42) Bensylalkohol
(43) Bensylbensoat
(44) Bensylcinnamat
(45) Bensylsalicylat
(46) Kanelaldehyd
(47) Kanelalkohol
(48) Citral
(49) Citronellol
(50) Kumarin
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) Hexylkanelaldehyd
(55) Hydroxicitronellal
(56) Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd
(57) Isoeugenol
(58) Lilial (i direktiv 76/768/EG upptaget i 
post 83 som 2-(4-tert-butylbensyl)-
propionaldehyd)
(59) d-Limonen
(60) Linalol
(61) Metylheptinkarbonat
(62) 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
(63) Ekmosseextrakt
(64) Trämosseextrakt

Or. fr

Motivering

Användning av allergiframkallande doftämnen, som alltså kan framkalla allergier hos barn, 
kan inte tillåtas. Dessutom är det inte möjligt att tillåta spår av dessa ämnen även om 
förekomsten är tekniskt oundviklig. Inget gör det möjligt att berättiga spår av dessa ämnen 
eftersom allergiframkallande doftämnen är förbjudna.
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Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Användning av allergiframkallande doftämnen, som alltså kan framkalla allergier hos barn, 
kan inte tillåtas. Dessutom är det inte möjligt att tillåta spår av dessa ämnen även om 
förekomsten är tekniskt oundviklig. Inget gör det möjligt att berättiga spår av dessa ämnen 
eftersom allergiframkallande doftämnen är förbjudna.

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

(1) Amylkanelaldehyd
(2) Amylkanelalkohol
(3) Anisylalkohol
(4) Bensylalkohol
(5) Bensylbensoat
(6) Bensylcinnamat
(7) Bensylsalicylat
(8) Kanelaldehyd
(9) Kanelalkohol
(10) Citral
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(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. fr

Motivering

Användning av allergiframkallande doftämnen, som alltså kan framkalla allergier hos barn, 
kan inte tillåtas. Dessutom är det inte möjligt att tillåta spår av dessa ämnen även om 
förekomsten är tekniskt oundviklig. Inget gör det möjligt att berättiga spår av dessa ämnen 
eftersom allergiframkallande doftämnen är förbjudna.

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Leksaker som är avsedda att ofta 
komma i kontakt med huden, t.ex. 
fingerfärg eller modellera, ska uppfylla 
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kraven på sammansättning och märkning 
i direktiv 76/768/EEG.

Or. fr

Motivering

För leksaker som ofta kommer i kontakt med huden ska samma stränga bestämmelser 
tillämpas som dem som föreskrivs i direktivet för kosmetikaprodukter.

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Leksaker som är avsedda att ofta 
komma i kontakt med huden och som 
innehåller andra allergiframkallande 
ämnen än doftämnen som är kända för att 
framkalla allvarliga eller till och med 
dödliga reaktioner hos barn, såsom en 
anafylaktisk chock, ska uppfylla 
bestämmelserna om märkning i 
kommissionens direktiv 2006/125/EG av 
den 5 december 2006 om 
spannmålsbaserade livsmedel och 
barnmat för spädbarn och småbarn1.
________________
1 EUT L 339, 6.12.2006, s. 16.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 94 men här för andra allergiframkallande ämnen än doftämnen som 
gluten etc. Barn som använder leksaker som innehåller dessa allergiframkallande ämnen kan 
stoppa in dem i munnen eller sätt fingrarna i munnen. Närvaron av dessa ämnen kan 
framkalla reaktioner med mer eller mindre allvarliga konsekvenser för barns hälsa. Närvaron 
av andra allergiframkallande ämnen än doftämnen ska alltså bli föremål för märkning.



PA\736395SV.doc 66/70 PE409.407v02-00

SV

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Bilaga II – del 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 gränser för överföring får inte 
överskridas för samtliga delar eller 
komponenter i leksaker.

Or. fr

Motivering

Bestämmelserna för gränser för överföring måste vara striktare i syfte att förverkliga målet 
att förbättra leksakernas säkerhet och hålla en hög skyddsnivå för barns hälsa.

Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 8 – tabellrubrik – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

mg/kg i torrt, sprött, pulverliknande eller 
böjligt leksaksmaterial

mg/kg i solitt, torrt, sprött, pulverliknande 
eller böjligt leksaksmaterial

Or. fr

Motivering

Det finns anledning att vara precis och täcka alla typer av material som används i 
leksakstillverkningen i syfte att förverkliga målet att förbättra leksakernas säkerhet och hålla 
en hög skyddsnivå för barns hälsa.
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Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Leksaker eller delar av leksaker som 
är avsedda att stoppas i munnen, oavsett 
viken åldersgrupp som leksaken är avsedd 
för, ska uppfylla kraven på gränser för 
överföring av beståndsdelar i 
förpackningsprodukter avsedda för 
livsmedel i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av 
den 27 oktober 2004 om material och 
produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel1.
________________
1 EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.

Or. fr

Motivering

De gällande bestämmelserna för material och föremål som är avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel ska också tillämpas på leksaker eller delar av leksaker som är avsedda att 
stoppas i munnen.

Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Bilaga II – del V

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leksaker ska vara utformade och 
tillverkade så att de uppfyller kraven på 
hygien och renlighet för att undvika 
infektion, sjukdom och smitta.

1. Leksaker ska vara utformade och 
tillverkade så att de uppfyller kraven på 
hygien och renlighet för att undvika 
infektion, sjukdom och smitta. Leksaker 
ska gå att tvätta, rengöra eller desinficera 
utan att leksakernas funktionsduglighet 
eller säkerhet förändras.

2. Tygleksaker för barn under 36 månader 
ska gå att tvätta och ska uppfylla 

2. Tygleksaker för barn under 36 månader 
ska gå att tvätta och ska uppfylla kraven på 
funktionsduglighet och säkerhet även 
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säkerhetskraven även efter tvätt. efter tvätt.

Or. fr

Motivering

En hög nivå på hygienen ska vara förenlig med garantin för leksakernas funktionsduglighet 
och säkerhet.

Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Bilaga IV – 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 
ingående information om de kemikalier 
och de mängder som använts i leksakerna
och leksaksdelarna.

Or. fr

Motivering

Säkerhetsdatabladen för kemikalier innehåller bara en del av uppgifterna om kemikalierna. 
Den tekniska dokumentationen måste innehålla exaktare information, bland annat 
kvantiteterna av kemikalier som används i leksakstillverkningen.

Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Bilaga V – del B – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 om de specifika faror 
som ligger till grund för åldersgränsen.
Upplysningen ska sitta klart synlig på 
leksaken och vara lättläst eller, om detta 
är tekniskt omöjligt, på en etikett på 
leksaken eller på förpackningen, och i 
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bruksanvisningen. För små leksaker utan 
förpackning ska dessa upplysningar 
finnas på själva leksaken.

Or. fr

Motivering

Förslagets bestämmelser är inte tillräckligt precisa och tvingande. Ändringsförslaget syftar 
till att göra de bestämmelser som ändrats här tydligare och lättbegripligare.

Ändringsförslag 102

Förslag till direktiv
Bilaga V – del B – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna typ av leksaker ska vara försedda 
med texten ”Varning! Endast för 
hemmabruk”.

Denna typ av leksaker ska vara försedda 
med exempelvis texten ”Varning! Endast 
för hemmabruk och en vuxen ska vara 
närvarande och hjälpa till” eller 
”Varning! Endast för hemmabruk och 
inte för barn under 6 år utan tillsyn av en 
tonåring eller en vuxen”.

Or. fr

Motivering

Förslagets bestämmelser är inte tillräckligt precisa. Den föreslagna texten är förenlig med 
tillämpningsområdet för detta förslag men den varnar inte i tillräcklig grad för en fara eller 
en risk.

Ändringsförslag 103

Förslag till direktiv
Bilaga V – del B – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En varningstext som ska vara tydlig, 
synlig, lättläst, begriplig och skild från all 
annan text ska finnas på förpackningen 
eller, om det inte är möjligt, på leksakens 
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etikett. I varningstexten ska man 
uppmana användarna att läsa 
instruktionerna i följande stycke innan 
man börjar montera eller sätta ihop 
leksaken.

Or. fr

Motivering

Det måste tydligt klargöras att det är nödvändigt att läsa instruktionerna innan man börjar 
montera eller sätta ihop leksaken, så att personen som utför uppgiften vet hur denne ska 
agera för att undvika skador.

Ändringsförslag 104

Förslag till direktiv
Bilaga V – del B – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker i livsmedel och 
livsmedelsförpackningar ska vara försedda 
med texten:

Leksaker i livsmedel och 
livsmedelsförpackningar ska vara försedda 
med texten:

”Tillsyn av en vuxen rekommenderas” ”Konsumtion av livsmedel och 
användning av leksak endast under tillsyn 
av en vuxen”.

Or. fr

Motivering

Den föreslagna texten varnar inte i tillräcklig grad för en fara eller en risk. Den ska tydligt 
varsko om de åtgärder som ska vidtas.
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