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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de veiligheid van speelgoed
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0009),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0039/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie 
industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De CE-markering, waarmee de 
conformiteit van speelgoed wordt 
aangegeven, is de zichtbare uitkomst van 
een uitgebreid proces van 
conformiteitsbeoordeling. Daarom moeten 
in deze richtlijn algemene beginselen voor 
het gebruik van de CE-markering en
voorschriften voor het aanbrengen ervan 
worden vastgesteld.

(21) De CE-markering, waarmee de 
conformiteit van speelgoed wordt 
aangegeven, is de zichtbare uitkomst van 
een uitgebreid proces van 
conformiteitsbeoordeling. Daarom moeten 
in deze richtlijn voorschriften voor het 
aanbrengen ervan op speelgoed worden
vastgesteld.

Or. en
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Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "fabrikant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die speelgoed ontwerpt en
vervaardigt of onder zijn naam of 
handelsmerk laat ontwerpen of 
vervaardigen;

(3) "fabrikant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die speelgoed vervaardigt of 
onder zijn naam of handelsmerk laat 
ontwerpen of vervaardigen en in de handel 
brengt;

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3bis) "gemachtigde": de binnen de 
Gemeenschap gevestigde natuurlijke of 
rechtspersoon die een schriftelijke 
machtiging heeft ontvangen van een 
fabrikant om in zijn naam op te treden 
met betrekking tot specifieke taken;

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "distributeur": een natuurlijke of 
rechtspersoon in de toeleveringsketen, die 
speelgoed op de markt aanbiedt;

(4) "distributeur": een natuurlijke of 
rechtspersoon in de toeleveringsketen, 
verschillend van de fabrikant of de 
importeur, die speelgoed op de markt 
aanbiedt;

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "geharmoniseerde norm": een norm die 
overeenkomstig artikel 6 van 
richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad is vastgesteld door 
een van de in bijlage I bij die richtlijn 
genoemde Europese normalisatie-
instellingen;

(7) "geharmoniseerde norm": een norm die
overeenkomstig artikel 6 van richtlijn 
98/34/EG, op grond van een door de
Commissie ingediend verzoek, is 
vastgesteld door een van de in bijlage I bij 
die richtlijn genoemde Europese 
normalisatie-instellingen;

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7bis) "communautaire 
harmonisatiewetgeving": alle 
communautaire wetgeving die de 
voorwaarden voor het in de handel 
brengen van producten harmoniseert;

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis)
"conformiteitsbeoordelingsinstantie": een 
instantie die conformiteitsbeoordelingen 
uitvoert, zoals kalibreren, testen, 
certificeren en controleren;

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) "nationale accreditatie-
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instantie": het begrip zoals gedefinieerd 
in Verordening (EG) nr. [...] ;

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Fabrikanten waarborgen dat hun 
speelgoed wordt ontworpen en vervaardigd 
overeenkomstig de essentiële 
veiligheidseisen in artikel 9 en bijlage II.

1. Bij het introduceren van hun speelgoed
op de markt waarborgen fabrikanten dat 
dit speelgoed is ontworpen en vervaardigd 
overeenkomstig de essentiële 
veiligheidseisen in artikel 9 en bijlage II.

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer met deze procedure is aangetoond 
dat het speelgoed aan de toepasselijke 
eisen voldoet, stelt de fabrikant een EG-
conformiteitsverklaring, zoals bedoeld in 
artikel 14, op en brengt hij de 
conformiteitsmarkering aan
overeenkomstig artikelen 15 en 16.

Or. en
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Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Indien dit rekening houdend met de 
risico's van het speelgoed passend wordt 
geacht, voeren fabrikanten met het oog op 
de bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten
steekproeven uit op het in de handel 
gebrachte speelgoed, onderzoeken zij 
klachten, non-conform speelgoed en
teruggeroepen speelgoed en houden 
daarvan zo nodig een register bij en houden 
zij de distributeurs op de hoogte van dit 
toezicht.

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Fabrikanten vermelden hun naam,
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerd handelsmerk en contactadres 
op het speelgoed, of wanneer dit niet 
mogelijk is, op de verpakking of in een bij 
het speelgoed gevoegd document. Het 
adres moet één enkel punt aangeven 
waarop de fabrikant kan worden 
gecontacteerd.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De fabrikanten zien erop toe dat het 
speelgoed vergezeld gaat van instructies 
en informatie aangaande de veiligheid, in 
een taal die de consumenten en andere 
eindgebruikers gemakkelijk kunnen 
begrijpen, zoals bepaald door de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen op de markt geïntroduceerd speelgoed 
niet conform is met de toepasselijke
communautaire harmonisatiewetgeving , 
nemen onverwijld de nodige corrigerende 
maatregelen om het speelgoed conform te 
maken, uit de handel te nemen of zo nodig
terug te roepen. Bovendien brengen
fabrikanten, indien het speelgoed een 
risico inhoudt, de bevoegde nationale 
autoriteiten van de lidstaten waar zij het 
speelgoed op de markt hebben aangeboden 
daarvan onmiddellijk op de hoogte, 
waarbij zij in het bijzonder de non-
conformiteit en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

8. Fabrikanten verstrekken een bevoegde 
nationale autoriteit op met redenen 
omkleed verzoek alle benodigde informatie 
en documentatie om de conformiteit van 
het speelgoed aan te tonen, in een taal die 
deze autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. 
Op verzoek van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan maatregelen ter
uitschakeling van de risico's van het door 
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hen op de markt geïntroduceerde 
speelgoed.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Fabrikanten kunnen een in de 
Gemeenschap gevestigde natuurlijke of 
rechtspersoon ("de gemachtigde") een 
schriftelijk mandaat geven om namens hen 
specifieke taken in verband met hun 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn te vervullen.

1. Een fabrikant kan via een schriftelijk 
mandaat een gemachtigde aanstellen.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verplichtingen uit hoofde van 
artikel 3, lid 1, en de opstelling van 
technische documentatie kunnen geen deel 
uitmaken van het mandaat van de 
gemachtigde.

2. De in artikel 3, lid 1, bedoelde 
verplichtingen en de opstelling van 
technische documentatie maken geen deel 
uit van het mandaat van de gemachtigde.

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een fabrikant een gemachtigde
heeft benoemd, verricht deze ten minste de 
volgende taken:

3. Een gemachtigde voert de taken uit die 
gespecificeerd zijn in het mandaat dat hij 
van de fabrikant heeft ontvangen. Het 
mandaat moet de gemachtigde  toelaten
ten minste de volgende taken te verrichten:

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

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

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

(b) hij verstrekt een bevoegde nationale
autoriteit op met redenen omkleed verzoek 
alle benodigde informatie en documentatie 
om de conformiteit van het speelgoed aan 
te tonen;

(c ) hij verleent op verzoek van de 
bevoegde instanties medewerking aan 
eventuele maatregelen ter voorkoming van 
de risico's van speelgoed dat onder hun 
mandaat valt.

(c ) hij verleent op verzoek van de 
bevoegde nationale instanties 
medewerking aan eventuele maatregelen 
ter uitschakeling van de risico's van 
speelgoed dat onder hun mandaat valt.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Importeurs introduceren op de 
communautaire markt alleen speelgoed 
dat aan de gestelde eisen voldoet.
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Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens speelgoed op de markt te 
introduceren, verifiëren importeurs of de 
fabrikant de juiste 
conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft 
uitgevoerd.

2. Alvorens speelgoed op de markt te 
introduceren, zorgen importeurs ervoor dat
de fabrikant de juiste 
conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft 
uitgevoerd.

Zij controleren of de fabrikant de 
technische documentatie heeft opgesteld,
of het speelgoed voorzien is van de vereiste 
conformiteitsmarkering(en) en vergezeld 
gaat van de vereiste documenten, en of de 
fabrikant aan de eisen in artikel 3, leden 5 
en 6, heeft voldaan.

Zij zorgen ervoor dat de fabrikant de 
technische documentatie heeft opgesteld,
dat het speelgoed voorzien is van de 
vereiste conformiteitsmarkering of -
markeringen en vergezeld gaat van de 
vereiste documenten, en dat de fabrikant 
aan de eisen in artikel 3, leden 5 en 6, heeft 
voldaan.

Wanneer een importeur constateert dat 
speelgoed niet conform is met de essentiële 
veiligheidseisen in artikel 9 en bijlage II, 
mag hij het speelgoed pas op de markt 
introduceren nadat het conform is gemaakt
met die eisen.

Wanneer een importeur van mening is of 
redenen heeft om aan te nemen dat 
speelgoed niet conform is met de essentiële 
veiligheidseisen in artikel 9 en bijlage II, 
mag hij het speelgoed niet op de markt 
introduceren vooraleer het conform is 
gemaakt. Bovendien stelt de importeur, 
indien het speelgoed een risico inhoudt, 
de fabrikant en de autoriteiten voor 
markttoezicht daarvan op de hoogte.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerd handelsmerk en contactadres 
op het speelgoed, of wanneer dit niet 
mogelijk is, op de verpakking of in een bij 
het speelgoed gevoegd document.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Importeurs zien erop toe dat het 
speelgoed vergezeld gaat van instructies 
en informatie aangaande de veiligheid, in 
een taal die de consumenten en andere 
eindgebruikers gemakkelijk kunnen 
begrijpen, zoals bepaald door de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien dit rekening houdend met de 
risico's van speelgoed passend wordt 
geacht, voeren importeurs met het oog op 
de bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten 
steekproeven uit op in de handel gebracht 
speelgoed, onderzoeken zij klachten, non-
conform speelgoed en teruggeroepen 
speelgoed en houden daarvan zo nodig 
een register bij en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen op de markt geïntroduceerd speelgoed 
niet conform is met de toepasselijke
communautaire harmonisatiewetgeving , 
nemen onverwijld de nodige corrigerende 
maatregelen om het speelgoed conform te 
maken, uit de handel te nemen of zo nodig
terug te roepen. Bovendien brengen
importeurs, indien het speelgoed een 
risico inhoudt, de bevoegde nationale 
autoriteiten van de lidstaten waar zij het 
speelgoed op de markt hebben aangeboden, 
daarvan onmiddellijk op de hoogte, 
waarbij zij in het bijzonder de non-
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uitvoerig beschrijven. conformiteit en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. Importeurs verstrekken een bevoegde 
nationale autoriteit op met redenen 
omkleed verzoek alle benodigde informatie 
en documentatie om de conformiteit van 
het speelgoed aan te tonen, in een taal die 
deze autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. 
Op verzoek van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan maatregelen ter
uitschakeling van de risico's van het door 
hen op de markt geïntroduceerde 
speelgoed.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens speelgoed op de markt aan te 
bieden, controleren distributeurs of het
speelgoed voorzien is van de vereiste 
conformiteitsmarkering(en) en vergezeld 
gaat van de vereiste documenten, en of de 

2. Alvorens speelgoed op de markt aan te 
bieden, controleren distributeurs of het
speelgoed voorzien is van de vereiste 
conformiteitsmarkering of -markeringen
en vergezeld gaat van de vereiste 
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fabrikant en de importeur aan de eisen in 
artikel 3, leden 5 en 6, respectievelijk 
artikel 5, lid 3, hebben voldaan.

documenten en van instructies en 
informatie aangaande de veiligheid, in 
een taal die de consumenten en andere 
eindgebruikers in de lidstaat waar het 
speelgoed op de markt wordt aangeboden 
kunnen begrijpen, en of de fabrikant en de 
importeur aan de eisen in artikel 3, leden 5 
en 6, respectievelijk artikel 5, lid 3, hebben 
voldaan.

Wanneer een distributeur constateert dat 
speelgoed niet conform is met de essentiële 
veiligheidseisen in artikel 9 en bijlage II, 
mag hij het speelgoed pas op de markt
aanbieden nadat het conform is gemaakt
met die eisen. De distributeur brengt de 
fabrikant of de importeur hiervan op de 
hoogte.

Wanneer een distributeur van oordeel is of 
redenen heeft om aan te nemen dat 
speelgoed niet conform is met de essentiële 
veiligheidseisen in artikel 9 en bijlage II, 
mag hij het speelgoed niet op de markt
introduceren vooraleer het conform is 
gemaakt. Bovendien stelt de distributeur, 
indien het speelgoed een risico inhoudt,
de fabrikant of de importeur alsook de 
autoriteiten voor markttoezicht daarvan
op de hoogte.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen op de markt aangeboden speelgoed 
niet conform is met de toepasselijke
communautaire harmonisatiewetgeving ,
zorgen ervoor dat de corrigerende 
maatregelen worden genomen die nodig 
zijn om het speelgoed conform te maken,
uit de handel te nemen of zo nodig terug te 
roepen. Bovendien brengen distributeurs, 
indien het speelgoed een risico inhoudt,
de bevoegde nationale autoriteiten van de 
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onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in 
het bijzonder de non-conformiteit en de
genomen corrigerende maatregelen 
uitvoerig beschrijven.

lidstaten waar zij het speelgoed op de 
markt hebben aangeboden, onmiddellijk
daarvan op de hoogte, waarbij zij in het 
bijzonder de non-conformiteit en alle
genomen corrigerende maatregelen 
uitvoerig beschrijven.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Distributeurs verstrekken een bevoegde 
nationale autoriteit op met redenen 
omkleed verzoek alle benodigde informatie 
en documentatie om de conformiteit van 
het speelgoed aan te tonen. Op verzoek van 
deze autoriteit verlenen zij medewerking 
aan maatregelen ter uitschakeling van de 
risico's van het door hen op de markt 
aangeboden speelgoed.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een importeur of distributeur die speelgoed 
onder zijn eigen naam of handelsmerk op 
de markt introduceert, moet voldoen aan

Een importeur of distributeur wordt voor 
de toepassing van deze richtlijn als een 
fabrikant beschouwd en moet voldoen aan 



PR\727440NL.doc 21/69 PE407.804v01-00

NL

de in artikel 3 vermelde verplichtingen 
van de fabrikant.

de in artikel 3 vermelde verplichtingen 
van de fabrikant, wanneer hij speelgoed 
onder zijn eigen naam of handelsmerk op 
de markt introduceert of reeds op de markt 
geïntroduceerd speelgoed zodanig wijzigt 
dat de conformiteit met de toepasselijke 
eisen in het gedrang kan komen.

Een importeur of distributeur die 
speelgoed zodanig wijzigt dat de 
conformiteit met de essentiële 
veiligheidseisen in artikel 9 en bijlage II 
in het gedrang kan komen, moet ten 
aanzien van deze wijzigingen voldoen aan 
de in artikel 3 vermelde verplichtingen 
van de fabrikant.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Marktdeelnemers moeten kunnen 
vaststellen:

Marktdeelnemers moeten, op verzoek, aan 
de markttoezichtautoriteiten gedurende 
een periode van 10 jaar mededelen:

(a) welke marktdeelnemer speelgoed aan 
hen heeft geleverd;

(a) welke marktdeelnemer speelgoed aan 
hen heeft geleverd;

(b) aan welke marktdeelnemer zij 
speelgoed hebben geleverd.

(b) aan welke marktdeelnemer zij 
speelgoed hebben geleverd.

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

Or. en
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Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
van mening is dat een geharmoniseerde 
norm niet alle eisen afdekt die hij moet 
afdekken, die beschreven zijn in artikel 9 
en bijlage II, legt de Commissie of die 
lidstaat de aangelegenheid met vermelding 
van argumenten voor aan het bij artikel 5 
van Richtlijn 98/34/EG ingestelde comité, 
hierna "het comité" genoemd. Het comité 
brengt onverwijld advies uit.

1. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
van mening is dat een geharmoniseerde 
norm niet alle eisen afdekt die hij moet 
afdekken, die beschreven zijn in artikel 9 
en bijlage II, legt de Commissie of die 
lidstaat de aangelegenheid met vermelding 
van argumenten voor aan het bij artikel 5 
van Richtlijn 98/34/EG ingestelde comité. 
Het comité brengt na overleg met de 
relevante Europese normalisatie-
instanties onverwijld advies uit.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De structuur van de EG-
conformiteitsverklaring komt overeen met 
het model in Bijlage III bij Besluit nr. 
…/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van … betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor het in de 
handel brengen van producten1. Ze bevat 
de in de desbetreffende modules in bijlage
II bij dit besluit vermelde elementen, en 
wordt voortdurend geactualiseerd. Ze 
wordt vertaald in de taal of talen van de 
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lidstaat waar het product op de markt is 
geïntroduceerd of wordt aangeboden.
___________
1 PB L...

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene beginselen van de CE-
markering

CE-markering

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De CE-markering mag uitsluitend 
worden aangebracht door de fabrikant of 
zijn gemachtigde.

2. De CE-markering is onderworpen aan 
de algemene beginselen die zijn 
vastgesteld in artikel 30 van Verordening 
(EG) nr. …. .

Door de CE-markering aan te brengen of 
te laten aanbrengen, neemt de fabrikant 
de verantwoordelijkheid voor de 
conformiteit van het speelgoed met de 
eisen in deze richtlijn op zich. 

Or. en
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Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De CE-markering is het enige 
merkteken dat aangeeft dat het speelgoed 
conform is met de toepasselijke eisen. 

Schrappen

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met betrekking tot de conformiteit met 
de bepalingen in deze richtlijn verwijzen 
de lidstaten in hun nationale wetgeving 
alleen naar de CE-markering en 
schrappen zij verwijzingen naar andere 
conformiteitsmerktekens. 

Schrappen

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Op speelgoed mogen geen merktekens, 
tekens of opschriften worden aangebracht 
die wat hun betekenis en/of grafische 
vorm betreft door derden kunnen worden 
verward met de CE-markering. Op 
speelgoed mogen wel andere merktekens 
worden aangebracht, mits dit niet ten 
koste gaat van de zichtbaarheid, de 
leesbaarheid en de betekenis van de CE-
markering.

Schrappen

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorschriften en voorwaarden voor het 
aanbrengen van de CE-markering

Voorschriften en voorwaarden voor het 
aanbrengen van de CE-markering op 

speelgoed

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De CE-markering bestaat uit de 
letters CE in de volgende 
grafische vorm: 

Schrappen

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij vergroting of verkleining van de 
CE-markering worden de verhoudingen 
van de gegradueerde afbeelding in lid 1 in 
acht genomen.

Schrappen

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer in de specifieke wetgeving 
geen bepaalde afmeting is opgegeven, 
bedraagt de hoogte van de CE-markering 
ten minste 5 mm.

Schrappen

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de beoordeling en 
het toezicht als bedoeld in lid 1 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. [...] 
laten uitvoeren door hun nationale 
accreditatie-instanties, zoals gedefinieerd 
in die verordening.

2. De lidstaten kunnen de beoordeling en 
het toezicht als bedoeld in lid 1 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. [...] 
laten uitvoeren door een nationale 
accreditatie-instantie, zoals gedefinieerd 
in die verordening.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de aanmeldende autoriteit de 3. Wanneer de aanmeldende autoriteit de 
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beoordeling, de aanmelding of het toezicht 
als bedoeld in lid 1 delegeert, uitbesteedt
of op andere wijze toevertrouwt aan een 
instantie die geen overheidsinstantie is, 
moet deze instantie een rechtspersoon zijn 
en een regeling treffen om de 
aansprakelijkheid voor haar activiteiten te 
dekken.

beoordeling, de aanmelding of het toezicht 
als bedoeld in lid 1 delegeert of op andere 
wijze toevertrouwt aan een instantie die 
geen overheidsinstantie is, moet deze 
instantie een rechtspersoon zijn en mutatis 
mutandis voldoen aan de eisen die zijn 
vastgesteld in artikel 23, leden 1 t/m 6. 
Bovendien moet deze instantie een 
regeling treffen om de aansprakelijkheid 
voor haar activiteiten te dekken.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De aanmeldende autoriteit is 
volledig aansprakelijk voor de taken die 
de in lid 3 genoemde instantie verricht.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aanmeldende autoriteit moet 
voldoen aan de eisen in de leden 2 tot en 
met 7.

Schrappen
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Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De aanmeldende autoriteit verricht geen 
activiteiten die worden uitgevoerd door 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
verleent geen adviezen op dit terrein, en 
biedt evenmin aan dergelijke activiteiten te 
verrichten of dergelijke adviezen te 
verlenen.

5. De aanmeldende autoriteit verricht geen 
activiteiten die worden uitgevoerd door 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
verleent geen adviesdiensten op 
commerciële of concurrentiële basis, en 
biedt evenmin aan dergelijke activiteiten te 
verrichten of dergelijke diensten te 
verlenen.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De aanmeldende autoriteit treft een 
adequate regeling om te waarborgen dat 
de verkregen informatie vertrouwelijk 
wordt behandeld.

6. De aanmeldende autoriteit waarborgt
dat de informatie die zij verkrijgt,
vertrouwelijk wordt behandeld.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten brengen de Commissie en de 
andere lidstaten op de hoogte van hun 
nationale procedures voor de beoordeling 
en aanmelding van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
voor het toezicht op aangemelde instanties, 
en van alle wijzigingen in die informatie. 

De lidstaten brengen de Commissie op de 
hoogte van hun procedures voor de 
beoordeling en aanmelding van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
voor het toezicht op aangemelde instanties, 
en van alle wijzigingen daarop. 

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De conformiteitsbeoordelingsinstantie is 
een derde partij die onafhankelijk is van de 
door haar beoordeelde organisaties of 
producten.

3. De conformiteitsbeoordelingsinstantie is 
een derde partij die onafhankelijk is van de 
door haar beoordeelde organisaties of 
producten. 

Een instantie die lid is van een organisatie 
van ondernemers en/of van een 
vakorganisatie die ondernemingen 
vertegenwoordigt die betrokken zijn bij 
het ontwerp, de vervaardiging, de 
beschikbaarstelling, de montage, het 
gebruik of het onderhoud van door hen 
beoordeeld speelgoed, kan als een 
dergelijke instantie worden beschouwd op 
voorwaarde dat haar onafhankelijkheid 
en de afwezigheid van belangenconflicten 
gewaarborgd zijn.

Or. en
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Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet de ontwerper, fabrikant, 
leverancier, installateur, koper, eigenaar, 
gebruiker of onderhouder van de door hen 
beoordeelde producten, noch de 
gemachtigde van een van deze partijen. Zij 
treden evenmin rechtstreeks of als 
vertegenwoordiger van de betrokken 
partijen op bij het ontwerpen, vervaardigen 
of bouwen, verkopen, installeren, 
gebruiken of onderhouden van deze
producten.

4. De conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet de ontwerper, fabrikant, 
leverancier, installateur, koper, eigenaar, 
gebruiker of onderhouder van het door hen 
beoordeelde speelgoed, noch de 
gemachtigde van een van deze partijen. Dit 
belet echter het gebruik niet van 
beoordeeld speelgoed dat nodig is voor de 
activiteiten van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie of voor
het gebruik van dergelijke producten voor 
persoonlijke doeleinden.

De conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
treden evenmin rechtstreeks of als 
vertegenwoordiger van de betrokken 
partijen op bij het ontwerpen, vervaardigen 
of bouwen, verkopen, installeren, 
gebruiken of onderhouden van dit 
speelgoed. Zij oefenen geen activiteiten 
uit die hun onafhankelijk oordeel of hun 
integriteit met betrekking tot de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij zijn aangemeld, in het 
gedrang kunnen brengen. Dit geldt met 
name voor adviesdiensten.

Zij verlenen geen adviezen in verband met 
de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij zijn aangemeld en met 
betrekking tot producten die bestemd zijn 
om in de Gemeenschap op de markt te 
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worden geïntroduceerd. Dit staat echter 
niet in de weg aan een eventuele 
uitwisseling van technische informatie 
tussen de fabrikant en de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, noch 
aan het gebruik van beoordeelde 
producten die nodig zijn voor de 
activiteiten van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie.
De conformiteitsbeoordelingsinstantie 
zorgt ervoor dat de activiteiten van haar 
ondergeschikte instanties of 
subcontractanten geen afbreuk doen aan de 
vertrouwelijkheid, objectiviteit en
onpartijdigheid van haar 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten.

De conformiteitsbeoordelingsinstantie 
zorgt ervoor dat de activiteiten van haar 
ondergeschikte instanties of 
subcontractanten geen afbreuk doen aan de 
vertrouwelijkheid, objectiviteit of
onpartijdigheid van haar 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De conformiteitsbeoordelingsinstantie is 
in staat alle conformiteitsbeoordelingstaken 
te verrichten die in artikel 19 aan 
dergelijke instanties zijn toegewezen en 
waarvoor zij is aangemeld, ongeacht of 
deze taken door de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie zelf of 
namens haar en onder haar 
verantwoordelijkheid worden verricht.

6. De conformiteitsbeoordelingsinstantie is 
in staat alle conformiteitsbeoordelingstaken 
te verrichten die in artikel 19 aan deze 
instantie zijn toegewezen en waarvoor zij 
is aangemeld, ongeacht of deze taken door 
de conformiteitsbeoordelingsinstantie zelf 
of namens haar en onder haar 
verantwoordelijkheid worden verricht.

De conformiteitsbeoordelingsinstantie 
beschikt te allen tijde, voor elke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure en 
voor elk soort of elke categorie producten 
waarvoor zij is aangemeld, over het 
benodigde personeel met technische kennis 
en voldoende passende ervaring om de 

De conformiteitsbeoordelingsinstantie 
beschikt te allen tijde, voor elke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure en 
voor elk soort of elke categorie producten 
waarvoor zij is aangemeld over:
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conformiteitsbeoordelingstaken te 
verrichten. Zij beschikt over de middelen 
die nodig zijn om de technische en 
administratieve taken in verband met de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten op 
passende wijze uit te voeren en heeft 
toegang tot alle vereiste apparatuur en 
faciliteiten.

(a) het benodigde personeel met technische 
kennis en voldoende passende ervaring om 
de conformiteitsbeoordelingstaken te 
verrichten;

(b) de nodige beschrijvingen van de 
procedures voor de uitvoering van de 
conformiteitsbeoordeling, waarbij de 
transparantie en de mogelijkheid tot 
reproductie van deze procedures worden 
gewaarborgd. Zij beschikt over adequate 
beleidsvormen en procedures om een 
onderscheid te maken tussen taken die zij 
als aangemelde instantie verricht en 
andere activiteiten;
(c) de nodige procedures om bij de 
uitoefening van haar taken rekening te 
houden met de omvang, de sector, de 
structuur van de ondernemingen, de 
complexiteit van de technologie die voor 
de producten vereist is en het massa- of 
seriële karakter van het productieproces.
Zij beschikt over de middelen die nodig 
zijn om de technische en administratieve 
taken in verband met de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten op 
passende wijze uit te voeren en heeft 
toegang tot alle vereiste apparatuur en 
faciliteiten.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ) voldoende kennis over en inzicht in de 
essentiële eisen, de toepasselijke 
geharmoniseerde normen en de relevante 
bepalingen van de
Gemeenschapswetgeving en de 
desbetreffende uitvoeringsbepalingen;

(c ) voldoende kennis over en inzicht in de 
essentiële eisen, de toepasselijke
geharmoniseerde normen en de relevante 
bepalingen van de communautaire 
harmonisatiewetgeving en haar
uitvoeringsbepalingen;

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De conformiteitsbeoordelingsinstantie 
neemt deel aan, of zorgt ervoor dat zijn 
beoordelingspersoneel op de hoogte is van 
de desbetreffende normalisatieactiviteiten 
en de activiteiten van de coördinatiegroep 
van aangemelde instanties die is opgericht 
uit hoofde van artikel 36, en past de door 
die groep genomen administratieve 
beslissingen en geproduceerde documenten
toe als algemene richtsnoeren.

11. De conformiteitsbeoordelingsinstantie 
neemt deel aan, of zorgt ervoor dat zijn 
beoordelingspersoneel op de hoogte is van 
de desbetreffende normalisatieactiviteiten 
en de activiteiten van de coördinatiegroep 
van aangemelde instanties die is opgericht 
uit hoofde van de desbetreffende 
communautaire harmonisatiewetgeving, 
en past de door die groep genomen 
administratieve beslissingen en 
geproduceerde documenten toe als 
algemene richtsnoeren.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie kan 
aantonen dat zij voldoet aan de criteria in 
de geharmoniseerde normen, waarvan de 
referentienummers in het Publicatieblad 
van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, 
wordt zij geacht aan de eisen in artikel 25
te voldoen.

Wanneer een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie
aantoont dat zij voldoet aan de criteria in 
de relevante geharmoniseerde normen of 
delen ervan, waarvan de 
referentienummers in het Publicatieblad 
van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, 
wordt zij geacht aan de eisen in artikel [25]
te voldoen, op voorwaarde dat de van 
toepassing zijnde geharmoniseerde 
normen deze eisen dekken.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Formeel bezwaar tegen een 

geharmoniseerde norm
Wanneer een lidstaat of de Commissie 
formeel bezwaar heeft tegen de 
geharmoniseerde normen waarvan sprake 
in artikel 26, zijn de bepalingen van 
artikel 13 van toepassing.

Or. en
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Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de
conformiteitsbeoordelingsinstantie
specifieke taken in verband met de 
conformiteitsbeoordeling uitbesteedt of 
door een ondergeschikte instantie laat 
uitvoeren, waarborgt zij dat de 
subcontractant of ondergeschikte instantie 
aan de eisen in artikel 25 voldoet.

1. Wanneer de aangemelde instantie
specifieke taken in verband met de 
conformiteitsbeoordeling uitbesteedt of 
door een ondergeschikte instantie laat 
uitvoeren, waarborgt zij dat de 
subcontractant of ondergeschikte instantie 
aan de eisen in artikel 25 voldoet, en 
brengt zij de aanmeldende autoriteit 
hiervan op de hoogte.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De conformiteitsbeoordelingsinstantie
neemt de volledige verantwoordelijkheid 
op zich voor de taken die worden verricht 
door subcontractanten of ondergeschikte 
instanties, ongeacht waar deze zijn 
gevestigd.

2. De aangemelde instantie neemt de 
volledige verantwoordelijkheid op zich 
voor de taken die worden verricht door 
subcontractanten of ondergeschikte 
instanties, ongeacht waar deze zijn 
gevestigd.

Or. en
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Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De conformiteitsbeoordelingsinstantie
houdt alle relevante documenten over de 
beoordeling van de kwalificaties van de 
subcontractant of de ondergeschikte 
instantie en over de door de 
subcontractant of ondergeschikte 
instantie uit hoofde van artikel 19 
uitgevoerde werkzaamheden ter 
beschikking van de nationale autoriteiten.

4. De aangemelde instantie houdt alle 
relevante documenten over de beoordeling 
van de kwalificaties van de subcontractant 
of de ondergeschikte instantie en over de 
door hen uit hoofde van artikel 19 
uitgevoerde werkzaamheden ter 
beschikking van de aanmeldende 
instantie.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een aanmelding niet gebaseerd 
is op een accreditatiecertificaat als bedoeld 
in artikel 28, lid 2, verschaft de 
aanmeldende autoriteit de Commissie en de 
andere lidstaten alle bewijsstukken die 
nodig zijn om de bekwaamheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie te 
verifiëren.

4. Wanneer een aanmelding niet gebaseerd 
is op een accreditatiecertificaat als bedoeld 
in artikel 28, lid 2, verschaft de 
aanmeldende autoriteit de Commissie en de 
andere lidstaten de bewijsstukken waaruit
de bekwaamheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie blijkt, 
evenals de regeling die waarborgt dat deze 
instantie regelmatig wordt gecontroleerd 
en blijft voldoen aan de eisen van artikel 
25.
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Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De betrokken instantie mag de 
activiteiten van een aangemelde instantie 
alleen verrichten als de Commissie en de 
andere lidstaten binnen twee maanden na 
de aanmelding geen bezwaren hebben 
ingediend.

5. De betrokken instantie mag de 
activiteiten van een aangemelde instantie 
alleen verrichten als de Commissie en de 
andere lidstaten geen bezwaren indienen
binnen twee weken na een aanmelding 
indien een accreditatiecertificaat wordt 
gebruikt of binnen twee maanden na een 
aanmelding indien geen 
accreditatiecertificaat wordt gebruikt.

Alleen een dergelijke instantie wordt voor 
de toepassing van deze richtlijn als 
aangemelde instantie beschouwd.

Alleen een dergelijke instantie wordt voor 
de toepassing van deze richtlijn als 
aangemelde instantie beschouwd.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een aanmeldende autoriteit 
heeft geconstateerd of vernomen dat een 
aangemelde instantie niet meer aan de 
eisen in artikel  25 voldoet of haar 

1. Wanneer een aanmeldende autoriteit 
heeft geconstateerd of vernomen dat een 
aangemelde instantie niet meer aan de 
eisen in artikel 25 voldoet of haar 
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verplichtingen niet nakomt, wordt de 
aanmelding door de aanmeldende autoriteit
naargelang het geval beperkt, opgeschort 
of ingetrokken. Zij brengt de Commissie en 
de andere lidstaten onmiddellijk daarvan 
op de hoogte.

verplichtingen niet nakomt, wordt de 
aanmelding door de aanmeldende autoriteit 
beperkt, opgeschort of ingetrokken, 
afhankelijk van de ernst van het niet-
voldoen aan deze eisen of het niet-
nakomen van deze verplichtingen. Zij
brengt de Commissie en de andere lidstaten 
onmiddellijk daarvan op de hoogte.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alle informatie die de Commissie in het 
kader van haar onderzoek ontvangt, wordt 
door haar vertrouwelijk behandeld. 

3. Alle gevoelige informatie die de 
Commissie in het kader van haar 
onderzoek ontvangt, wordt door haar 
vertrouwelijk behandeld. 

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De conformiteitsbeoordelingen worden 
op evenredige wijze uitgevoerd, waarbij 
voorkomen wordt de marktdeelnemers 
onnodig te belasten en in het bijzonder

2. De conformiteitsbeoordelingen worden 
op evenredige wijze uitgevoerd, waarbij 
voorkomen wordt de marktdeelnemers 
onnodig te belasten. De 



PE407.804v01-00 40/69 PR\727440NL.doc

NL

rekening wordt gehouden met de omvang 
van de bedrijven en de relatieve 
technologische complexiteit van het 
speelgoed.

conformiteitsbeoordelingsinstanties 
houden bij de uitoefening van hun taken
rekening met de omvang, de sector, de 
structuur van de onderneming, de 
complexiteit van de technologie die voor 
de producten vereist is en het massa- of 
seriële karakter van het productieproces.

Hierbij eerbiedigen zij hoe dan ook de 
striktheid en het beschermingsniveau die 
nodig zijn opdat het speelgoed voldoet aan 
de bepalingen van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ) informatieverzoeken die zij van 
markttoezichtautoriteiten ontvangen;

(c ) informatieverzoeken die zij van 
markttoezichtautoriteiten ontvangen met 
betrekking tot 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten;

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de door hen 
aangemelde instanties aan de 
werkzaamheden van die groep deelnemen.

De lidstaten zorgen ervoor dat de door hen 
aangemelde instanties rechtstreeks of via 
aangestelde vertegenwoordigers aan de 
werkzaamheden van die groep of groepen
deelnemen.

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen overeenkomstig de 
artikelen 6, 8 en 9 van 
Richtlijn 2001/95/EG voor de organisatie 
en uitvoering van toezicht op speelgoed dat 
op de markt wordt geïntroduceerd. Naast 
die bepalingen zijn ook de artikelen 38, 39 
en 40 van deze richtlijn van toepassing.

De lidstaten zorgen overeenkomstig de 
artikelen 15 tot en met 29 van Richtlijn 
(EG) nr. … voor de organisatie en 
uitvoering van toezicht op speelgoed dat op 
de markt wordt geïntroduceerd. Naast die 
bepalingen is ook artikel 39 van deze 
richtlijn van toepassing.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 Schrappen
Bevoegdheden van de 
markttoezichtautoriteiten
1. De markttoezichtautoriteiten kunnen 
van de betrokken marktdeelnemers alle 
informatie verlangen die noodzakelijk 
wordt geacht voor doeltreffend 
markttoezicht, met inbegrip van de in 
artikel 20 bedoelde technische 
documentatie.
2. De markttoezichtautoriteiten kunnen 
een aangemelde instantie verzoeken om 
informatie, met inbegrip van testverslagen 
en technische documentatie, over de door 
deze instantie afgegeven of ingetrokken 
certificaten van EG-typeonderzoek, dan 
wel de weigering een certificaat af te 
geven. 
3. De markttoezichtautoriteiten hebben 
recht op toegang tot de gebouwen van de 
betrokken marktdeelnemers wanneer dat 
voor het toezicht op speelgoed 
overeenkomstig artikel 37 noodzakelijk 
blijkt.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. De markttoezichtautoriteiten 
kunnen een aangemelde instantie 
verzoeken om informatie, met inbegrip 
van testverslagen en technische 
documentatie, over de door deze instantie 
afgegeven of ingetrokken certificaten van 
EG-typeonderzoek, dan wel de weigering 
een certificaat af te geven.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 Schrappen
Samenwerking in verband met 

markttoezicht
1. De lidstaten zien toe op een efficiënte 
samenwerking en uitwisseling van 
informatie over alle aangelegenheden 
inzake speelgoed dat een risico 
meebrengt, tussen hun 
markttoezichtautoriteiten en die van de 
andere lidstaten en tussen hun eigen 
autoriteiten en de Commissie en relevante 
agentschappen van de Gemeenschap.
2. Voor de toepassing van lid 1 verlenen 
de markttoezichtautoriteiten van de 
lidstaten op verzoek bijstand aan de 
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markttoezichtautoriteiten van andere 
lidstaten door de verstrekking van 
informatie of documentatie, door de 
uitvoering van onderzoek of andere 
passende maatregelen of door deelname 
aan onderzoek dat op initiatief van andere 
lidstaten is ingesteld.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten 
van een lidstaat maatregelen hebben 
genomen overeenkomstig artikel 12 van
Richtlijn 2001/95/EG of voldoende 
redenen hebben om aan te nemen dat onder 
deze richtlijn vallend speelgoed een risico 
voor de gezondheid of veiligheid van 
personen vormt, voeren zij samen met de 
betrokken marktdeelnemers een 
beoordeling van het speelgoed uit in het 
licht van alle in deze richtlijn vastgestelde 
eisen.

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten 
van een lidstaat maatregelen hebben 
genomen overeenkomstig artikel 20 van
Verordening (EG) nr.... of voldoende 
redenen hebben om aan te nemen dat onder 
deze richtlijn vallend speelgoed een risico 
vormt voor de gezondheid of veiligheid 
van personen of voor andere onder deze 
richtlijn vallende aspecten van de 
bescherming van algemene belangen, 
voeren zij een beoordeling van het 
speelgoed uit in het licht van alle in deze 
richtlijn vastgestelde eisen. De 
desbetreffende marktdeelnemers verlenen 
de nodige medewerking aan de 
markttoezichtautoriteiten.

Wanneer de markttoezichtautoriteiten bij 
deze beoordeling vaststellen dat het 
speelgoed niet aan de eisen in deze richtlijn 
voldoet, verlangen zij van de betrokken 
marktdeelnemer dat hij binnen een door 
hen vast te stellen redelijke termijn, die 
evenredig is met de aard van het risico, 
passende corrigerende maatregelen neemt 

Wanneer de markttoezichtautoriteiten bij 
deze beoordeling vaststellen dat het 
speelgoed niet aan de eisen in deze richtlijn 
voldoet, verlangen zij onverwijld van de 
betrokken marktdeelnemer dat hij binnen 
een door hen vast te stellen redelijke 
termijn, die evenredig is met de aard van 
het risico, passende corrigerende 
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om het speelgoed met deze eisen conform 
te maken, uit de handel te nemen of terug 
te roepen.

maatregelen neemt om het speelgoed met 
deze eisen conform te maken, uit de handel 
te nemen of terug te roepen.

De markttoezichtautoriteiten brengen de 
desbetreffende aangemelde instantie 
hiervan op de hoogte.
Artikel 21 van Verordening (EG) nr.… is 
van toepassing op de in de tweede alinea 
genoemde maatregelen.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De marktdeelnemer zorgt ervoor dat de 
door hem genomen corrigerende 
maatregelen worden toegepast op al het 
betrokken speelgoed dat hij in de 
Gemeenschap op de markt heeft 
aangeboden.

3. De marktdeelnemer zorgt ervoor dat alle 
passende corrigerende maatregelen worden 
toegepast op al het betrokken speelgoed dat 
hij in de Gemeenschap op de markt heeft 
aangeboden.

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 4 bedoelde informatie omvat 
alle bekende bijzonderheden, met name de 
gegevens die nodig zijn om het non-
conforme speelgoed te identificeren en om 
de oorsprong van het speelgoed, de aard 
van het risico en de aard en de duur van de 
nationale maatregelen vast te stellen. De 
markttoezichtautoriteiten vermelden met 
name of de non-conformiteit een van de 
volgende redenen heeft:

5. De in lid 4 bedoelde informatie omvat 
alle bekende bijzonderheden, met name de 
gegevens die nodig zijn om het non-
conforme speelgoed te identificeren en om 
de oorsprong van het speelgoed, de aard 
van de beweerde non-conformiteit en van
het risico, en de aard en de duur van de 
nationale maatregelen vast te stellen, 
evenals de argumenten die worden 
aangevoerd door de desbetreffende 
marktdeelnemer. De 
markttoezichtautoriteiten vermelden met 
name of de non-conformiteit een van de 
volgende redenen heeft:

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 
aanzien van het betrokken speelgoed 
onmiddellijk passende beperkende 
maatregelen worden genomen zoals het 
uit de handel nemen van dit product op 
hun markt.

Or. en
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Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de nationale maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht en de non-
conformiteit van het speelgoed wordt 
toegeschreven aan tekortkomingen in de 
geharmoniseerde normen als bedoeld in 
artikel 41, lid 5, onder b), legt de 
Commissie of de lidstaat de 
aangelegenheid voor aan het bij artikel 5 
van Richtlijn 98/34/EG ingestelde
permanente comité.

3.  Indien de nationale maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht en de non-
conformiteit van het speelgoed wordt 
toegeschreven aan tekortkomingen in de 
geharmoniseerde normen als bedoeld in 
artikel 41, lid 5, onder b), moet de 
Commissie de relevante Europese 
normalisatie-instantie of -instanties op de 
hoogte brengen en de aangelegenheid
voorleggen aan het bij artikel 5 van
richtlijn 98/34/EG ingestelde comité. Dit 
comité moet de relevante Europese 
normalisatie-instantie of -instanties 
raadplegen en onverwijld advies 
uitbrengen. 

Or. en

Motivering

 Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een maatregel als bedoeld in artikel 41, 
lid 4, van het type is waarvan uit hoofde 
van artikel 12 van Richtlijn 2001/95/EG
kennisgeving moet worden gedaan via het 
communautair systeem voor snelle 

Als een maatregel als bedoeld in artikel 41, 
lid 4, van het type is waarvan uit hoofde 
van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 
… kennisgeving moet worden gedaan via 
het communautair systeem voor snelle 
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uitwisseling van informatie (RAPEX), is 
een afzonderlijke kennisgeving uit hoofde 
van artikel 41, lid 4, van deze richtlijn niet 
noodzakelijk, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

uitwisseling van informatie (RAPEX), is 
een afzonderlijke kennisgeving uit hoofde 
van artikel 41, lid 4, van deze richtlijn niet 
noodzakelijk, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de technische documentatie is niet 
beschikbaar of onvolledig.

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Naam en adres van de fabrikant (of zijn 
gemachtigde):

2. Naam en adres van de fabrikant of zijn 
gemachtigde:

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.
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Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorwerp van de verklaring
(beschrijving aan de hand waarvan het 
speelgoed kan worden getraceerd):

4. Voorwerp van de verklaring
(beschrijving aan de hand waarvan het 
speelgoed kan worden getraceerd, indien 
nodig, met een foto):

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De aangemelde instantie ... (naam, 
nummer)… heeft een … (werkzaamheden 
beschrijven)… uitgevoerd en het certificaat 
…. afgegeven. 

7. (Indien van toepassing) De aangemelde 
instantie ... (naam, nummer)… heeft een …
(werkzaamheden beschrijven)… 
uitgevoerd en het certificaat …. afgegeven.

Or. en

Motivering

Technische aanpassing aan het goederenpakket.

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Ook moeten nieuwe essentiële (16) Ook moeten nieuwe essentiële 
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veiligheidseisen worden vastgesteld om 
kinderen tegen onlangs aan het licht 
gekomen risico's te beschermen. In het 
bijzonder moeten de bepalingen 
betreffende chemische stoffen in speelgoed 
worden uitgebreid en aangepast. In deze 
bepalingen moet worden gespecificeerd dat 
speelgoed moet voldoen aan de algemene 
stoffenwetgeving, in het bijzonder 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 
en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 
van de Raad en de Richtlijnen 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 
2000/21/EG van de Commissie. De 
bepalingen moeten echter ook worden 
aangepast aan de bijzondere behoeften van 
kinderen, een kwetsbare groep 
consumenten. Daarom moeten, vanwege de 
bijzondere risico's van deze stoffen voor de 
menselijke gezondheid, nieuwe 
beperkingen worden opgenomen voor 
stoffen die overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende 
de aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de 
indeling, de verpakking en het kenmerken 
van gevaarlijke stoffen als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld en 
voor geurstoffen in speelgoed. De 
specifieke grenswaarden voor bepaalde 
stoffen in Richtlijn 88/378/EEG moeten 
worden aangepast in verband met het 
voortschrijdend wetenschappelijke inzicht.

veiligheidseisen worden vastgesteld om 
kinderen tegen onlangs aan het licht 
gekomen risico's te beschermen. In het 
bijzonder moeten de bepalingen 
betreffende chemische stoffen in speelgoed 
worden uitgebreid en aangepast. In deze 
bepalingen moet worden gespecificeerd dat 
speelgoed moet voldoen aan de algemene 
stoffenwetgeving, in het bijzonder 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 
en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 
van de Raad en de Richtlijnen 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 
2000/21/EG van de Commissie. De 
bepalingen moeten echter ook worden 
aangepast aan de bijzondere behoeften van 
kinderen, een kwetsbare groep 
consumenten. Daarom moeten, vanwege de 
bijzondere risico's van deze stoffen voor de 
menselijke gezondheid, nieuwe op risico-
analyse gebaseerde beperkingen worden 
opgenomen voor stoffen die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG van 
27 juni 1967 betreffende de aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke stoffen17 als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting zijn ingedeeld en 
voor geurstoffen in speelgoed. De 
specifieke grenswaarden voor bepaalde 
stoffen in Richtlijn 88/378/EEG moeten 
worden aangepast in verband met het 
voortschrijdend wetenschappelijke inzicht

Or. nl
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Motivering

De beperkingen die in deze richtlijn worden opgenomen, zijn gebaseerd op een mogelijk 
negatief effect ten gevolge van een combinatie van gevaar en blootstelling. Het is goed dit 
expliciet in de overwegingen op te nemen.

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Een geharmoniseerde 
overgangsperiode van twee jaar na de 
inwerkingtreding van de Richtlijn is 
noodzakelijk om speelgoedproducenten en 
de andere marktdeelnemers de tijd te 
geven zich aan te passen aan de nieuwe 
technische vereisten en om consistente 
toepassing van deze richtlijn in de 
Europese Unie te waarborgen.

Or. nl

Motivering

De ontwerprichtlijn voorziet dat lidstaten de marktintroductie van speelgoed dat met 
Richtlijn 88/378/EEG in overeenstemming is en dat voor of uiterlijk tot twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn op de markt is geïntroduceerd, niet mogen belemmeren.  
Om misverstanden tegen verkeerde interpretatie te voorkomen, wordt dit beter duidelijk in de 
overwegingen opgenomen

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "op de markt aanbieden": het in het 
kader van een handelsactiviteit, al dan niet 
tegen betaling, verstrekken van speelgoed 
met het oog op distributie, consumptie of 
gebruik op de communautaire markt;

(1) "op de markt aanbieden": het in het 
kader van een handelsactiviteit, al dan niet 
tegen betaling en al dan niet met 
winstoogmerk, verstrekken van speelgoed 
met het oog op distributie, consumptie of 
gebruik op de communautaire markt;
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Or. nl

Motivering

Ook het verstrekken van speelgoed door verenigingen zonder winstoogmerk moet door deze 
richtlijn geregeld worden

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "speeltoestel": voor huishoudelijk 
gebruik bestemd speelgoed, met 
uitzondering van voertuigen om op te 
rijden, dat ontworpen is om het gewicht 
van een of meer kinderen te dragen en
bestemd is om door kinderen mee of in te 
worden gespeeld, zoals schommels, 
glijbanen, draaimolens, klimrekken, 
trampolines, speelbadjes en niet voor water 
bestemd opblaasspeelgoed;

(11) "speeltoestel": voor huishoudelijk 
gebruik bestemd speelgoed, met 
uitzondering van voertuigen om op te 
rijden, dat bestemd is om door kinderen 
mee of in te worden gespeeld, zoals 
schommels, glijbanen, draaimolens, 
klimrekken, trampolines, speelbadjes en 
niet voor water bestemd opblaasspeelgoed 
ongeacht of het ontworpen is om het 
gewicht van een of meer kinderen te 
dragen

Or. nl

Amendement 84

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) "kennelijk ontworpen of bestemd 
voor kinderen uit leeftijdscategorie x":
notie waarmee bedoeld wordt dat vereist is 
dat het kind over de vaardigheden en 
intellectuele capaciteiten beschikt die met 
de bedoelde leeftijdsgroep 
corresponderen.

Or. nl
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Motivering

.Er moet voorkomen worden dat de fabrikant tegen beter weten in een fictieve 
leeftijdscategorie op het etiket aangeeft om aan bepaalde verplichtingen en/of 
aansprakelijkheden te ontsnappen

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in bijlage V, deel B, 
vermelde categorieën speelgoed 
worden de in dat deel opgenomen 
waarschuwingen gebruikt.

De in bijlage V, deel B, onderdeel 1 
genoemde waarschuwingen mogen 
niet worden gebruikt op speelgoed 
dat gezien de functie, afmetingen of 
andere kenmerken, bestemd is voor 
kinderen jonger dan 36 maanden.

Or. nl

Motivering

De autoriteiten zien vaak dat speelgoed bestemd voor kinderen onder de 3 jaar de 
vermelding draagt "niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar wegens …". Daarmee 
trachten sommige fabrikanten hun verantwoordelijkheid te ontlopen of zich op 
aansprakelijksheidsvlak in te dekken. Aangezien bijlage V niet expliciet verbiedt dat deze zin 
wordt aangebracht, is het voor de marktbewaking veel eenvoudiger de wetgeving te 
handhaven als deze zin wordt opgenomen in de richtlijn

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De fabrikant vermeldt de 
waarschuwingen zichtbaar, duidelijk 
leesbaar en nauwgezet op het speelgoed, 
op een daarop aangebracht etiket of op de 

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

speelgoed, op een daarop aangebracht 
etiket of op de verpakking en, in 
voorkomend geval, in de bijgevoegde 
gebruiksaanwijzing. In het geval van klein 
speelgoed dat zonder verpakking wordt 
verkocht, worden passende 
waarschuwingen op het speelgoed 
aangebracht.

Or. nl

Motivering

Zelfs wanneer een lidstaat geen taalvoorschriften oplegt moet de essentiele informatie 
gegeven worden in een taal waarvan mag worden aangenomen dat de consument ze begrijpt

Amendement 87

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De waarschuwingen waarin de minimum-
en maximumleeftijd voor gebruikers is 
vermeld, moeten zichtbaar en leesbaar zijn.

Or. nl

Motivering

Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat de consument geinformeerd is zonder zover te gaan 
uiteindelijk in te grijpen in de winkelinrichting van de distributeur

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen verlangen dat de 3. De lidstaten kunnen verlangen dat de 



PR\727440NL.doc 55/69 PE407.804v01-00

NL

waarschuwingen en
veiligheidsvoorschriften, of een deel ervan, 
in hun eigen officiële taal of talen worden 
vermeld wanneer het speelgoed op hun 
grondgebied op de markt wordt 
geïntroduceerd

waarschuwingen, veiligheidsvoorschriften 
en gebruiksaanwijzingen, of een deel 
ervan, in hun eigen officiële taal of talen 
worden vermeld wanneer het speelgoed op 
hun grondgebied op de markt wordt 
geïntroduceerd.

Or. nl

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. nl

Motivering

Verduidelijking van de tekst in functie van de werking van de interne markt.

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens speelgoed op de markt te 
introduceren, verrichten fabrikanten een 
analyse van de chemische, materiële, 
mechanische, elektrische, hygiënische, 
radioactieve en ontvlambaarheidsgevaren 
die het speelgoed kan opleveren en 

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

potentiële blootstelling aan deze gevaren.

Or. nl

Motivering

Dit risico is niet inherent aan het speelgoed maar aan de wijze waarop ermee wordt 
omgegaan. Zulk een analyse is derhalve niet op sluitende wijze uitvoerbaar.

Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Fietsen, autopeds en andere 
vervoermiddelen die ontworpen zijn voor 
sport of bestemd zijn voor gebruik op 
openbare wegen of openbare paden.

4. Autopeds en andere vervoermiddelen die 
ontworpen zijn voor sport of bestemd zijn 
voor gebruik op openbare wegen of 
openbare paden.

Fietsen met een maximale zadelhoogte 
van meer dan 435 mm, gemeten als de 
verticale afstand van de grond tot de top 
van het zadeloppervlak, met het zadel in 
een horizontale positie en de zadelpen 
geplaatsts op de minimale 
insteekmarkering;

Or. nl

Motivering

De huidige Europese normering omtrent kinderfietsen is onduidelijk en maakt een 
onderscheid tussen fietsen met een maximale zadelhoogte van minder dan 435 mm (EN 71-1), 
fietsen met een maximale zadelhoogte van meer dan 435 mm en minder dan 635 mm 
(EN14765) en fietsen van meer dan 635 mm (EN 14764). De eerste soort fietsen is niet 
bedoeld om op de openbare weg gebruikt te worden en wordt afhankelijk van de wetgeving 
van de lidstaat al dan niet, als fiets beschouwd. Ook voor de marktbewaking en de fabrikant 
leidt deze inconsistentie tot onduidelijkheid.
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Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel I – punt 4  – zin 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. nl

Motivering

De huidige bewoording is te restrictief omdat een speelgoed voor oudere kinderen, om in de 
mond te plaatsen, dan geen enkel klein onderdeel mag bevatten..

Amendement 93

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

opgenomen in bestanddelen van speelgoed 
of microstructureel afzonderlijke delen van 
speelgoed waar kinderen onder geen enkel 
beding  fysiek mee in aanraking kunnen 
komen.

Or. nl

Motivering

Een strengere formulering is aangewezen..

Amendement 94

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. nl

Motivering

Er is geen voldoende reden om CMR van categorie 1, 2 en 3 in speelgoed op een onderling 
verschillende wijze te behandelen.

Amendement 95

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Stoffen of preparaten die 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, categorie 3, zijn 

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

Or. nl

Motivering

Er is geen voldoende reden om CMR van categorie 1, 2 en 3 in speelgoed op een 
verschillende wijze te behandelen. Dit amendement hangt samen met het amendement van de 
rapporteur op Bijlage II, deel III, punt 4

Amendement 96

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Speelgoed of delen ervan die 
bestemd zijn om in de mond te worden 
gestopt, ongeacht de leeftijd waarvoor het 
speelgoed bestemd is, voldoen aan de 
voorschriften inzake migratielimieten 
voor verpakkingsproducten voor 
levensmiddelen zoals voorzien in 
Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 oktober 2004 inzake materialen en 
voorwerpen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen.

Or. nl

Motivering

Het is verantwoord dat de bestaande voorschriften inzake materialen en voorwerpen bestemd 
om met levensmiddelen in contact te komen ook van toepassing zijn op speelgoed of delen 
ervan wanneer deze bestemd zijn om in de mond te worden gestopt.
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Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel III – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Speelgoed dat bestemd is om 
veelvuldig in contact te komen met de 
huid, zoals vingerverf of boetseerklei, 
voldoet aan de voorschriften inzake 
samenstelling en de etikettering in 
Richtlijn 76/768/EEG.

Or. nl

Motivering

Er is geen reden om in de speelgoedrichtlijn, voor speelgoed dat veelvuldig in contact komt 
met de huid, minder strenge bepalingen op te nemen dan datgene wat voorzien is in de 
cosmeticarichtlijn.

Amendement 98

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

1. Alantwortelolie (Inula helenium)

2. Allylisothiocyanaat

3. Fenylacetonitril

4. 4-tert-Butylfenol

5. Chenopodiumolie

6. 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol

7. Diethylmaleaat

8. Dihydrocumarine

Speelgoed bevat niet de volgende 
allergene geurstoffen:

1. Alantwortelolie (Inula helenium)

2. Allylisothiocyanaat

3. Fenylacetonitril

4. 4-tert-Butylfenol

5. Chenopodiumolie

6. 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropanol

7. Diethylmaleaat

8. Dihydrocumarine
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9. 2,4-Dihydroxy-3-
methylbenzaldehyd

10. 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol 
(6,7-dihydrogeraniol)

11. 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzoyron

12. Dimethylcitraconaat

13. 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-
trieen-3-on

14. 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-
trieen-2-on

15. Difenylamine

16. Ethylacrylaat

17. Vijgenblad, vers en preparaten

18. (E)-Hept-2-enal

19. (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een

20. (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een

21. Hydroabiëtylalcohol

22. 4-Ethoxyfenol

23. Decahydro-6-isopropyl-2-naftol

24. 7-Methoxycumarine

25. 4-Methoxyfenol

26. 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-
on

27. 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-
3-on

28. Methylcrotonaat

29. 6-Methylcumarine

30. 7-Methylcumarine

31. 5-Methylhexaan-2,3-dion

32. Costuswortelolie (Saussurea 
lappa Clarke)

33. 7-Ethoxy-4-methylcumarine

34. Hexahydrocumarine

9. 2,4-Dihydroxy-3-
methylbenzaldehyd

10. 3,7-Dimethyloct-2-een-1-ol 
(6,7-dihydrogeraniol)

11. 8-tert-Butyl-4,6-dimethyl-2-
benzoyron

12. Dimethylcitraconaat

13. 7,11-Dimethyldodeca-4,6,10-
trieen-3-on

14. 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-
trieen-2-on

15. Difenylamine

16. Ethylacrylaat

17. Vijgenblad, vers en preparaten

18. (E)-Hept-2-enal

19. (E)-1,1-Diethoxyhex-2-een

20. (E)-1,1-Dimethoxyhex-2-een

21. Hydroabiëtylalcohol

22. 4-Ethoxyfenol

23. Decahydro-6-isopropyl-2-naftol

24. 7-Methoxycumarine

25. 4-Methoxyfenol

26. 4-(p-Methoxyfenyl)-3-buteen-2-
on

27. 1-(p-Methoxyfenyl)pent-1-een-
3-on

28. Methylcrotonaat

29. 6-Methylcumarine

30. 7-Methylcumarine

31. 5-Methylhexaan-2,3-dion

32. Costuswortelolie (Saussurea 
lappa Clarke)

33. 7-Ethoxy-4-methylcumarine

34. Hexahydrocumarine
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35. Perubalsem (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

36. 2-Pentylideencyclohexaan-1-on

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

35. Perubalsem (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

36. 2-Pentylideencyclohexaan-1-on

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

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

Bovendien worden de volgende 
allergene geurstoffen vermeld als 
zij als zodanig aan speelgoed 
worden toegevoegd in een 
concentratie van meer dan 0,01 
gewichtspercent:

1. Amylcinnamal

2. Amylcinnamylalcohol

3. 4-Methoxybenzylalcohol

4. Benzylalcohol

5. Benzylbenzoaat

6. Benzylcinnamaat

7. Benzylsalicylaat

8. Cinnamal

9. Cinnamylalcohol

10.Citral

11. Citronellol

12. Cumarine

13. Eugenol

14. Farnesol

15. Geraniol

16. Hexylcinnamaldehyd

17. Hydroxycitronellal

18. 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-

39. Amylcinnamal

40. Amylcinnamylalcohol

41. 4-Methoxybenzylalcohol

42. Benzylalcohol

43. Benzylbenzoaat

44. Benzylcinnamaat

45. Benzylsalicylaat

46. Cinnamal

47. Cinnamylalcohol

48. Citral

49. Citronellol

50. Cumarine

51. Eugenol

52. Farnesol

53. Geraniol

54. Hexylcinnamaldehyd

55. Hydroxycitronellal

56. 4-(4-Hydroxy-4-
methylpentyl)cyclohex-3-
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eencarbaldehyde

19. Isoeugenol

20. Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-
(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)

21. (R)-p-Mentha-1,8-dieen

22. Linalool

23. Methyloct-2-ynoaat

24. 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on

25. Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract

26. Evernia furfuracea extract

eencarbaldehyde

57. Isoeugenol

58. Lilial (in punt 83 van de 
Cosmeticarichtlijn vermeld als: 2-
(4-tert-
butylbenzyl)propionaldehyde)

59. (R)-p-Mentha-1,8-dieen

60. Linalool

61. Methyloct-2-ynoaat

62. 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on

63. Evernia prunastri en Evernia 
furfuracea extract

64. Evernia furfuracea extract

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

Or. nl

Motivering

Het is onverantwoord in speelgoed geurstoffen te gebruiken die allergiëen kunnen opwekken 
bij kinderen

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel V – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Speelgoed is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat aan de eisen inzake 
hygiëne en zuiverheid wordt voldaan en 
elk risico van infectie, ziekte en besmetting 
wordt vermeden.

1. Speelgoed is zodanig ontworpen en 
vervaardigd dat aan de eisen inzake 
hygiëne en zuiverheid wordt voldaan en 
elk risico van infectie, ziekte en besmetting 
wordt vermeden. Speelgoed moet kunnen 
gewassen, geschrobd en ontsmet worden.
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Or. nl

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel V – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Speelgoed van textiel voor kinderen 
jonger dan 36 maanden kan gewassen 
worden en voldoet ook na het wassen aan 
de veiligheidseisen.

2. Speelgoed van textiel voor kinderen 
jonger dan 36 maanden kan gewassen 
worden en voldoet ook na het wassen aan 
de veiligheidseisen. Indien speelgoed een 
mechanisch component bevat dat 
beschadigd kan worden bij 
onderdompeling, moet het textiel 
oppervlakkig gereinigd kunnen worden.

Or. nl

Motivering

Deze wijziging is in het belang van een goede hygiëne

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel B – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Speelgoed in levensmiddelen 7. Speelgoed in levensmiddelen

Op speelgoed dat in levensmiddelen 
is opgenomen of daarmee is 
samengevoegd, wordt de volgende 
waarschuwing aangebracht:

Op speelgoed dat in levensmiddelen 
is opgenomen of daarmee is 
samengevoegd, wordt de volgende 
waarschuwing aangebracht:

"Toezicht door volwassenen 
aanbevolen".

"Verwijder het speelgoed vooraleer 
het levensmiddel aan een kind te 
geven".

Or. nl
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Motivering

Deze formulering biedt meer garanties voor de veiligheid van het kind.
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TOELICHTING

1. Achtergrond en nieuwe elementen van het voorstel

Het voorstel van de Commissie strekt ertoe Richtlijn 88/378/EEG van 3 mei 1988 betreffende 
de veiligheid van speelgoed in te trekken en te vervangen door een nieuwe richtlijn.

Richtlijn 88/378/EEG was de eerste Richtlijn die werd ingevoerd volgens de zogenaamde 
"nieuwe aanpak", waarbij de essentiële veiligheidsvereisten in de wetgeving zelf worden 
opgenomen en voor de technische specificaties naar geharmoniseerde normen wordt 
verwezen. De voorgestelde nieuwe Richtlijn is gebaseerd op dezelfde principes.

Hoewel de Richtlijn van 1988 aan de verwachtingen heeft voldaan en al een hoog niveau van 
speelgoedveiligheid in de Europese Unie heeft verzekerd, is zij na 20 jaren aan modernisering 
toe. Er moet ook rekening gehouden worden met nieuwe veiligheidsrisico's die zich (kunnen) 
stellen als gevolg van het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe soorten speelgoed, 
eventueel vervaardigd met nieuwe materialen.

De hoofdpunten van de herziening zijn volgens de Commissie:

a. het invoeren van betere veiligheidseisen, voornamelijk wat het gebruik van 
chemische stoffen en de eisen in verband met elektrische eigenschappen betreft. Ook 
is er een aanpassing van de fysische en mechanische eigenschappen (risico's van 
verstikking en verstikking door inslikken);

b. een verduidelijking van het toepassingsgebied en de begrippen van de richtlijn;

c. een meer efficiënte en samenhangende handhaving van de richtlijn. Dit houdt in dat 
het markttoezicht door de lidstaten versterkt wordt, dat er duidelijke voorschriften 
komen voor het technische dossier dat de speelgoedfabrikanten moeten opstellen, dat 
de regels over het aanbrengen van de CE-markering worden aangepast aan het 
gewijzigde wettelijke kader en dat er een nieuwe verplichting wordt opgenomen voor 
de fabrikanten om, als onderdeel van het technisch dossier, een analyse te verrichten 
van de gevaren die het speelgoed kan opleveren.

d. een afstemming op het algemene wettelijke kader voor het in de handel brengen van 
producten.

De voorgestelde Richtlijn betreft enkel de (fysieke) veiligheid van speelgoed, en bevat geen 
bepalingen in verband met de educatieve waarde ervan of morele aspecten.

2. Afstemming van het voorstel op de goedgekeurde nieuwe regels van het 
zogenaamde "goederenpakket"

Het wettelijke kader voor het in de handel brengen van goederen zal weldra gewijzigd 
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worden.

Het betreft: 
- een nieuwe verordening betreffende het in de handel brengen van producten; deze 
verordening bevat voorschriften voor de accreditatie en het markttoezicht; 

- een nieuw besluit betreffende het in de handel brengen van producten; dit besluit bevat o.m. 
standaardartikelen voor toekomstige nieuwe aanpak-richtlijnen.

De nieuwe richtlijn moet in overeenstemming gebracht worden met dit nieuwe wettelijke 
kader. Het Commissievoorstel is in overeenstemming met de door de Commissie aanvankelijk 
voorgestelde verordening en besluit, maar nog niet met de tekst zoals die door het Europees 
Parlement werd aangenomen op 21 februari 2008 en wellicht door de Raad zal goedgekeurd 
worden. De Commissie heeft aangekondigd geen gewijzigd voorstel voor de 
Speelgoedrichtlijn te zullen formuleren om de overeenstemming met het nieuwe 
"goederenpakket" te verzekeren.

Om vooruitgang te maken met de voorgestelde richtlijn, stelt uw rapporteur voor dat het 
Europese Parlement de technische aanpassingen van de richtlijntekst aan de recente en door 
het Europese Parlement goedgekeurde kaderteksten (het zogenaamde "goederenpakket") 
invoert. Het betreft aanpassingen aan:

- definities
- algemene verplichtingen voor marktdeelnemers
- vermoeden van conformiteit
- formeel bezwaar tegen geharmoniseerde normen
- voorschriften voor de CE markering
- eisen voor conformiteitsbeoordelingsinstanties 
- aanmeldingsprocedures
- procedures voor producten die een risico meebrengen.

Amendementen nr.1 tot en met nr. 79 betreffen deze technische aanpassingen aan het nieuwe 
wetgevende kader. Zij zijn in overeenstemming met de door de Europees Parlement gemaakte 
keuzes en beslissingen betreffende dit algemene kader.

3. Beoordeling

- algemeen

Uw rapporteur is van oordeel dat kinderen als meest kwetsbare consumenten op zo volledig 
mogelijke wijze beschermd moeten worden en dat hun ouders en dat begeleiders erop moeten 
kunnen vertrouwen dat het speelgoed dat wordt aangeboden op de Europese markt, aan 
strenge veiligheidsvereisten voldoet.

Zij is het daarom eens met de door de Commissie vooropgestelde doelstellingen: 
modernisering, verduidelijking en versterking van de veiligheidsvereisten van de Richtlijn en 
haar handhavingsregime. 

Zij is het in grote lijnen ook eens met de door de Commissie voorgestelde toevoegingen of 
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wijzigingen aan het regime van de bestaande richtlijn 88/378/EEG. 

De door uw rapporteur voorgestelde amendementen worden nader toegelicht:

- chemische eigenschappen

Uw rapporteur is het volledig eens met de invoering van specifieke vereisten voor het gebruik 
van stoffen die kankerverwekkend zijn, mutageen of giftig voor de voortplanting (de 
zogenaamde CMR-stoffen), maar stelt voor deze vereisten nog te verstrengen. Zij ziet geen 
reden om een onderscheid te maken tussen de stoffen van de categorieën 1en 2 enerzijds en 
categorie 3 anderzijds1 voor wat het toelaten van uitzonderingen betreft. 

Zij stelt voor dat de voorwaarden voor het uitzonderlijk toelaten van deze stoffen worden 
gelijkgeschakeld voor de drie categorieën, met name dat het wetenschappelijke comité het 
gebruik van de stof in speelgoed heeft beoordeeld en aanvaardbaar geacht én dat er geen 
geschikte alternatieve stoffen beschikbaar zijn.

Uw rapporteur stelt ook voor het gebruik van allergene geurstoffen in speelgoed volledig te 
verbieden.

- mechanische eigenschappen

Hoewel zij bezorgd is over de risico's die kunnen ontstaan bij het gebruik van kleine maar 
zeer krachtige magneten in speelgoed, meent uw rapporteur dat het niet noodzakelijk is een 
specifieke bepaling in verband met magneten in de richtlijn op te nemen.

Een specifieke norm voor magnetisch speelgoed wordt voorbereid door CEN en de 
Commissie heeft voorlopige maatregelen getroffen (verplichting tot aanbrengen van een 
waarschuwing dat er gevaar kan ontstaan bij inslikken van meer dan één magneet).

- ambachtelijk of niet-seriematig vervaardigd speelgoed

Uw rapporteur is zich ervan bewust dat het voor kleine en middelgrote ondernemingen die 
speelgoed op artisanale wijze of minstens op niet-seriematige wijze vervaardigen, niet 
eenvoudig is om te voldoen aan de striktere voorschriften van de richtlijn. Zij werkt aan een 
oplossing maar heeft nog geen juridisch sluitend concept gevonden. Zij verneemt graag de 
opinie van collega's hierover.

- speelgoed dat kennelijk is ontworpen of bestemd is voor kinderen uit een bepaalde 
leeftijdscategorie

Al te vaak wordt op speelgoed, dat duidelijk bestemd is voor baby's en zeer jonge kinderen, 

                                               
1 Categorie I: "stoffen waarvan bekend is dat zij voor de mens kankerverwekkend is"; Categorie II: "stoffen die 
dienen te worden beschouwd als kankerverwekkend voor de mens"; Categorie III: stoffen die in verband met hun 
mogelijk kankerverwekkende eigenschappen reden geven tot bezorgdheid voor de mens, maar waarvan de 
effecten door een tekort aan informatie niet voldoende kunnen worden bepaald".
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een waarschuwing aangebracht dat het niet geschikt is voor kinderen onder 36 maanden. De 
fabrikant poogt op die manier striktere veiligheidsvoorschriften te omzeilen en aan zijn 
eventuele aansprakelijkheid te ontkomen. Dit is onverantwoord en moet worden verboden.
Bovendien is deze verkeerde leeftijdsaanduiding erg verwarrend voor de kopers en niet 
bevorderlijk voor het vertrouwen dat de consument zou moeten hebben in de veiligheid van 
het speelgoed.

De relevante bepalingen in de richtlijn in artikel 10 moeten worden verduidelijkt. 

- speelgoed dat in contact komt met mond of huid

Speelgoed dat bestemd is om veelvuldig in de mond te worden gestopt (bijvoorbeeld 
speelgoedmuziekinstrumenten, bijtringen, ....), en ongeacht de leeftijd van de kinderen 
waarvoor het is bestemd, moet beantwoorden aan dezelfde strenge migratielimieten, zoals 
neergelegd in richtlijn 1935/2004/EG ... 

Speelgoed dat bestemd is om veelvuldig in contact te komen met de huid van kinderen, 
ongeacht hun leeftijd, moet voldoen aan de etiketterings- en samenstellingsvoorschriften in de 
cosmeticarichtlijn.

- meldpunt voor de veiligheid van speelgoed 

In sommige lidstaten of regio's werden meldpunten voor onveilig speelgoed opgericht waarbij 
professionele kinderverzorgers maar ook consumenten / ouders melding kunnen maken van 
onveilige eigenschappen van speelgoed en van ongevallen of bijna-ongevallen met speelgoed.

Zonder te pleiten voor de oprichting van een dergelijk specifiek meldpunt in elk van de 
lidstaten, meent uw rapporteur dat het nuttig zou kunnen zijn na te gaan of consumenten 
weten dat zij, wanneer zij met onveilig speelgoed in aanraking komen, dit kunnen melden bij 
een instantie die nuttig gebruik kan maken van deze gegevens.

- taal

Het is essentieel dat de door de richtlijn opgelegde waarschuwingen, en ook de 
gebruiksaanwijzingen, worden opgesteld in een taal die voor de consument begrijpelijk is. In 
overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel kunnen de lidstaten bepalen welke deze voor 
de consument begrijpelijke taal of talen zijn.
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