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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav til legetøj
(KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0009),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0039/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) CE-mærkningen er et udtryk for 
legetøjets overensstemmelse med kravene 
og det synlige resultat af en omfattende 
proces med overensstemmelsesvurdering i 
bred forstand. Der bør derfor i dette 
direktiv fastsættes generelle principper for 
anvendelsen af CE-mærkningen og for
anbringelsen af den.

(21) CE-mærkningen er et udtryk for 
legetøjets overensstemmelse med kravene 
og det synlige resultat af en omfattende 
proces med overensstemmelsesvurdering i 
bred forstand. Der bør derfor i dette 
direktiv fastsættes regler for anbringelsen 
af den på legetøj.

Or. en
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Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 2 

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk 
person, som konstruerer eller fremstiller 
legetøj eller får sådant legetøj konstrueret 
eller fremstillet under sit navn eller 
varemærke

  (3) "fabrikant": enhver fysisk eller 
juridisk person, som fremstiller legetøj 
eller får legetøj konstrueret eller fremstillet 
og markedsfører dette legetøj under sit 
navn eller varemærke                                                                                       

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) "bemyndiget repræsentant": enhver i 
Fællesskabet etableret fysisk eller juridisk 
person, som har modtaget et skriftligt 
mandat fra fabrikanten til at handle på 
dennes vegne i forbindelse med 
varetagelsen af specifikke opgaver

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "distributør": enhver fysisk eller 
juridisk person i forsyningskæden, som gør 
legetøj tilgængeligt på markedet

(4) "distributør": enhver anden fysisk eller 
juridisk person i forsyningskæden end 
fabrikanten eller importøren, som gør et 
produkt tilgængeligt

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "harmoniseret standard": en standard 
vedtaget af et af de europæiske 
standardiseringsorganer, der er anført i 
bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 98/34/EF i henhold til artikel 6 i
direktiv 98/34/EF

(7) "harmoniseret standard": en standard 
vedtaget af et af de europæiske 
standardiseringsorganer, der er anført i 
bilag I til direktiv 98/34/EF, på grundlag 
af en indstilling fra Kommissionen i 
henhold til artikel 6 i dette direktiv 

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) "Fællesskabets 
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harmoniseringsforskrifter": enhver 
fællesskabsretsakt om harmonisering af 
vilkårene for markedsføring af produkter

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) "overensstemmelsesvurderings-
organ": et organ, der udfører 
overensstemmelsesaktiviteter, herunder 
kalibrering, afprøvning, godkendelse og 
inspektion

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) "nationalt akkrediteringsorgan": 
nationalt akkrediteringsorgan som 
defineret i forordning (EF) nr. …

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanten skal sikre, at hans legetøj
konstrueres og fremstilles i 
overensstemmelse med de væsentlige 
sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II.

1. Fabrikanten skal, når han bringer 
legetøj i omsætning, sikre, at det
konstrueres og fremstilles i 
overensstemmelse med de væsentlige 
sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når legetøjets overensstemmelse med de 
gældende krav er blevet dokumenteret ved 
denne procedure, skal fabrikanten 
udarbejde en EF-
overensstemmelseserklæring, jf. artikel 14, 
og anbringe 
overensstemmelsesmærkningen i 
overensstemmelse med artikel 15 og 16.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Når det anses for hensigtsmæssigt som 
følge af de med et legetøjsprodukt 
forbundne risici, skal fabrikanten med 
henblik på beskyttelse af forbrugernes 
sundhed og sikkerhed foretage 
stikprøvekontrol af markedsført legetøj, 
undersøge og om nødvendigt føre register 
over klager, legetøj, der ikke opfylder 
kravene, og legetøjstilbagekaldelser og 
holde distributørerne orienteret om enhver 
sådan overvågning.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke
og kontaktadresse skal fremgå af legetøjet, 
eller hvis dette ikke er muligt, af 
emballagen eller af et dokument, der 
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ledsager produktet. Adressen skal være 
adressen på ét enkelt sted, hvor 
fabrikanten altid kan kontaktes.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Fabrikanten skal sikre, at legetøjet 
ledsages af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et for 
forbrugere og andre slutbrugere 
letforståeligt sprog fastsat af den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at legetøj, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med den gældende fællesskabslovgivning, 
skal han træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe legetøjet i 
overensstemmelse med lovgivningen eller 
om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet og kalde det tilbage fra 

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

kalde det tilbage. Endvidere skal han, hvis 
produktet udgør en risiko, straks orientere 
de kompetente nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og give 
nærmere oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og enhver foranstaltning, 
han har truffet.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. Fabrikanten skal efter en begrundet
anmodning fra en kompetent national 
myndighed give den al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
konstatere legetøjets overensstemmelse 
med lovgivningen, på et for denne 
myndighed let forståeligt sprog. Han skal, 
hvis denne myndighed anmoder herom, 
samarbejde med den om enhver 
foranstaltning, der træffes for at fjerne
risici, som legetøj, han har bragt i 
omsætning, udgør. 

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt 
udpege en fysisk eller juridisk person, der 
er etableret i Fællesskabet ("den 
bemyndigede repræsentant"), til at handle 
på sine vegne i forbindelse med specifikke 
opgaver vedrørende de forpligtelser, 
fabrikanten har i henhold til dette 
direktiv.

1. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt 
udpege en bemyndiget repræsentant.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forpligtelserne i henhold til artikel 3, 
stk. 1, og udarbejdelsen af teknisk 
dokumentation kan ikke være en del af den 
bemyndigede repræsentants fuldmagt.

Vedrører ikke den danske tekst

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis fabrikanten har udpeget en
bemyndiget repræsentant, skal denne som 
minimum:

3. En bemyndiget repræsentant skal 
udføre de opgaver, der er fastsat i det 
mandat, som denne har modtaget fra 



PE407.804v01-00 14/68 PR\727440DA.doc

DA

fabrikanten. Mandatet skal sætte den 
bemyndigede repræsentant i stand til som 
minimum at:

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

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

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

(b) efter en begrundet anmodning fra en 
kompetent national myndighed give 
denne myndighed al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
konstatere et legetøjsprodukts
overensstemmelse med lovgivningen

(c) samarbejde med de kompetente 
myndigheder, hvis disse anmoder herom, 
om foranstaltninger, der træffes for at 
undgå risici, som det legetøj, der er 
omfattet af hans fuldmagt, udgør.

(c) samarbejde med de kompetente 
nationale myndigheder, hvis disse 
anmoder herom, om foranstaltninger, der 
træffes for at fjerne risici, som det legetøj, 
der er omfattet af hans fuldmagt, udgør

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Importøren skal kun bringe legetøj, der 
opfylder kravene, i omsætning på 
fællesskabsmarkedet.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Importøren skal, før han bringer legetøj i 
omsætning, kontrollere, at fabrikanten har 
gennemført den relevante 
overensstemmelsesvurderingsprocedure. 

2. Importøren skal, før han bringer legetøj i 
omsætning, sikre, at fabrikanten har 
gennemført den relevante 
overensstemmelsesvurderingsprocedure. 

Han skal kontrollere, at fabrikanten har 
udarbejdet den tekniske dokumentation, at 
legetøjet er forsynet med den krævede 
overensstemmelsesmærkning og er 
ledsaget af den krævede dokumentation, og 
at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 
3, stk. 5 og 6.

Han skal sikre, at fabrikanten har 
udarbejdet den tekniske dokumentation, at 
legetøjet er forsynet med den eller de
krævede overensstemmelsesmærkning(er)
og er ledsaget af den krævede 
dokumentation, og at fabrikanten har 
opfyldt kravene i artikel 3, stk. 5 og 6.

Hvis en importør konstaterer, at legetøjet
ikke er i overensstemmelse med de 
væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og 
bilag II, må han først bringe legetøjet i 
omsætning, efter at det er blevet bragt i 
overensstemmelse med de pågældende 
krav.

Hvis en importør finder eller har grund til 
at tro, at et legetøjsprodukt ikke er i 
overensstemmelse med de væsentlige 
sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, må 
han ikke bringe legetøjet i omsætning, før
det er blevet bragt i overensstemmelse med 
de pågældende krav. Endvidere skal 
importøren, hvis legetøjet udgør en risiko, 
straks orientere fabrikanten og 
markedstilsynsmyndighederne herom.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke
og kontaktadresse skal fremgå af legetøjet, 
eller hvis dette ikke er muligt, af 
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dokument, der ledsager legetøjet. emballagen eller af et dokument, der 
ledsager produktet.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Importøren skal sikre, at legetøjet 
ledsages af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et for 
forbrugere og andre slutbrugere 
letforståeligt sprog fastsat af den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når det anses for hensigtsmæssigt som 
følge af de med et legetøjsprodukt 
forbundne risici, skal importøren med 
henblik på beskyttelse af forbrugernes 
sundhed og sikkerhed foretage 
stikprøvekontrol af markedsførte 
produkter, undersøge og om nødvendigt 
føre register over klager, legetøj, der ikke 
opfylder kravene, og 
legetøjstilbagekaldelser og holde 
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distributørerne orienteret om enhver 
sådan overvågning.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at legetøj, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med Fællesskabets gældende 
harmoniseringsforskrifter, skal han 
omgående træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe legetøjet i 
overensstemmelse med lovgivningen eller 
om nødvendigt trække det tilbage eller
kalde det tilbage. Endvidere skal han, hvis 
legetøjet udgør en risiko, straks orientere 
de kompetente nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og give 
nærmere oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og enhver foranstaltning, 
han har truffet.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Importøren skal efter en begrundet
anmodning fra en kompetent national 
myndighed give den al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
konstatere et legetøjsprodukts
overensstemmelse med lovgivningen, på et 
for denne myndighed let forståeligt sprog. 
Han skal, hvis denne myndighed anmoder 
herom, samarbejde med den om enhver 
foranstaltning, der træffes for at fjerne
risici, som legetøj, han har bragt i 
omsætning, udgør.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren skal, før han gør legetøj 
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
det er forsynet med den krævede 
overensstemmelsesmærkning og er 
ledsaget af den krævede dokumentation, og 
at fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 3, stk. 5 og 6, og artikel 5, 
stk. 3.

2. Distributøren skal, før han gør legetøj
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
det er forsynet med den eller de krævede 
overensstemmelsesmærkning(er), at det er 
ledsaget af den krævede dokumentation og 
af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et sprog, der er 
let forståeligt for forbrugere og andre 
slutbrugere i den medlemsstat, hvor 
produktet gøres tilgængeligt på markedet,
og at fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 3, stk. 5 og 6, og artikel 5, 
stk. 3.

Hvis en distributør konstaterer, at legetøjet Hvis en distributør finder eller har grund 
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ikke er i overensstemmelse med de 
væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og 
bilag II, må han først gøre legetøjet 
tilgængeligt på markedet, efter at det er 
blevet bragt i overensstemmelse med de 
pågældende krav. Distributøren skal 
underrette fabrikanten eller importøren 
herom.

til at tro, at legetøjet ikke er i 
overensstemmelse med de væsentlige 
sikkerhedskrav i artikel 9 og bilag II, må 
han ikke gøre legetøjet tilgængeligt på 
markedet, før det er blevet bragt i 
overensstemmelse med de pågældende 
krav. Endvidere skal distributøren, hvis 
produktet udgør en risiko, underrette 
fabrikanten eller importøren herom såvel 
som markedstilsynsmyndighederne.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at legetøj, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med Fællesskabets
gældende harmoniseringsforskrifter, skal 
han sikre, at der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe legetøjet i 
overensstemmelse med lovgivningen eller 
om nødvendigt trække det tilbage eller
kalde det tilbage. Endvidere skal han, hvis 
legetøjet udgør en risiko, straks orientere 
de kompetente nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvor han har gjort legetøjet 
tilgængeligt, herom og give nærmere 
oplysninger om særlig den manglende 
overensstemmelse med lovgivningen og 
enhver foranstaltning, han har truffet.

Or. en
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Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Distributørens skal efter en begrundet
anmodning fra en kompetent national 
myndighed give denne myndighed al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere et 
legetøjsprodukts overensstemmelse med 
lovgivningen. Han skal, hvis denne 
myndighed anmoder herom, samarbejde 
med den om enhver foranstaltning, der 
træffes for at fjerne risici, som legetøj, han 
har bragt i omsætning, udgør.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En importør eller distributør, der bringer 
legetøj i omsætning under sit navn eller 
varemærke, er underlagt de samme 
forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 3.

En importør eller distributør anses i dette 
direktiv for at være fabrikanten og er 
underlagt de samme forpligtelser som 
fabrikanten, jf. artikel 3, når han bringer 
legetøj i omsætning under sit navn eller 
varemærke eller ændrer legetøj, der 
allerede er bragt i omsætning på en sådan 
måde, at det kan berøre overholdelsen af 
de gældende krav. 



PR\727440DA.doc 21/68 PE407.804v01-00

DA

En importør eller distributør, som ændrer 
et legetøjsprodukt på en sådan måde, at 
det kan påvirke overensstemmelsen med 
de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 9 og 
bilag II, er med hensyn til disse 
ændringer underlagt de samme 
forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 3.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Erhvervsdrivende skal kunne identificere: Erhvervsdrivende skal på 
markedstilsynsmyndighedernes 
anmodning og i en periode på 10 år
identificere:

(a) enhver erhvervsdrivende, som har 
leveret dem legetøj

(a) enhver erhvervsdrivende, som har 
leveret dem legetøj

(b) enhver erhvervsdrivende, som de har 
leveret legetøj til.

(b) enhver erhvervsdrivende, som de har 
leveret legetøj til.

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

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finder en medlemsstat eller 
Kommissionen, at en harmoniseret 
standard ikke fuldt ud dækker de krav, som 
den vedrører, og som er fastsat i artikel 9 
og bilag II, forelægger Kommissionen eller 
den pågældende medlemsstat sagen for det 
udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 
98/34/EF, i det følgende benævnt 
"udvalget", med angivelse af 
argumenterne herfor. Udvalget afgiver 
straks udtalelse.

1. Finder en medlemsstat eller 
Kommissionen, at en harmoniseret 
standard ikke fuldt ud dækker de krav, som 
den vedrører, og som er fastsat i artikel 9 
og bilag II, forelægger Kommissionen eller 
den pågældende medlemsstat sagen for det 
udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 
98/34/EF, med angivelse af argumenterne 
herfor. Efter at have hørt de relevante 
europæiske standardiseringsorganer
afgiver udvalget straks udtalelse.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. EF-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastsat i bilag III 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. .../2008/EF om fælles 
rammer for markedsføring af produkter1, 
skal indeholde de elementer, der er anført 
i de relevante moduler i bilag II til den 
nævnte afgørelse og skal løbende 
ajourføres. Den skal oversættes til det eller 
de officielle sprog, der kræves af den 
medlemsstat, hvor produktet bringes i 
omsætning eller gøres tilgængeligt på 
markedet.
___________
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1 EUT L ...

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelle principper for CE-mærkning CE-mærkning

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. CE-mærkning må kun anbringes af 
fabrikanten eller dennes bemyndigede 
repræsentant.

2. CE-mærkning er underkastet de 
generelle principper i artikel 30 i 
forordning (EF) nr. …. .

Ved at anbringe eller få anbragt CE-
mærkningen står fabrikanten inde for, at 
produktet opfylder kravene i dette direktiv. 

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. CE-mærkningen er den eneste 
mærkning, ved hvilken legetøjets 
overensstemmelse med de gældende krav 
attesteres. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne indfører ikke i deres 
nationale bestemmelser henvisninger til 
anden overensstemmelsesmærkning end 
CE-mærkningen i forbindelse med 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv, og de fjerner sådanne 
eventuelle eksisterende henvisninger. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Der må ikke på legetøj anbringes 
mærker, tegn og angivelser, som kan 
vildlede tredjepart om CE-mærkningens 
betydning og/eller form. Der kan på 
legetøjet anbringes andre mærkninger, 
forudsat at det ikke herved går ud over 
synligheden, læsbarheden og betydningen 
af CE-mærkningen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regler og betingelser for anbringelse af 
CE-mærkningen

Regler og vilkår for anbringelsen af CE-
mærkningen på legetøj

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis CE-mærkningen formindskes eller 
forstørres, skal størrelsesforholdene i 
modellen i stk. 1 overholdes.

udgår

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.



PR\727440DA.doc 27/68 PE407.804v01-00

DA

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den specifikke retsakt ikke 
fastsætter særlige dimensioner, skal CE-
mærkningen være mindst 5 mm høj.

udgår

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den i 
stk. 1 omhandlede vurdering og 
overvågning skal foretages af deres 
nationale akkrediteringsorganer som 
defineret i og i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. […].

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den i 
stk. 1 omhandlede vurdering og 
overvågning skal foretages af et nationalt 
akkrediteringsorgan som defineret i og i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
[…].

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den bemyndigende myndighed 3. Hvis den bemyndigende myndighed 
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uddelegerer, giver i underentreprise eller 
på anden måde overlader vurderingen, 
notifikationen eller overvågningen som 
omhandlet i stk. 1 til et organ, som ikke er 
en del af en myndighed, skal det organ, til 
hvilket disse opgaver uddelegeres, gives i 
underentreprise eller på anden måde 
overlades, være en juridisk enhed og have 
truffet foranstaltninger til dækning af 
erstatningsansvar i forbindelse med sine 
aktiviteter.

uddelegerer eller på anden måde overlader 
vurderingen, notifikationen eller 
overvågningen som omhandlet i stk. 1 til et 
organ, som ikke er en del af en myndighed, 
skal dette organ være en juridisk enhed og 
med de fornødne ændringer overholde 
kravene i artikel 23, stk. 1-6. Desuden 
skal et sådant organ have truffet 
foranstaltninger til dækning af 
erstatningsansvar i forbindelse med sine 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den bemyndigende myndighed skal 
påtage sig det fulde ansvar for de opgaver, 
der udføres af det organ, der er nævnt i 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den bemyndigende myndighed skal 
opfylde kravene i stk. 2 til 7.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den bemyndigende myndighed må ikke 
tilbyde eller yde aktiviteter, som udføres af 
overensstemmelsesvurderingsorganer, eller 
rådgivningsvirksomhed.

5. Den bemyndigende myndighed må ikke 
tilbyde eller yde aktiviteter, som udføres af 
overensstemmelsesvurderingsorganer, eller 
rådgivningsservice på kommercielt eller 
konkurrencemæssigt grundlag. 

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den bemyndigende myndighed skal 
sikre, at de indhentede oplysninger 
behandles fortroligt.

6. Den bemyndigende myndighed skal 
sikre, at de oplysninger, den indhenter,
behandles fortroligt.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal underrette 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater
om deres nationale procedurer for 
vurdering og notifikation af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
overvågning af bemyndigede organer og 
om eventuelle ændringer af disse 
oplysninger. 

Medlemsstaterne skal underrette 
Kommissionen om deres procedurer for 
vurdering og notifikation af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
overvågning af bemyndigede organer og 
om eventuelle ændringer heraf. 

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal være et eksternt organ, der er 
uafhængigt af den organisation eller det 
produkt, det vurderer.

3. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal være et eksternt organ, der er 
uafhængigt af den organisation eller det 
produkt, det vurderer. 

Et organ, der tilhører en 
erhvervsorganisation og/eller 
brancheforening, som repræsenterer 
virksomheder, der er involveret i 
konstruktion, fremstilling, 
tilvejebringelse, sammensætning, brug 
eller vedligeholdelse af legetøj, som det 
vurderer, kan, forudsat at det er påvist, at
det er uafhængigt, og at der ikke er tale 
om interessekonflikter, anses for at være 
et sådant organ.

Or. en
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Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, 
dets øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være konstruktør, fabrikant, leverandør, 
montør, køber, ejer, bruger eller 
vedligeholdelsesorgan for de produkter, 
som de vurderer, eller bemyndiget 
repræsentant for nogle af disse parter. De
må ikke være direkte involveret i 
konstruktion, fremstilling, markedsføring, 
installering, anvendelse eller 
vedligeholdelse af disse produkter eller 
repræsentere parter, der er involveret i 
disse aktiviteter.

4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, 
dets øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være konstruktør, fabrikant, leverandør, 
montør, køber, ejer, bruger eller 
vedligeholdelsesorgan for det legetøj, som 
de vurderer, eller bemyndiget repræsentant 
for nogle af disse parter. Dette skal ikke 
forhindre anvendelse af vurderet legetøj, 
der er nødvendige for 
overensstemmelsesvurderingsorganets 
aktiviteter, eller anvendelse af sådanne 
produkter i personligt øjemed. 

Overensstemmelsesvurderingsorganet, 
dets øverste ledelse og det personale, der 
er ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være direkte involveret i konstruktion, 
fremstilling, markedsføring, installering, 
anvendelse eller vedligeholdelse af dette 
legetøj eller repræsentere parter, der er 
involveret i disse aktiviteter. De må ikke 
deltage i aktiviteter, som kan være i strid 
med deres objektivitet og integritet i 
forbindelse med de
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
for hvilke de er bemyndiget. Dette gælder 
navnlig rådgivningsservice.

De må ikke yde konsulentvirksomhed i 
tilknytning til overensstemmelses–
vurderingsaktiviteter, for hvilke de er 
bemyndiget, og vedrørende produkter, der 
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skal bringes i omsætning på 
Fællesskabets marked. Dette udelukker 
ikke muligheden for udveksling af teknisk 
information mellem fabrikanten og 
overens–stemmelsesvurderingsorganet og 
anvendelsen af vurderede produkter, der 
er nødvendige for overensstemmelses–
vurderingsorganets arbejde.
Overensstemmelsesvurderingsorganet skal 
sikre, at dets dattervirksomheders eller 
underentreprenørers aktiviteter ikke 
påvirker fortroligheden, objektiviteten og
uvildigheden af dets 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

Overensstemmelsesvurderingsorganet skal 
sikre, at dets dattervirksomheders eller 
underentreprenørers aktiviteter ikke 
påvirker fortroligheden, objektiviteten eller
uvildigheden af dets 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal kunne gennemføre alle de 
overensstemmelsesvurderingsopgaver, som 
pålægges et sådant organ ved 
bestemmelserne i artikel 19, og for hvilke 
det er blevet bemyndiget, uanset om disse 
opgaver udføres af overensstemmelses–
vurderingsorganet selv eller på dets vegne 
og på dets ansvar.

6. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal kunne gennemføre alle de 
overensstemmelsesvurderingsopgaver, som 
pålægges det i artikel 19, og i relation til
hvilke det er blevet bemyndiget, uanset om 
disse opgaver udføres af 
overensstemmelses–vurderingsorganet selv 
eller på dets vegne og på dets ansvar.

Til enhver tid og for hver overens–
stemmelsesvurderingsprocedure og type 
eller kategori af produkter, som det er 
blevet notificeret for, skal 
overensstemmelsesvurderingsorganet have 
det nødvendige personale til rådighed med 
teknisk viden og tilstrækkelig og relevant 
erfaring til at udføre overens–

Til enhver tid og for hver 
overensstemmelsesvurderingsprocedure og 
type eller kategori af produkt, i relation til 
hvilket det er blevet bemyndiget, skal 
overensstemmelsesvurderingsorganet have 
følgende til rådighed:
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stemmelsesvurderingsopgaverne. Det skal 
have de fornødne midler til at udføre de 
tekniske og administrative opgaver i 
forbindelse med overensstemmelses–
vurderingsaktiviteterne på en egnet måde 
og skal have adgang til alt nødvendigt 
udstyr og alle nødvendige faciliteter.

a) det nødvendige personale med teknisk 
viden og tilstrækkelig og relevant erfaring 
til at udføre 
overensstemmelsesvurderingsopgaverne

b) beskrivelser af de procedurer, i henhold 
til hvilke overensstemmelsesvurderingen 
foretages, således at gennemsigtigheden 
og muligheden for at reproducere 
sådanne procedurer sikres; det skal råde 
over hensigtsmæssige politikker og 
procedurer, som sikrer sondringen 
mellem de opgaver, det udfører i sin 
egenskab af bemyndiget organ, og andre 
aktiviteter
c) procedurer for udførelse af aktiviteter, 
der tager det fornødne hensyn til et 
foretagendes størrelse, den sektor, det 
opererer i, dets struktur, graden af 
kompleksitet af den pågældende 
produktteknologi og til processens 
karakter af masse- eller serieproduktion.
Det skal have de fornødne midler til at 
udføre de tekniske og administrative 
opgaver i forbindelse med overens–
stemmelsesvurderingsaktiviteterne på en 
egnet måde og skal have adgang til alt 
nødvendigt udstyr og alle nødvendige 
faciliteter.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) et tilstrækkeligt kendskab til og en 
tilstrækkelig forståelse af de væsentlige 
krav, de relevante harmoniserede 
standarder og de relevante bestemmelser i 
den relevante fællesskabslovgivning og de 
relevante gennemførelsesbestemmelser

c) et tilstrækkeligt kendskab til og en 
tilstrækkelig forståelse af de væsentlige 
krav, de relevante harmoniserede 
standarder og de relevante bestemmelser i 
Fællesskabets harmoniseringslovgivning
og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal deltage i eller sikre, at dets 
vurderingspersonale er orienteret om de 
relevante standardiseringsaktiviteter og 
aktiviteterne i den koordineringsgruppe af 
bemyndigede organer, der er nedsat i 
henhold til artikel 36, og som generelle 
retningslinjer anvende de administrative 
afgørelser og dokumenter, som er resultatet 
af den nævnte gruppes arbejde.

11. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal deltage i eller sikre, at dets 
vurderingspersonale er orienteret om de 
relevante standardiseringsaktiviteter og 
aktiviteterne i den koordineringsgruppe af 
bemyndigede organer, der er nedsat i 
henhold til den relevante fællesskabs–
lovgivning, og som generelle retningslinjer 
anvende de administrative afgørelser og 
dokumenter, som er resultatet af den 
nævnte gruppes arbejde. 

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et overensstemmelsesvurderingsorgan 
kan dokumentere, at det opfylder 
kriterierne i de harmoniserede standarder, 
hvortil der er offentliggjort en henvisning i 
Den Europæiske Unions Tidende, 
formodes det at opfylde kravene i artikel 
25.

Hvis et overensstemmelsesvurderingsorgan 
dokumenterer, at det opfylder kriterierne i 
de relevante harmoniserede standarder 
eller dele heraf, hvortil der er 
offentliggjort en henvisning i Den 
Europæiske Unions Tidende, formodes det 
at opfylde kravene i artikel 25, for så vidt 
som de gældende harmoniserede 
standarder dækker disse krav.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Formel indsigelse mod en harmoniseret 

standard
Hvis en medlemsstat eller Kommissionen 
ønsker at indgive en formel indsigelse 
mod de i artikel 26 nævnte harmoniserede 
standarder, finder bestemmelserne i 
artikel 13 anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis overensstemmelses–
vurderingsorganet giver bestemte opgaver 
i forbindelse med overensstemmelses–
vurderingen i underentreprise eller 
anvender en dattervirksomhed, skal det 
sikre, at underentreprenøren eller 
dattervirksomheden opfylder kravene i 
artikel 25.

1. Hvis det bemyndigede organ giver 
bestemte opgaver i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen i 
underentreprise eller anvender en 
dattervirksomhed, skal det sikre, at 
underentreprenøren eller 
dattervirksomheden opfylder kravene i 
artikel 25, og underrette den 
bemyndigende myndighed.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overensstemmelsesvurderingsorganet
har det fulde ansvar for de opgaver, der 
udføres af underentreprenører eller 
dattervirksomheder, uanset hvor disse er 
etableret. 

2. Det bemyndigede organ har det fulde 
ansvar for de opgaver, der udføres af 
underentreprenører eller 
dattervirksomheder, uanset hvor disse er 
etableret. 

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Overensstemmelsesvurderingsorganet
skal kunne stille de relevante dokumenter 
vedrørende vurderingen af 
underentreprenørens eller 
dattervirksomhedens kvalifikationer og det 
arbejde, som underentreprenøren eller 
dattervirksomheden har udført i henhold til 
artikel 19, til rådighed for de nationale 
myndigheder.

4. Det bemyndigede organ skal kunne 
stille de relevante dokumenter vedrørende 
vurderingen af underentreprenørens eller 
dattervirksomhedens kvalifikationer og det 
arbejde, som de har udført i henhold til 
artikel 19, til rådighed for den 
bemyndigende myndighed.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en notifikation ikke er baseret på en 
akkrediteringsattest som omhandlet i 
artikel 28, stk. 2, skal den bemyndigende 
myndighed forelægge Kommissionen og 
de øvrige medlemsstater al den 
dokumentation, der er nødvendig for at 
kontrollere overensstemmelses–
vurderingsorganets kompetence.

4. Hvis en notifikation ikke er baseret på en 
akkrediteringsattest som omhandlet i
artikel 26, stk. 2, skal den bemyndigende 
myndighed forelægge Kommissionen og 
de øvrige medlemsstater den 
dokumentation, der attesterer 
overensstemmelsesvurderingsorganets 
kompetence, og oplysninger om de 
ordninger, der er indført til sikring af, at 
organet regelmæssigt kontrolleres og også 
fremover vil opfylde de i artikel 25 
fastsatte krav.

Or. en
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Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det pågældende organ må kun udføre 
aktiviteter som bemyndiget organ, hvis 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
ikke har gjort indsigelse inden for 2 
måneder efter notifikationen.

5. Det pågældende organ må kun udføre 
aktiviteter som bemyndiget organ, hvis 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
ikke gør indsigelse inden for 2 uger efter 
en notifikation baseret på en 
akkrediteringsattest og inden for 2 
måneder efter en notifikation, der ikke er 
baseret på en akkrediteringsattest.

Kun et sådant organ anses for at være et 
bemyndiget organ i dette direktivs 
forstand.

Kun et sådant organ anses for at være et 
bemyndiget organ i dette direktivs 
forstand.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en bemyndigende myndighed har 
konstateret eller er blevet orienteret om, at 
et bemyndiget organ ikke længere opfylder 
kravene i artikel 25, eller at det ikke 
opfylder sine forpligtelser, skal den 
bemyndigende myndighed begrænse, 
suspendere eller inddrage notifikationen, 

1. Hvis en bemyndigende myndighed har 
konstateret eller er blevet orienteret om, at 
et bemyndiget organ ikke længere opfylder 
kravene i artikel 25, eller at det ikke 
opfylder sine forpligtelser, skal den 
bemyndigende myndighed begrænse, 
suspendere eller inddrage notifikationen, 
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alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. 
Den skal straks underrette Kommissionen 
og de øvrige medlemsstater herom.

alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt, 
og afhængigt af i hvor høj grad kravene 
eller forpligtelserne ikke er blevet opfyldt. 
Den underretter straks Kommissionen og 
de øvrige medlemsstater herom.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal sikre, at alle 
oplysninger, den indhenter som led i sine 
undersøgelser, behandles fortroligt. 

3. Kommissionen skal sikre, at alle 
følsomme oplysninger, den indhenter som 
led i sine undersøgelser, behandles 
fortroligt. 

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overensstemmelsesvurderingerne skal 
foretages i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, således at de 
erhvervsdrivende ikke pålægges unødige 
byrder, særlig under hensyn til 
virksomhedernes størrelse og til, hvor 

2. Overensstemmelsesvurderingerne skal 
foretages i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, således at de 
erhvervsdrivende ikke pålægges unødige 
byrder.
Overensstemmelsesvurderingsorganerne 
skal under udførelsen af deres aktiviteter 
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kompleks legetøjets teknologi er. tage det fornødne hensyn til et 
foretagendes størrelse, den sektor, det 
opererer i, dets struktur, graden af 
kompleksitet af den pågældende 
produktteknologi og til processens 
karakter af masse- eller serieproduktion. 

I denne forbindelse skal de dog respektere 
den rigorøsitet og det beskyttelsesniveau, 
der kræves for legetøjets overholdelse af 
bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) anmodninger om information, som de 
har modtaget fra 
markedstilsynsmyndighederne

(c) anmodninger om information, som de 
har modtaget fra 
markedstilsynsmyndighederne vedrørende 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at de organer, Medlemsstaterne sørger for, at de organer, 
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de har notificeret, deltager i arbejdet i 
denne gruppe.

de har notificeret, enten direkte eller 
gennem udpegede repræsentanter deltager 
i arbejdet i denne gruppe/sådanne grupper.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne organiserer og fører i 
overensstemmelse med artikel 6, 8 og 9 i 
direktiv 2001/95/EF tilsyn med legetøj, der 
bringes i omsætning. Herudover finder 
artikel 38, 39 og 40 i nærværende direktiv 
anvendelse.

Medlemsstaterne organiserer og fører i 
overensstemmelse med artikel 15-29 i 
forordning (EF) nr. ... tilsyn med legetøj, 
der bringes i omsætning Herudover finder 
artikel 39 i nærværende direktiv 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår
Markedstilsynsmyndighedernes beføjelser
1. Markedstilsynsmyndighederne kan af 
de berørte erhvervsdrivende kræve alle de 
oplysninger, der anses for nødvendige for 
et effektivt markedstilsyn, herunder den i 
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artikel 20 omhandlede tekniske 
dokumentation.
2. Markedstilsynsmyndighederne kan 
anmode et bemyndiget organ om at 
fremlægge oplysninger om enhver EF-
typeafprøvningsattest, som det 
pågældende organ har udstedt eller 
trukket tilbage, eller om tilfælde, hvor 
udstedelse af en sådan attest er blevet 
nægtet, herunder afprøvningsrapporterne 
og den tekniske dokumentation. 
3. Markedstilsynsmyndighederne har ret 
til at få adgang til de pågældende 
erhvervsdrivendes virksomhedslokaler, 
hvis de anser det for nødvendigt for at 
føre tilsyn med legetøj i henhold til artikel 
37.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Markedstilsynsmyndighederne kan 
anmode et bemyndiget organ om at 
fremlægge oplysninger om enhver EF-
typeafprøvningsattest, som det 
pågældende organ har udstedt eller 
trukket tilbage, eller om tilfælde, hvor 
udstedelse af en sådan attest er blevet 
nægtet, herunder afprøvningsrapporterne 
og den tekniske dokumentation.

Or. en
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Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40 udgår
Samarbejde om markedstilsyn

1. Medlemsstaterne skal sørge for effektivt 
samarbejde og udveksling af oplysninger i 
alle spørgsmål vedrørende legetøj, der 
udgør en risiko, mellem deres egne og 
andre medlemsstaters 
markedstilsynsmyndigheder og mellem 
deres egne myndigheder og 
Kommissionen og de relevante 
fællesskabsagenturer.
2. Med henblik på opfyldelse af 
forpligtelserne i stk. 1 skal 
markedstilsynsmyndighederne i 
medlemsstaterne på anmodning yde 
bistand til markedstilsynsmyndigheder i 
andre medlemsstater i form af oplysninger 
eller dokumentation eller ved at udføre 
undersøgelser eller træffe eventuelle 
andre foranstaltninger eller ved at deltage 
i undersøgelser indledt i en anden 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis markedstilsynsmyndighederne i en 
af medlemsstaterne har truffet 
foranstaltninger i henhold til artikel 12 i 
direktiv 2001/95/EF, eller hvis de har 
tilstrækkelig grund til at antage, at legetøj, 
der er omfattet af dette direktiv, udgør en 
risiko for menneskers sundhed eller 
sikkerhed, skal de i samarbejde med de 
relevante erhvervsdrivende foretage en 
evaluering af det pågældende legetøj 
omfattende alle de krav, der er fastlagt i 
dette direktiv.

1. Hvis markedstilsynsmyndighederne i en 
af medlemsstaterne har truffet 
foranstaltninger i henhold til artikel 18 i 
forordning (EF) nr. …, eller hvis de har 
tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der er omfattet af dette direktiv, 
udgør en risiko for menneskers sundhed 
eller sikkerhed eller for andre almene 
samfundshensyn, der er omfattet af dette 
direktiv, skal de foretage en evaluering af 
det pågældende produkt omfattende alle de 
krav, der er fastlagt i dette direktiv. De 
relevante erhvervsdrivende skal i 
nødvendigt omfang samarbejde med 
markedstilsynsmyndighederne.

Hvis markedstilsynsmyndighederne i 
forbindelse med denne evaluering 
konstaterer, at legetøjet ikke opfylder 
kravene i dette direktiv, skal de anmode 
den pågældende erhvervsdrivende om at 
træffe alle fornødne foranstaltninger for at 
bringe legetøjet i overensstemmelse med 
disse krav eller for at trække legetøjet 
tilbage fra markedet eller kalde det tilbage 
inden for en rimelig tidsfrist, som de 
fastsætter i forhold til risikoens art.

Hvis markedstilsynsmyndighederne i 
forbindelse med denne evaluering 
konstaterer, at legetøjet ikke opfylder 
kravene i dette direktiv, skal de straks 
anmode den pågældende erhvervsdrivende 
om at træffe alle fornødne foranstaltninger 
for at bringe legetøjet i overensstemmelse 
med disse krav, trække legetøjet tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage inden for 
en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i 
forhold til risikoens art.

Markedstilsynsmyndighederne skal 
underrette det relevante bemyndigede 
organ herom.
Artikel 21 i forordning (EF) nr. … finder 
anvendelse på de i andet afsnit nævnte 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.
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Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den erhvervsdrivende skal sikre, at der 
træffes foranstaltninger over for alt det 
pågældende legetøj, som han har gjort 
tilgængeligt på Fællesskabets marked.

3. Den erhvervsdrivende skal sikre, at der 
træffes alle fornødne foranstaltninger over 
for alt det pågældende legetøj, som 
vedkommende har gjort tilgængelig på 
Fællesskabets marked.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den i stk. 4 omhandlede information 
skal indeholde alle tilgængelige 
oplysninger, særlig hvad angår de 
nødvendige data til identifikation af det 
legetøj, der ikke opfylder kravene, 
legetøjets oprindelse, arten af den 
pågældende risiko og arten og varigheden 
af de trufne nationale foranstaltninger. 
Markedstilsynsmyndighederne skal navnlig 
oplyse, om den manglende 
overensstemmelse med kravene skyldes:

5. Den i stk. 4 omhandlede information 
skal indeholde alle tilgængelige 
oplysninger, særlig hvad angår de data, der 
er nødvendige for identifikation af det 
produkt, der ikke opfylder kravene, 
produktets oprindelse, arten af den 
påståede manglende opfyldelse af kravene 
og af den pågældende risiko, arten og 
varigheden af de trufne nationale 
foranstaltninger samt de synspunkter, som 
den pågældende erhvervsdrivende har 
fremsat. Markedstilsynsmyndighederne 
skal navnlig oplyse, om den manglende 
overensstemmelse med kravene skyldes:

Or. en
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Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne skal sikre, at der 
straks træffes de fornødne restriktive 
foranstaltninger med hensyn til det 
pågældende legetøj, f.eks. tilbagetrækning 
af legetøjet fra deres marked.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den nationale foranstaltning anses 
for at være berettiget, og hvis legetøjets 
manglende overensstemmelse med kravene 
tilskrives mangler ved de harmoniserede 
standarder som omhandlet i artikel 41, stk. 
5, litra b), skal Kommissionen eller 
medlemsstaten indbringe sagen for det 
stående udvalg, der er nedsat i henhold til 
artikel 5 i direktiv 98/34/EF.

3.  Hvis den nationale foranstaltning anses 
for berettiget, og hvis legetøjets manglende 
overensstemmelse med kravene tilskrives 
mangler ved de harmoniserede standarder 
som omhandlet i artikel 41, stk. 5, litra b), 
skal Kommissionen underrette de 
relevante europæiske 
standardiseringsorganer og indbringe 
sagen for det udvalg, der er nedsat i 
henhold til artikel 5 i direktiv 98/34/EF.
Udvalget skal rådføre sig med de 
relevante europæiske 
standardiseringsorganer og straks afgive 
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udtalelse.

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 43 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en i artikel 41, stk. 4, omhandlet 
foranstaltning er af den type 
foranstaltninger, der i henhold til artikel 12 
i direktiv 2001/95/EF skal meddeles 
gennem fællesskabssystemet for hurtig 
udveksling af oplysninger (RAPEX), er det 
ikke nødvendigt at fremsende en særskilt 
meddelelse som omhandlet i artikel 41, stk. 
4, i dette direktiv, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt: 

Hvis en i artikel 41, stk. 4, omhandlet 
foranstaltning er af den type 
foranstaltninger, der i henhold til artikel 22 
i forordning (EF) nr. …… skal meddeles 
gennem fællesskabssystemet for hurtig 
udveksling af oplysninger (RAPEX), er det 
ikke nødvendigt at fremsende en særskilt 
meddelelse som omhandlet i artikel 41, stk. 
4, i dette direktiv, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt: 

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) den tekniske dokumentation er enten 
ikke til rådighed eller ikke fuldstændig.

Or. en
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Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Bilag III, punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Navn og adresse på fabrikanten og 
eventuelt dennes bemyndigede
repræsentant:

2. Navn og adresse på fabrikanten eller
dennes repræsentant:

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Erklæringens genstand (identifikation af 
legetøjet, så det kan spores):

4. Erklæringens genstand (identifikation af 
legetøjet, så det kan spores). Foto kan 
eventuelt vedlægges.):

Or. en

Begrundelse

 Teknisk tilpasning til produktpakken.



PR\727440DA.doc 49/68 PE407.804v01-00

DA

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Det bemyndigede organ (navn, nummer) 
har foretaget (beskrivelse af aktiviteten) og 
udstedt attesten: …

7. Hvor det er relevant, det bemyndigede 
organ (navn, nummer), der har foretaget 
(beskrivelse af aktiviteten) og udstedt 
attesten: …

Or. en

Begrundelse

  Teknisk tilpasning til produktpakken.

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) For at sikre, at børn beskyttes mod 
nyligt opdagede risici, er det også 
nødvendigt at vedtage nye væsentlige 
sikkerhedskrav. Det er især nødvendigt at 
udvide og ajourføre bestemmelserne om 
kemikalier i legetøj. Det bør i 
bestemmelserne fastslås, at legetøj skal 
være i overensstemmelse med den 
generelle kemikalielovgivning, særlig 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 
om registrering, vurdering og godkendelse 
af samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH), om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF 
og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 
93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. 
Disse bestemmelser bør dog også tilpasses 
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de særlige behov, der gælder for børn, som 
er en sårbar forbrugergruppe. Derfor bør 
der fastsættes nye begrænsninger for 
stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene og 
reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i 
henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF af 
27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning 
om klassificering, emballering og 
etikettering af farlige stoffer, og der bør 
fastsættes bestemmelser om duftstoffer i 
legetøj på grund af de særlige risici, som 
disse stoffer kan frembyde for menneskers 
sundhed. De specifikke 
maksimalgrænseværdier, der er fastsat i 
direktiv 88/378/EØF for visse stoffers 
vedkommende, bør i betragtning af den 
videnskabelige videns udvikling 
ajourføres.

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

Or. nl

Begrundelse

 De begrænsninger, der fastsættes i dette direktiv, hviler på en eventuel skadelig virkning som 
følge af en kombination af risiko og eksponering. Det er hensigtsmæssigt udtrykkeligt at 
medtage dette i betragtningerne.

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34 bis) En harmoniseret 
overgangsperiode på to år efter direktivets 
ikrafttræden er nødvendig for at give 
legetøjsproducenterne og de andre 
markedsaktører tid til tilpasse sig de nye 
tekniske krav og for at sikre en 
sammenhængende anvendelse af dette 
direktiv i Den Europæiske Union.

Or. nl
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Begrundelse

 Det er fastsat i direktivforslaget, at medlemsstaterne ikke må forhindre markedsføring af 
legetøj, der var i overensstemmelse med direktiv 88/378/EØF, og som blev markedsført inden 
nærværende direktivs ikrafttrædelse eller senest to år efter nærværende direktivs 
ikrafttrædelse.  For at undgå misforståelser og fejlfortolkninger er det mere hensigtsmæssigt, 
hvis dette udtrykkeligt medtages i betragtningerne.

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "gøre tilgængelig på markedet": "gøre 
tilgængelig på markedet": enhver levering 
af legetøj med henblik på distribution, 
forbrug eller anvendelse på Fællesskabets 
marked som led i erhvervsvirksomhed mod 
eller uden vederlag

1) "gøre tilgængelig på markedet": enhver 
levering af legetøj med henblik på 
distribution, forbrug eller anvendelse på 
Fællesskabets marked som led i 
erhvervsvirksomhed mod eller uden 
vederlag og med eller uden fortjeneste for 
øje

Or. nl

Begrundelse

Velgørende foreningers levering af legetøj bør også være omfattet af dette direktivs 
bestemmelser.

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "aktivitetslegetøj": legetøj, der er 
beregnet til privat brug og udformet til at 
kunne bære vægten af et eller flere børn, 
dog ikke kørelegetøj, og som er beregnet 
til, at børn kan lege på eller i det, f.eks. 
gynger, rutsjebaner, karruseller, 

11) "aktivitetslegetøj": legetøj, der er 
beregnet til privat brug, dog ikke 
kørelegetøj, som er beregnet til, at børn kan 
lege på eller i det, f.eks. gynger, 
rutsjebaner, karruseller, klatrerammer, 
trampoliner, soppebassiner og oppusteligt 
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klatrerammer, trampoliner, soppebassiner 
og oppusteligt legetøj, der ikke bruges 
sammen med vand

legetøj, der ikke bruges sammen med vand,
uanset om det er udformet til at kunne 
bære vægten af et eller flere børn

Or. nl

Ændringsforslag 84

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15 bis) "åbenbart udformet eller beregnet 
for børn i aldersgruppe x": et begreb, der 
betyder, at barnet skal have de 
færdigheder og intellektuelle evner, der 
svarer til den pågældende aldersgruppe.

Or. nl

Begrundelse

 Det bør sikres, at fabrikanten ikke mod bedre vidende angiver en fiktiv aldersgruppe på 
etiketten for at unddrage sig visse forpligtelser.

Ændringsforslag 85

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår de i bilag V, del B, 
anførte legetøjskategorier anvendes
de advarsler, der er fastsat i bilag V, 
del B.

De i bilag V, del B, punkt 1, anførte 
advarsler må ikke anvendes på 
legetøj, der på grund af dets 
funktion, størrelse eller andre 
egenskaber er bestemt for børn 
under 36 måneder.  
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Or. nl

Begrundelse

 Myndighederne oplever ofte, at legetøj bestemt for børn under tre år bærer angivelsen: "Ikke 
egnet for børn under tre år på grund af ...". Dermed forsøger visse fabrikanter at unddrage 
sig deres ansvar eller dække sig ind, når det gælder erstatningsansvar. Da bilag V ikke 
udtrykkeligt forbyder, at denne angivelse anvendes, vil det være langt enklere for de 
myndigheder, der varetager markedstilsynet, at håndhæve lovgivningen, hvis denne angivelse 
indarbejdes i direktivet.

Ændringsforslag 86

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Begrundelse

 Selv når en medlemsstat ikke fastsætter bestemmelser om sprog, bør de væsentlige 
oplysninger gives på et sprog, som det må formodes, at forbrugerne kan forstå.

Ændringsforslag 87

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der opsættes synlige og let læselige 
advarsler med angivelse af brugernes 
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angivelse af brugernes minimums- og 
maksimumsalder.

minimums- og maksimumsalder.

Or. nl

Begrundelse

Dette direktiv bør sikre, at forbrugerne informeres, uden at man går så vidt som til at gribe 
ind i den måde, hvorpå forhandlerne indretter deres forretninger.

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan kræve, at advarsler 
og sikkerhedsanvisninger, eller visse af 
dem, findes på deres eget eller egne 
officielle sprog, når legetøjet bringes i 
omsætning på deres område.

3. Medlemsstaterne kan kræve, at 
advarsler, sikkerhedsanvisninger og 
brugsanvisninger, eller visse af dem, 
findes på deres eget eller egne officielle 
sprog, når legetøjet bringes i omsætning på 
deres område.

Or. nl

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl
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Begrundelse

 Præcisering af teksten af hensyn til det indre markeds funktionsmåde.

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Begrundelse

 Denne fare knytter sig ikke til selve legetøjet, men til den måde, hvorpå det anvendes. En 
sådan analyse kan derfor ikke gennemføres på en vandtæt måde.

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Cykler, løbehjul og andre 
transportmidler til sportsbrug eller 
befordring ad offentlig vej eller på 
offentlige stier

4. Løbehjul og andre transportmidler til 
sportsbrug eller befordring ad offentlig vej 
eller på offentlige stier

Cykler med en maksimal saddelhøjde på 
over 435 mm, målt som den vertikale 
afstand fra jorden til toppen af sadlens 
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overflade, med sadlen i en horisontal 
stilling og saddelpinden anbragt i den 
laveste position

Or. nl

Begrundelse

De nuværende europæiske standarder for børnecykler er uklare, og der sondres mellem 
cykler med en maksimal saddelhøjde på under 435 mm (EN 71-1), cykler med en maksimal 
saddelhøjde på over 435 mm og under 635 mm (EN 14765) og cykler på over 635 mm (EN 
14764). Den første slags cykler er ikke bestemt til at blive brugt på offentliv vej og betragtes 
alt afhængigt af lovgivningen i den pågældende medlemsstat som cykel eller ej. Denne 
manglende sammenhæng fører til uklarhed både for de myndigheder, der varetager 
markedstilsynet, og for fabrikanterne.

Ændringsforslag 92

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Begrundelse

Den nuværende ordlyd er for restriktiv, da et stykke legetøj til ældre børn, der er beregnet til 
at blive puttet i munden, så ikke må indeholde en eneste smådel.
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Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Begrundelse

En strengere formulering er på sin plads.

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl
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Begrundelse

Der er ingen grund til at behandle CMR-stoffer af kategori 1, 2 og 3 i legetøj på en indbyrdes 
forskellig måde.

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. nl

Begrundelse

Der er ingen grund til at behandle CMR-stoffer af kategori 1, 2 og 3 i legetøj på en forskellig 
måde. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ordførerens ændringsforslag til 
bilag II, del III, punkt 4.

Ændringsforslag 96

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 bis. Legetøj eller dele deraf, der er 
beregnet til at blive puttet i munden, 
opfylder bestemmelserne vedrørende 
migrationsgrænser for 
emballageprodukter for fødevarer som 
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fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. 
oktober 2004 om materialer og genstande 
bestemt til kontakt med fødevarer, uanset 
hvilken aldersgruppe legetøjet er beregnet 
for. 

Or. nl

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at de eksisterende bestemmelser om materialer og genstande bestemt 
til kontakt med fødevarer også finder anvendelse på legetøj eller dele heraf, når disse er 
beregnet til at putte i munden.

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 bis. Legetøj, der er beregnet til hyppigt 
at komme i kontakt med huden som f.eks. 
fingerfarve eller modellervoks, opfylder 
bestemmelserne om sammensætning og 
mærkning i direktiv 76/768/EØF.

Or. nl

Begrundelse

Der er ingen grund til, at der i legetøjsdirektivet fastsættes mindre strenge bestemmelser for 
legetøj, der hyppigt kommer i kontakt med huden, end dem, der er indeholdt i 
kosmetikdirektivet.

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Bilag II – del III – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Legetøj må ikke indeholde følgende Legetøj må ikke indeholde følgende 
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duftstoffer:

1. Alanroot (Inula helenium)

2. Allylisothiocyanat

3. Benzylcyanid

4. 4 tert-Butylphenol

5. Chenopodiumolie

6. Cyclamenalkohol

7. Diethylmaleat

8. Dihydrocumarin

9. 2,4-Dihydroxy-3-
methylbenzaldehyd

10. 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)

11. 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-
cumarin

12. Dimethylcitraconat

13. 7,11-Dimethyl-4,6,10-
dodecatrien-3-on

14. 6,10-Dimethyl-3,5,9-
undecatrien-2-on

15. Diphenylamin

16. Ethylacrylat

17. Figenblade, friske og 
tilberedninger

18. trans-2-Heptenal

19. trans-2-Hexenaldiethylacetal

20. trans-2-Hexenaldimethylacetal

21. Hydroabietylalkohol

22. 4-Ethoxyphenol

23. 6-lsopropyl-2-
decahydronaphthalenol

24. 7-Methoxycumarin

25. 4-Methoxyphenol

26. 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-

duftstoffer:

1. Alanroot (Inula helenium)

2. Allylisothiocyanat

3. Benzylcyanid

4. 4 tert-Butylphenol

5. Chenopodiumolie

6. Cyclamenalkohol

7. Diethylmaleat

8. Dihydrocumarin

9. 2,4-Dihydroxy-3-
methylbenzaldehyd

10. 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-
Dihydrogeraniol)

11. 4,6-Dimethyl-8-tert-butyl-
cumarin

12. Dimethylcitraconat

13. 7,11-Dimethyl-4,6,10-
dodecatrien-3-on

14. 6,10-Dimethyl-3,5,9-
undecatrien-2-on

15. Diphenylamin

16. Ethylacrylat

17. Figenblade, friske og 
tilberedninger

18. trans-2-Heptenal

19. trans-2-Hexenaldiethylacetal

20. trans-2-Hexenaldimethylacetal

21. Hydroabietylalkohol

22. 4-Ethoxyphenol

23. 6-lsopropyl-2-
decahydronaphthalenol

24. 7-Methoxycumarin

25. 4-Methoxyphenol

26. 4-(p-Methoxyphenyl)-3-buten-
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2-on

27. 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-
3-on

28. Methyl trans-2-butenoat

29. 6-Methylcumarin

30. 7-Methylcumarin

31. 5-Methyl-2,3-hexanedion

32. Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)

33. 7-Ethoxy-4-methylcumarin

34. Hexahydrocumarin

35. Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

36. 2-Pentyliden-cyclohexanon

37. 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-
undecatrien-2-on
38. Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).

2-on

27. 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-
3-on

28. Methyl trans-2-butenoat

29. 6-Methylcumarin

30. 7-Methylcumarin

31. 5-Methyl-2,3-hexanedion

32. Costusrodolie (Saussurea lappa 
Clarke)

33. 7-Ethoxy-4-methylcumarin

34. Hexahydrocumarin

35. Perubalsam (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

36. 2-Pentyliden-cyclohexanon

37. 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-
undecatrien-2-on
38. Verbenaolie (Lippia citriodora Kunth).

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

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

.

1. Amylcinnamal

2. Amylcinnamylalkohol

3. Anisylalkohol

4. Benzylalkohol

5. Benzylbenzoat

6. Benzylcinnamat

7. Benzylsalicylat

8. Cinnamal

9. Cinnamylalkohol

39. Amylcinnamal

40. Amylcinnamylalkohol

41. Anisylalkohol

42. Benzylalkohol

43. Benzylbenzoat

44. Benzylcinnamat

45. Benzylsalicylat

46. Cinnamal

47. Cinnamylalkohol
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10. Citral

11. Citronellol

12. Cumarin

13. Eugenol

14. Farnesol

15. Geraniol

16. Hexylcinnamaldehyd

17. Hydroxycitronellal

18. 
Hydroxymethylpentylcyclohexencar
boxaldehyd

19. Isoeugenol

20. Lilial (i række 83 i 
kosmetikdirektivet opført som 2-(4-
tert-butylbenzyl)propionaldehyd)

21. d-Limonen

22. Linalool

23. Methylheptincarbonat

24. 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on

25. Egemosekstrakt

26. Evernia furfuracea extract

48. Citral

49. Citronellol

50. Cumarin

51. Eugenol

52. Farnesol

53. Geraniol

54. Hexylcinnamaldehyd

55. Hydroxycitronellal

56.
Hydroxymethylpentylcyclohexencar
boxaldehyd

57. Isoeugenol

58. Lilial (i række 83 i 
kosmetikdirektivet opført som 2-(4-
tert-butylbenzyl)propionaldehyd)

59. d-Limonen

60. Linalool

61. Methylheptincarbonat

62. 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on

63. Egemosekstrakt

64. Evernia furfuracea extract

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

Or. nl

Begrundelse

Det er uforsvarligt at anvende duftstoffer, der kan fremkalde allergier hos børn, i legetøj.
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Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Bilag II – del V – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Legetøj skal udformes og fremstilles på 
en sådan måde, at det opfylder hygiejne-
og renhedskravene, så risiko for infektion, 
sygdom og smitte undgås.

1. Legetøj skal udformes og fremstilles på 
en sådan måde, at det opfylder hygiejne-
og renhedskravene, så risiko for infektion, 
sygdom og smitte undgås. Legetøj skal 
kunne vaskes, skrubbes og desinficeres.

Or. nl

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Bilag II – del V – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Legetøj af stof til børn under 36 måneder 
skal være vaskbart og skal også opfylde 
sikkerhedskravene efter vask.

2. Legetøj af stof til børn under 36 måneder 
skal være vaskbart og skal også opfylde 
sikkerhedskravene efter vask. Hvis legetøj 
indeholder en mekanisk bestanddel, der 
kan beskadiges ved nedsænkning i vand, 
skal stoffets overflade kunne renses.

Or. nl

Begrundelse

Denne ændring foretages af hensyn til hygiejnen.

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Bilag V – del B – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Legetøj i fødevarer 7. Legetøj i fødevarer
Legetøj inden i fødevarer og legetøj, Legetøj inden i fødevarer og legetøj, 
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der er blandet sammen med en 
fødevare, skal være påført 
advarslen:

der er blandet sammen med en 
fødevare, skal være påført 
advarslen:

"Voksent opsyn anbefales". "Legetøjet fjernes, inden fødevaren 
gives til et barn".

Or. nl

Begrundelse

Denne formulering giver flere garantier for barnets sikkerhed.
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BEGRUNDELSE

1. Baggrunden for og nye elementer i forslaget

Formålet med Kommissionens forslag er at ophæve direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om 
sikkerhedskrav til legetøj og erstatte det med et nyt direktiv.

Direktiv 88/378/EØF var det første direktiv, der indførtes i henhold til den såkaldte "nye 
tilgang", hvor de væsentlige sikkerhedskrav indarbejdes i selve lovgivningen, og de tekniske 
specifikationer fastlægges i overensstemmelse med harmoniserede normer. Det foreslåede nye 
direktiv bygger på disse principper.

Selv om direktivet fra 1988 har opfyldt forventningerne og allerede har sikret et højt niveau 
for legetøjs sikkerhed i Den Europæiske Union, er der efter tyve år behov for en 
modernisering af direktivet. Der skal også tages hensyn til nye sikkerhedsrisici, der opstår 
eller kan opstå som følge af, at der udvikles og markedsføres nye former for legetøj, som 
eventuelt er fremstillet af nye materialer.

Hovedpunkterne i revisionen er ifølge Kommissionen:

a. Indførelse af bedre sikkerhedskrav, navnlig hvad angår anvendelsen af 
kemiske stoffer og kravene i forbindelse med elektriske egenskaber. Der er også sket 
en tilpasning af de fysiske og mekaniske egenskaber (kværknings- og kvælningsrisici).

b. Præcisering af direktivets anvendelsesområde og definitionerne heri.

c. En mere effektiv og sammenhængende håndhævelse af direktivet. Dette 
indebærer, at medlemsstaternes markedstilsyn styrkes, at der fastsættes klare 
bestemmelser om det tekniske dossier, som legetøjsfabrikanterne skal udarbejde, at 
reglerne for CE-mærkningens anbringelse tilpasses de ændrede lovrammer, og at der 
indføres en ny forpligtelse for fabrikanterne til som del af det tekniske dossier at 
foretage en analyse af de farer, som legetøjet måtte frembyde. 

d. Tilpasning til de generelle lovrammer for markedsføring af produkter.

Det foreslåede direktiv vedrører kun legetøjs (fysiske) sikkerhed og indeholder ingen 
bestemmelser om legetøjs pædagogiske værdi eller moralske aspekter.

2. Tilpasning af forslaget til de vedtagne nye bestemmelser i den såkaldte 
"produktpakke"

Lovrammerne for markedsføring af produkter ændres inden længe.

Dette vedrører: 
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- En ny forordning om markedsføring af produkter; denne forordning indeholder 
bestemmelser om akkrediterings- og markedstilsynskrav. 

- En ny beslutning om markedsføring af produkter; denne beslutning indeholder bl.a. 
standardartikler, der skal indgå i fremtidige direktiver udarbejdet i henhold til den "nye 
tilgang".

Det nye direktiv skal bringes i overensstemmelse med disse nye lovrammer. 
Kommissionsforslaget er i overensstemmelse med den forordning og beslutning, som 
Kommissionen oprindelig foreslog, men endnu ikke med den tekst, som Europa-Parlamentet 
vedtog den 21. februar 2008, og som Rådet måske godkender. Kommissionen har bebudet 
ikke at ville udarbejde et ændret forslag til legetøjsdirektiv for at sikre overensstemmelse med 
den nye "produktpakke".

For at fremskynde arbejdet med det foreslåede direktiv foreslår ordføreren, at Europa-
Parlamentet indføjer de tekniske tilpasninger af direktivteksten til de rammetekster, som 
Europa-Parlamentet vedtog for nylig (den såkaldte "produktpakke"). Der er tale om 
tilpasninger af:

- definitioner
- generelle forpligtelser for de erhvervsdrivende 
- overensstemmelsesformodning
- formel indsigelse mod harmoniserede standarder
- regler for CE-mærkningen
- krav for overensstemmelsesvurderingsorganer 
- notifikationsprocedurer
- procedurer for produkter, der indebærer en risiko.

Ændringsforslag nr. 1 til og med nr. 79 vedrører disse tekniske tilpasninger til de nye 
lovrammer. De er i overensstemmelse med de valg og beslutninger, Europa-Parlamentet har 
truffet vedrørende disse generelle rammer.

3. Vurdering

- generelt

Ordføreren er af den opfattelse, at børn som de mest sårbare af alle forbrugere bør beskyttes 
på en så fuldstændig måde som muligt, og at forældre, pædagoger og personer, der 
beskæftiger sig med børnepasning, må kunne nære tillid til, at det legetøj, der udbydes på det 
europæiske marked, opfylder strenge sikkerhedskrav.

Hun er derfor enig i de målsætninger, Kommissionen har foreslået: modernisering, 
tydeliggørelse og styrkelse af direktivets sikkerhedskrav og bestemmelserne for direktivets 
håndhævelse. 

Ordføreren er også i store træk enig i de tilføjelser til eller ændringer af bestemmelserne i det 
eksisterende direktiv 88/378/EØF, som Kommissionen har foreslået. 

Nærmere redegørelse for ordførerens ændringsforslag:
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- kemiske egenskaber

Ordføreren er helt enig i, at der indføres særlige krav for anvendelse af stoffer, der er 
kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (de såkaldte CMR-stoffer), men 
foreslår, at disse krav skærpes yderligere. Hun ser ingen grund til at sondre mellem stoffer i 
kategori 1 og 2 på den ene side og kategori 3 på den anden side1 hvad angår indrømmelse af 
undtagelser. 

Hun foreslår, at betingelserne for indrømmelse af undtagelser for disse stoffer gøres ensartede 
for de tre kategorier, nemlig at den videnskabelige komité har vurderet anvendelsen af stoffet 
i legetøj og fundet denne anvendelse forsvarlig, og at der ikke findes nogen egnede alternative 
stoffer.

Ordføreren foreslår også helt at forbyde anvendelse af allergifremkaldende duftstoffer i 
legetøj.

- mekaniske egenskaber

Selv om ordføreren er bekymret over de risici, der kan opstå i forbindelse med anvendelse af 
små, men meget kraftige magneter i legetøj, mener hun, at det ikke er nødvendigt at medtage 
en særlig bestemmelse om magneter i direktivet.

CEN er i færd med at udarbejde en særlig standard for magnetisk legetøj, og Kommissionen 
har truffet midlertidige foranstaltninger (krav om anbringelse af en advarsel om, at der kan 
opstå fare, hvis barnet sluger mere end en magnet).

- håndværksmæssigt eller ikke-seriemæssigt fremstillet legetøj

Ordføreren er klar over, at det ikke er let for små og mellemstore virksomheder, der 
fremstiller legetøj håndværksmæssigt eller i det mindste ikke-seriemæssigt, at opfylde de 
strengere bestemmelser i direktivet. Hun arbejder på en løsning, men har endnu ikke fundet 
noget juridisk holdbart koncept. Hun vil meget gerne høre kollegernes mening herom.

- legetøj, der åbenbart er udformet til eller beregnet for børn i en bestemt aldersgruppe

Alt for ofte anbringes der på legetøj, der klart er beregnet for babyer og meget små børn, en 
advarsel om, at legetøjet ikke er egnet for børn under 36 måneder. Fabrikanten forsøger på 
denne måde at omgå strengere sikkerhedskrav og unddrage sig et eventuelt erstatningsansvar. 
Dette er uacceptabelt og skal forbydes.
Desuden er denne forkerte angivelse af aldersgruppe meget forvirrende for køberne og ikke 
befordrende for den tillid, som forbrugerne bør kunne have til legetøjets sikkerhed.
                                               
1 Kategori I: stoffer, om hvilke det er påvist, at de er kræftfremkaldende for mennesker, kategori II: stoffer, der 
bør betragtes som kræftfremkaldende for mennesker, kategori III: stoffer, der i forbindelse med deres eventuelt 
kræftfremkaldende egenskaber giver anledning til bekymring for mennesker, men hvis virkninger ikke kan 
bestemmes på en fyldestgørende måde på grund af mangel på oplysninger.
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De relevante bestemmelser i direktivets artikel 10 bør gøres klarere. 

- legetøj, der puttes i munden eller kommer i kontakt med huden

Legetøj, der er beregnet til ofte at blive puttet i munden (f.eks. legetøjsmusikinstrumenter, 
bideringe osv.), skal opfylde de samme strenge grænser for migration som fastsat i direktiv 
1935/2004/EF, uanset hvilken aldersgruppe legetøjet er beregnet for. 

Legetøj, der er beregnet til ofte at komme i kontakt med børns hud, skal opfylde 
bestemmelserne om mærkning og sammensætning i kosmetikdirektivet, uanset hvilken 
aldersgruppe der er tale om.

- indberetningssted for legetøjs sikkerhed 

I nogle medlemsstater eller regioner etableres der indberetningssteder for farligt legetøj, hvor 
personer, der erhvervsmæssigt beskæftiger sig med børnepasning, og ligeledes 
forbrugere/forældre kan anmelde farlige egenskaber ved legetøj og ulykker eller næsten-
ulykker.

Uden at plædere for, at der etableres et sådant særligt indberetningssted i hver medlemsstat, 
mener ordføreren, at det kunne være nyttigt at undersøge, om forbrugerne er klar over, at de, 
når de kommer i kontakt med farligt legetøj, kan indberette dette til en instans, som kan have 
nytte af disse oplysninger.

- sprog

Det er vigtigt, at de advarsler, der kræves i henhold til direktivet, og ligeledes 
brugsanvisningerne affattes på et sprog, som forbrugerne kan forstå. I overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet kan medlemsstaterne bestemme, hvilket sprog eller hvilke sprog der 
er tale om. 


	727440da.doc

