
PR\727440SV.doc PE407.804v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

2008/0018(COD)

6.6.2008

***I
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet
(KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Marianne Thyssen



PE407.804v01-00 2/65 PR\727440SV.doc

SV

PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet
(KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0009),1

– med beaktande av artiklarna 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0039/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

                                               
1 EUT C.../Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Or. en

Motivering

Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) tillverkarens representant: varje 
fysisk eller juridisk person som är 
etablerad i gemenskapen och har 
tillverkarens  skriftliga uppdrag att i 
dennes ställe utföra vissa uppgifter,

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) distributör: varje fysisk eller juridisk 
person i leveranskedjan som tillhandahåller 
en leksak på marknaden,

(4) distributör: varje fysisk eller juridisk 
person i leveranskedjan utom tillverkaren 
eller importören som tillhandahåller en 
leksak på marknaden,

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) harmoniserad standard: en standard 
som i enlighet med artikel 6 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG antagits av ett europeiskt 
standardiseringsorgan som upptas i bilaga I 
till direktiv 98/34/EG,

(7) harmoniserad standard: en standard 
som i enlighet med artikel 6 i direktiv 
98/34/EG antagits av ett europeiskt 
standardiseringsorgan som upptas i bilaga I 
till detta direktiv på grundval av en 
begäran från kommissionen,

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) gemenskapslagstiftningen om 
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harmonisering: all 
gemenskapslagstiftning som 
harmoniserar villkoren för saluföring av 
produkter,

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) organ för bedömning av 
överensstämmelse: ett organ som bedriver 
verksamhet inom bedömning av 
överensstämmelse, bland annat 
kalibrering, provning, certifiering och 
inspektion,

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) nationellt ackrediteringsorgan: den 
betydelse som anges i förordning (EG) 
nr…

Or. en
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Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska se till att deras leksaker 
konstrueras och tillverkas i enlighet med 
de grundläggande säkerhetskraven i 
artikel 9 och bilaga II.

1. När de släpper ut sina leksaker på
marknaden ska tillverkarna se till att de
har konstruerats och tillverkats i enlighet 
med de grundläggande säkerhetskraven i 
artikel 9 och bilaga II.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om bedömningen har visat att en leksak
uppfyller de tillämpliga kraven ska 
tillverkarna upprätta en EG-försäkran om 
överensstämmelse, enligt artikel 14, och 
förse leksaken med den märkning om 
överensstämmelse som föreskrivs i 
artiklarna 15 och 16.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

När det anses lämpligt med tanke på de 
risker som en leksak utgör ska
tillverkarna, för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet,
utföra slumpvis provning av saluförda 
leksaker, granska och vid behov 
registerföra inkomna klagomål, leksaker 
som inte överensstämmer med kraven och 
återkallanden av leksaker samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Tillverkarna ska ange namn, sin 
registrerade handelsbeteckning eller sitt 
registrerade varumärke och en 
kontaktadress på leksaken eller, om detta 
inte är möjligt, på förpackningen eller i ett 
medföljande dokument. Den angivna 
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adressen ska ange en enda kontaktpunkt 
där tillverkaren kan nås.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Tillverkarna ska se till att leksaken 
åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenterna och andra 
slutanvändare och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

dessutom omedelbart underrätta de 
behöriga nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
leksaken, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de eventuella 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

8. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
ge en behörig nationell myndighet all 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att leksaken 
överensstämmer med kraven, på ett språk 
som lätt kan förstås av myndigheten. De 
ska på begäran samarbeta med denna
myndighet i de åtgärder som vidtas för att 
undanröja riskerna med de leksaker som 
de har släppt ut på marknaden. 

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkarna får genom skriftlig 1. En tillverkare får genom skriftlig 
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fullmakt utse en fysisk eller juridisk 
person som är etablerad i gemenskapen 
(nedan kallad tillverkarens representant) 
att i deras ställe utföra specificerade 
uppgifter som följer av tillverkarnas 
skyldigheter enligt detta direktiv.

fullmakt utse en representant.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skyldigheterna i artikel 3.1 och 
upprättandet av teknisk dokumentation får 
inte delegeras till tillverkarens 
representant.

2. Skyldigheterna i enlighet med artikel 3.1 
och upprättandet av teknisk dokumentation 
ska inte delegeras till tillverkarens 
representant.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en tillverkare har utsett en 
representant ska denne åtminstone

3. Tillverkarens representant ska utföra 
de uppgifter som anges i fullmakten från 
tillverkaren. Enligt fullmakten ska
representanten åtminstone

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

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

(b) på begäran ge de nationella behöriga 
myndigheterna all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 

(b) på motiverad begäran från en behörig 
nationell myndighet ge denna myndighet
all information och dokumentation som 
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leksaken överensstämmer med kraven, behövs för att visa att en leksak
överensstämmer med kraven,

(c) på begäran samarbeta med de behöriga 
myndigheterna i de åtgärder som vidtas för 
att undvika riskerna med de leksaker som 
omfattas av fullmakten.

(c) på begäran samarbeta med de behöriga 
nationella myndigheterna i de åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
de leksaker som omfattas av fullmakten.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Importörerna får endast släppa ut 
sådana leksaker på 
gemenskapsmarknaden som uppfyller 
kraven.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

De ska kontrollera att tillverkaren har 
upprättat den tekniska dokumentationen, 

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

är försedd med den erforderliga 
märkningen om överensstämmelse och 
åtföljs av erforderliga dokument samt att 
tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 3.5 
och 3.6.

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

Om en importör anser eller har skäl att tro
att en leksak inte överensstämmer med de 
grundläggande säkerhetskraven i artikel 9 
och bilaga II ska han eller hon inte släppa 
ut produkten på marknaden förrän den 
överensstämmer. Om leksaken utgör en 
risk ska importören dessutom underrätta 
tillverkaren och 
marknadsövervakningsmyndigheterna om 
detta.

Or. en

Motivering

Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Importörerna ska ange namn, sin 
registrerade handelsbeteckning eller sitt 
registrerade varumärke och en 
kontaktadress på leksaken eller, om detta 
inte är möjligt, på förpackningen eller i ett 
medföljande dokument.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Importörerna ska se till att leksaken 
åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenterna och andra 
slutanvändare och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När det anses lämpligt med tanke på 
de risker som en leksak utgör ska 
importörerna, för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet, 
utföra slumpvis provning av saluförda 
leksaker, granska och vid behov 
registerföra inkomna klagomål, leksaker 
som inte överensstämmer med kraven och 
återkallanden av leksaker samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Importörerna ska på motiverad begäran 
ge en behörig nationell myndighet all 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att leksaken 
överensstämmer med kraven, på ett språk 
som lätt kan förstås av myndigheten. De 
ska på begäran samarbeta med denna
myndighet i de åtgärder som vidtas för att 
undanröja riskerna med de leksaker som 
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de har släppt ut på marknaden.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
leksak på marknaden ska de kontrollera att 
leksaken är försedd med den erforderliga 
märkningen om överensstämmelse och
åtföljs av erforderliga dokument samt att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artikel 3.5 och 3.6 respektive 
artikel 5.3.

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
leksak på marknaden ska de kontrollera att 
leksaken är försedd med erforderlig 
märkning eller erforderliga märkningar
om överensstämmelse, att den åtföljs av 
erforderliga dokument, instruktioner och 
säkerhetsinformation på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenter och andra 
slutanvändare i den medlemsstat i vilken 
produkten kommer att tillhandahållas på 
marknaden samt att tillverkaren och 
importören har uppfyllt kraven i artikel 3.5 
och 3.6 respektive artikel 5.3.

Om en distributör upptäcker att leksaken 
inte överensstämmer med de 
grundläggande säkerhetskraven i artikel 9 
och bilaga II får han eller hon inte 
tillhandahålla produkten på marknaden 
förrän den överensstämmer med dessa 
krav. Distributören ska informera 
tillverkaren eller importören om detta.

Om en distributör anser eller har 
anledning att tro att leksaken inte 
överensstämmer med de grundläggande 
säkerhetskraven i artikel 9 och bilaga II får 
han eller hon inte tillhandahålla produkten 
på marknaden förrän den överensstämmer 
med dessa krav. Om produkten dessutom 
innebär en risk ska distributören informera 
tillverkaren eller importören samt 
myndigheten för marknadskontroll om 
detta.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en leksak som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med den 
tillämpliga gemenskapslagstiftningen om 
harmonisering ska antingen se till att de 
korrigerande åtgärder som krävs vidtas för 
att få leksaken att överensstämma med 
kraven eller i förekommande fall dra 
tillbaka leksaken eller återkalla den. Om 
leksaken utgör en risk ska distributörerna 
dessutom omedelbart underrätta de 
behöriga nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
leksaken, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de eventuella 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Distributörerna ska på motiverad 
begäran från en behörig nationell 
myndighet ge denna myndighet den 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att en leksak
överensstämmer med kraven, De ska på 
begäran samarbeta med denna myndighet
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som vidtas för att undvika riskerna med de 
leksaker som de tillhandahållit på 
marknaden.

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

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En importör eller distributör som släpper 
ut en leksak på marknaden i eget namn 
eller under eget varumärke ska ha samma 
skyldigheter som tillverkaren har enligt 
artikel 3.

En importör eller distributör ska för detta 
direktivs syften anses som tillverkare och
ha samma skyldigheter som tillverkaren 
har enligt artikel 3 om denne släpper ut en 
leksak på marknaden i eget namn eller 
under eget varumärke eller ändrar en 
leksak på ett sådant sätt att det kan 
påverka överensstämmelsen med de 
tillämpliga kraven.

En importör eller distributör som ändrar 
en leksak på ett sådant sätt att det kan 
påverka överensstämmelsen med de 
grundläggande säkerhetskraven i artikel 9 
och bilaga II, ska ha samma skyldigheter 
som tillverkaren har enligt artikel 3 när 
det gäller dessa ändringar.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ekonomiska aktörerna ska kunna ange De ekonomiska aktörerna ska på begäran 
kunna lämna information till 
myndigheterna för marknadsövervakning 
under en period på tio år om

(a) alla ekonomiska aktörer som har 
levererat en leksak till dem,

(a) alla ekonomiska aktörer som har 
levererat en leksak till dem,

(b) alla ekonomiska aktörer som de har 
levererat en leksak till.

(b) alla ekonomiska aktörer som de har 
levererat en leksak till.

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

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en medlemsstat eller kommissionen 
anser att en harmoniserad standard inte helt 
uppfyller de krav som den omfattar och 
som fastställs i artikel 9 och bilaga II, ska 
kommissionen eller den berörda 
medlemsstaten ta upp frågan i den 
kommitté som inrättats genom artikel 5 i 
direktiv 98/34/EG (nedan kallad 
kommittén) och redovisa sina skäl för 
detta. Kommittén ska yttra sig utan 
dröjsmål.

1. När en medlemsstat eller kommissionen 
anser att en harmoniserad standard inte helt 
uppfyller de krav som den omfattar och 
som fastställs i artikel 9 och bilaga II, ska 
kommissionen eller den berörda 
medlemsstaten ta upp frågan i den 
kommitté som inrättats genom artikel 5 i 
direktiv 98/34/EG och redovisa sina skäl 
för detta. Kommittén ska efter samråd med 
de berörda europeiska 
standardiseringsorganen yttra sig utan 
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dröjsmål.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. EG-försäkran om överensstämmelse ska 
utformas i enlighet med mallen i bilaga III 
till Europaparlamentets och rådets beslut 
nr …/2008 av den… om en gemensam 
ram för saluföring av produkter¹ ska 
innehålla de uppgifter som anges i de 
berörda modulerna i bilaga II och till det 
beslutet och uppdateras kontinuerligt.  Den 
ska översättas till det eller de språk som 
begärs av den medlemsstat på vars 
marknad produkten släpps ut eller görs 
tillgänglig.
________________
1 EUT L ...

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna principer för CE-märkning CE-märkning
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Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Endast tillverkaren eller dennes 
representant får CE-märka leksaken.

2. CE-märkningen ska omfattas av de 
allmänna principerna i artikel 30 i 
förordning (EG) nr… .

Genom att CE-märka eller låta CE-märka 
en leksak ska tillverkaren ta ansvar för att 
den överensstämmer med kraven i detta 
direktiv. 

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. CE-märkningen ska vara den enda 
märkning som intygar att leksaken 
överensstämmer med de tillämpliga 
kraven.

utgår

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får inte införa, eller 
ska dra tillbaka, hänvisningar i sina 
nationella bestämmelser till någon annan 
märkning om överensstämmelse än 
CE-märkningen när det gäller 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
detta direktiv. 

utgår

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Det ska vara förbjudet att förse 
leksaker med märkning, symboler och 
inskriptioner som troligen kan vilseleda 
tredje part i fråga om CE-märkningens 
innebörd eller utformning. Leksakerna 
får förses med annan märkning, förutsatt 
att den inte försämrar CE-märkningens 
synlighet eller läsbarhet eller ändrar dess 
innebörd.

utgår

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regler och villkor för utformning och 
placering av CE-märkning

Regler och villkor för utformning och 
placering av CE-märkning på leksaker

Or. en

Motivering

Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. CE-märkningen ska bestå av 
bokstäverna ”CE” i följande utformning: 

utgår

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om CE-märkningen förminskas eller 
förstoras ska proportionerna i modellen i 
punkt 1 behållas.

utgår

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det inte i någon rättsakt föreskrivs 
särskilda mått ska CE-märkningen vara 
minst 5 mm hög.

utgår

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får bestämma att den 
bedömning och kontroll som avses i 
punkt 1 ska utföras av deras nationella
ackrediteringsorgan i den betydelse som 

2. Medlemsstaterna får bestämma att den 
bedömning och kontroll som avses i 
punkt 1 ska utföras av ett nationellt
ackrediteringsorgan i den betydelse som 
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anges i och i enlighet med förordning (EG) 
nr […].

anges i och i enlighet med förordning (EG) 
nr […].

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den anmälande myndigheten 
delegerar, anlitar en underentreprenör eller 
på annat sätt överlåter den bedömning, 
anmälan eller kontroll som avses i punkt 1 
till ett organ som inte är offentligt, ska det 
organ till vilket uppgiften har delegerats, 
lagts ut på underentreprenad eller på 
annat sätt överlåtits vara en juridisk 
person och ha vidtagit åtgärder för att 
kunna hantera ansvarsskyldighet som kan 
uppstå i samband med dess verksamhet.

3. Om den anmälande myndigheten 
delegerar, anlitar en underentreprenör eller 
på annat sätt överlåter den bedömning, 
anmälan eller kontroll som avses i punkt 1 
till ett organ som inte är offentligt, ska det 
organet vara en juridisk person som i 
tillämpliga delar uppfyller de krav som 
fastställs i artikel 23.1-6. Det ska 
dessutom ha vidtagit åtgärder för att kunna 
hantera ansvarsskyldighet som kan uppstå i 
samband med dess verksamhet.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den anmälande myndigheten ska ta 
det fulla ansvaret för de uppgifter som 
utförs av det organ som avses i punkt 3.
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Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den anmälande myndigheten ska 
uppfylla kraven i punkterna 2–7.

utgår

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den anmälande myndigheten får inte 
erbjuda eller utföra sådan verksamhet som 
utförs av organet för bedömning av 
överensstämmelse och får heller inte 
erbjuda eller utföra konsultverksamhet.

5. Den anmälande myndigheten får inte 
erbjuda eller utföra sådan verksamhet som 
utförs av organet för bedömning av 
överensstämmelse och får heller inte 
erbjuda eller utföra konsultverksamhet på 
kommersiell eller konkurrensmässig 
grund. 

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den anmälande myndigheten ska ha 
rutiner som säkerställer att den 
information som erhållits behandlas 
konfidentiellt.

6. Den anmälande myndigheten ska 
säkerställa att den information som den 
erhåller behandlas konfidentiellt.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 24 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om sina nationella
förfaranden för bedömning och anmälan av 
organ för bedömning av överensstämmelse 
och för kontroll av anmälda organ samt om 
eventuella ändringar. 

Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om sina förfaranden för 
bedömning och anmälan av organ för 
bedömning av överensstämmelse och för 
kontroll av anmälda organ samt om 
eventuella ändringar. 

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Organet för bedömning av 
överensstämmelse ska vara oberoende av 
den organisation eller produkt som den 
bedömer.

3. Organet för bedömning av 
överensstämmelse ska vara oberoende av 
den organisation eller produkt som den 
bedömer.

Ett organ som tillhör en företags- eller 
branschsammanslutning där företag 
ingår som deltar i konstruktion, 
tillverkning, leverans, montering, 
användning eller underhåll av de leksaker 
som det bedömer kan, under förutsättning 
att dess oberoende och frånvaro av varje 
intressekonflikt visas, betraktas som ett 
sådant organ.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Organet för bedömning av 
överensstämmelse, dess högsta ledning och 
den personal som ansvarar för att 
bedömningen av överensstämmelse görs 
får inte utgöras av den som konstruerar, 
tillverkar, levererar, installerar, köper, äger, 
använder eller underhåller de produkter
som bedöms och inte heller av den som 
företräder någon av dessa parter. De får 
varken delta direkt i konstruktion, 
tillverkning, marknadsföring, installation, 
användning eller underhåll av dessa 

4. Organet för bedömning av 
överensstämmelse, dess högsta ledning och 
den personal som ansvarar för att 
bedömningen av överensstämmelse görs 
får inte utgöras av den som konstruerar, 
tillverkar, levererar, installerar, köper, äger, 
använder eller underhåller de leksaker som 
bedöms och inte heller av den som 
företräder någon av dessa parter. Detta får 
inte utesluta sådan användning av 
bedömda leksaker som krävs för det 
arbete som utförs av organet för 
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produkter eller företräda parter som 
bedriver sådan verksamhet.

bedömning av överensstämmelse, eller 
produkternas användning för personliga 
ändamål.
Organet för bedömning av 
överensstämmelse, dess högsta ledning 
och den personal som ansvarar för att 
bedömningen av överensstämmelse görs 
får inte delta direkt i konstruktion, 
tillverkning, marknadsföring, installation, 
användning eller underhåll av dessa 
leksaker eller företräda parter som bedriver 
sådan verksamhet. De får inte delta i 
någon verksamhet som kan påverka deras 
objektivitet och integritet i samband med
den bedömning av överensstämmelse för 
vilken de har anmälts. Detta ska särskilt 
gälla för konsultverksamhet.

De får inte utföra konsultverksamhet som 
har anknytning till den bedömning av 
överensstämmelse för vilken de har 
anmälts eller till de produkter som ska 
släppas ut på gemenskapsmarknaden. 
Detta ska inte utesluta utbyte av teknisk 
information mellan tillverkaren och 
organet för bedömning av 
överensstämmelse eller användning av 
bedömda produkter som är nödvändiga 
för organets arbete.
Organet för bedömning av 
överensstämmelse ska se till att dess 
dotterbolags eller underentreprenörers 
verksamhet inte påverkar sekretessen, 
objektiviteten och opartiskheten i dess 
bedömningar av överensstämmelse.

Organet för bedömning av 
överensstämmelse ska se till att dess 
dotterbolags eller underentreprenörers 
verksamhet inte påverkar sekretessen, 
objektiviteten eller opartiskheten i dess 
bedömningar av överensstämmelse.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Organet för bedömning av 
överensstämmelse ska kunna utföra alla de 
uppgifter avseende bedömning av 
överensstämmelse som fastställs i 
artikel 19 för ett sådant organ och för
vilka det har anmälts, oavsett om dessa 
uppgifter utförs av organet för bedömning 
av överensstämmelse eller för dess räkning 
och under dess ansvar.

6. Organet för bedömning av 
överensstämmelse ska kunna utföra alla de 
uppgifter avseende bedömning av 
överensstämmelse som fastställs i 
artikel 19 för organet och med avseende 
på vilka det har anmälts, oavsett om dessa 
uppgifter utförs av organet för bedömning 
av överensstämmelse eller för dess räkning 
och under dess ansvar.

Vid alla tidpunkter, vid varje bedömning 
av överensstämmelse och för varje typ eller 
kategori av produkter för vilka det har 
anmälts ska organet för bedömning av 
överensstämmelse ha erforderlig personal 
med teknisk kunskap och tillräcklig 
erfarenhet för att utföra bedömningen av 
överensstämmelse. Det ska ha de 
nödvändiga medlen för att korrekt kunna 
utföra de tekniska och administrativa 
uppgifterna i samband med bedömningen 
av överensstämmelse och det ska ha 
tillgång till den utrustning och de faciliteter 
som är nödvändiga.

Vid alla tidpunkter, vid varje bedömning 
av överensstämmelse och för varje typ eller 
kategori av produkter med avseende på
vilka det har anmälts ska organet för 
bedömning av överensstämmelse ha 
erforderlig

a) personal med teknisk kunskap och 
tillräcklig erfarenhet för att utföra 
bedömningen av överensstämmelse,
b) beskrivningar av förfarandena för att 
utföra bedömningar av 
överensstämmelse; dessa förfaranden 
måste medge insyn och kunna användas 
på nytt;  det ska ha ett lämpligt 
förhållningssätt och lämpliga förfaranden 
på plats för att skilja mellan de uppgifter 
som det ska utföra som anmält organ och 
annan verksamhet,
c) förfaranden som gör det möjligt för 
organet att utöva sin verksamhet med 
hänsyn till företagens storlek, bransch 
och struktur, den berörda 
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produktteknikens komplexitet och 
produktionsprocessens seriemässiga 
karaktär.
Det ska ha de nödvändiga medlen för att 
korrekt kunna utföra de tekniska och 
administrativa uppgifterna i samband med 
bedömningen av överensstämmelse och det 
ska ha tillgång till den utrustning och de 
faciliteter som är nödvändiga.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) kännedom och insikt om de 
grundläggande kraven, de tillämpliga 
harmoniserade standarderna och de 
relevanta bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen och de relevanta
tillämpningsföreskrifterna,

(c) kännedom och insikt om de 
grundläggande kraven, de tillämpliga 
harmoniserade standarderna och de 
relevanta bestämmelserna i 
gemenskapslagstiftningen om 
harmonisering och 
tillämpningsföreskrifterna,

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Organet för bedömning av 11. Organet för bedömning av 
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överensstämmelse ska delta i, eller se till 
att dess bedömningspersonal känner till, 
det relevanta standardiseringsarbetet och 
det arbete som utförs i 
samordningsgruppen för anmälda organ, 
som inrättats i enlighet med artikel 36, och 
det ska som generella riktlinjer använda de 
administrativa beslut och dokument 
gruppens arbete har resulterat i.

överensstämmelse ska delta i, eller se till 
att dess bedömningspersonal känner till, 
det relevanta standardiseringsarbetet och 
det arbete som utförs i 
samordningsgruppen för anmälda organ, 
som inrättats i enlighet med den relevanta 
gemenskapslagstiftningen om 
harmonisering, och det ska som generella 
riktlinjer använda de administrativa beslut 
och dokument gruppens arbete har 
resulterat i. 

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett organ för bedömning av
överensstämmelse som kan visa att det 
uppfyller kriterierna i de harmoniserade 
standarderna, till vilka hänvisningar har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, ska förutsättas uppfylla 
kraven i artikel 25.

Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse som visar att det 
uppfyller kriterierna i de relevanta 
harmoniserade standarderna eller delar av 
dessa, till vilka hänvisningar har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, ska förutsättas uppfylla 
kraven i artikel 25 i den utsträckning som 
de tillämpliga harmoniserade 
standarderna täcker dessa krav.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Formell invändning mot en harmoniserad 

standard
Om en medlemsstat eller kommissionen 
har en formell invändning mot de 
harmoniserade standarder som avses i 
artikel 26 ska bestämmelserna i artikel 13 
gälla.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om organet för bedömning av 
överensstämmelse lägger ut specifika 
uppgifter med anknytning till bedömningen 
av överensstämmelse på underentreprenad 
eller anlitar ett dotterbolag, ska det se till 
att underentreprenören eller dotterbolaget 
uppfyller kraven i artikel 25.

1. Om det anmälda organet lägger ut 
specifika uppgifter med anknytning till 
bedömningen av överensstämmelse på 
underentreprenad eller anlitar ett 
dotterbolag, ska det se till att 
underentreprenören eller dotterbolaget 
uppfyller kraven i artikel 25 och informera 
den anmälande myndigheten i enlighet 
härmed .

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Organet för bedömning av 
överensstämmelse ska ta det fulla ansvaret 
för underentreprenörernas eller 
dotterbolagens uppgifter, oavsett var de är 
etablerade. 

2. Det anmälda organet ska ta det fulla 
ansvaret för underentreprenörernas eller 
dotterbolagens uppgifter, oavsett var de är 
etablerade. 

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Organet för bedömning av 
överensstämmelse ska se till att de
nationella myndigheterna har tillgång till 
de relevanta dokumenten rörande 
bedömningen av underentreprenörens eller 
dotterbolagets kvalifikationer och det 
arbete som underentreprenören eller 
dotterbolaget har utfört i enlighet med 
artikel 19.

4. Det anmälda organet ska se till att den 
anmälande myndigheten har tillgång till 
de relevanta dokumenten rörande 
bedömningen av underentreprenörens eller 
dotterbolagets kvalifikationer och det 
arbete som dessa har utfört i enlighet med 
artikel 19.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en anmälan inte grundar sig på ett 
sådant ackrediteringsintyg som avses i 
artikel 28.2 ska den anmälande 
myndigheten ge kommissionen och de 
andra medlemsstaterna alla underlag som 
krävs för kontroll av att organet för 
bedömning av överensstämmelse har 
erforderlig kompetens.

4. Om en anmälan inte grundar sig på ett 
sådant ackrediteringsintyg som avses i 
artikel 28.2 ska den anmälande 
myndigheten ge kommissionen och de 
andra medlemsstaterna de underlag som 
styrker att organet för bedömning av 
överensstämmelse har erforderlig 
kompetens, och de arrangemang som 
finns för att se till att organet kommer att 
övervakas regelbundet och kommer att 
uppfylla de krav som fastställs i artikel 25.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det berörda organet får fungera som 
anmält organ endast om kommissionen och
de andra medlemsstaterna inte har rest 
invändningar inom två månader efter 
anmälan.

5. Det berörda organet får fungera som 
anmält organ endast om kommissionen 
eller de andra medlemsstaterna inte har rest 
invändningar inom två veckor efter en 
anmälan, om ett ackrediteringsintyg 
används, och inom två månader efter en
anmälan, om ackreditering inte används.

Endast ett sådant organ ska anses vara ett 
anmält organ i enlighet med detta direktiv.

Endast ett sådant organ ska anses vara ett 
anmält organ i enlighet med detta direktiv.

Or. en
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Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en anmälande myndighet har 
konstaterat eller har informerats om att ett 
anmält organ inte längre uppfyller de krav 
som avses i artikel 25 eller att det 
underlåter att fullgöra sina skyldigheter, 
ska myndigheten i förekommande fall 
belägga anmälan med restriktioner eller 
återkalla den tillfälligt eller slutgiltigt. Den 
ska omedelbart underrätta kommissionen 
och de andra medlemsstaterna om detta.

1. Om en anmälande myndighet har 
konstaterat eller har informerats om att ett 
anmält organ inte längre uppfyller de krav 
som fastställs i artikel 25 eller att det 
underlåter att fullgöra sina skyldigheter, 
ska myndigheten i förekommande fall 
belägga anmälan med restriktioner eller 
återkalla den tillfälligt eller slutgiltigt, där 
åtgärdens omfattning beror på hur 
allvarlig underlåtenheten att uppfylla 
dessa krav eller fullgöra dessa 
skyldigheter är. Den ska omedelbart 
underrätta kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om detta.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska se till att all 
information som erhållits i samband med 
undersökningarna behandlas konfidentiellt. 

3. Kommissionen ska se till att all känslig 
information som erhållits i samband med 
undersökningarna behandlas konfidentiellt.

Or. en
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Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bedömningarna av överensstämmelse 
ska vara proportionella så att de 
ekonomiska aktörerna inte belastas i 
onödan, och man ska särskilt ta hänsyn till 
företagens storlek och till hur komplex 
produkttekniken är.

2. Bedömningarna av överensstämmelse 
ska vara proportionella så att de 
ekonomiska aktörerna inte belastas i 
onödan. Organen för bedömning av 
överensstämmelse ska utöva sin 
verksamhet med hänsyn till företagens 
storlek, bransch och struktur, den berörda 
produktteknikens komplexitet och 
produktionsprocessens seriemässiga 
karaktär. 

Samtidigt ska de dock respektera den 
noggrannhet och den skyddsnivå som 
krävs för att leksaken ska överensstämma 
med bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Begäran om information från 
myndigheterna för marknadsövervakning.

(c) Begäran om information om 
bedömningar av överensstämmelse från 
myndigheterna för marknadsövervakning.

Or. en
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Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 36 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de organ 
som de har anmält deltar i gruppens arbete.

Medlemsstaterna ska se till att de organ 
som de har anmält deltar i gruppens eller 
gruppernas arbete, direkt eller genom 
ombud.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska organisera och 
genomföra övervakning av leksaker som 
släpps ut på marknaden i enlighet med 
artiklarna 6, 8 och 9 i direktiv 
2001/95/EG. Förutom de bestämmelserna 
gäller artiklarna 38, 39 och 40 i det här 
direktivet.

Medlemsstaterna ska organisera och 
genomföra övervakning av leksaker som 
släpps ut på marknaden i enlighet med 
artiklarna 15 till 29 i förordning (EG) 
nr…. Förutom de bestämmelserna gäller 
artikel 39 i det här direktivet.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.



PR\727440SV.doc 41/65 PE407.804v01-00

SV

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Marknadsövervakningsmyndigheternas 

befogenhet
1. Marknadsövervakningsmyndigheterna 
får av de berörda ekonomiska aktörerna 
begära all information som de bedömer 
nödvändig för en effektiv 
marknadsövervakning, inklusive den 
tekniska dokumentation som avses i 
artikel 20.
2. Marknadsövervakningsmyndigheterna 
får be ett anmält organ att tillhandahålla 
information om alla EG-typintyg som det 
organet har utfärdat eller återkallat samt 
information om avslag på ansökan om 
EG-typintyg, inklusive 
provningsrapporterna och den tekniska 
dokumentationen. 
3. Marknadsövervakningsmyndigheterna 
ska ha tillträde till de berörda ekonomiska 
aktörernas lokaler om det är nödvändigt 
för att kunna övervaka leksakerna i 
enlighet med artikel 37.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. arknadsövervakningsmyndigheterna 
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får be ett anmält organ att tillhandahålla 
information om alla EG-typintyg som det 
organet har utfärdat eller återkallat samt 
information om avslag på ansökan om 
EG-typintyg, inklusive 
provningsrapporterna och den tekniska 
dokumentationen.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40 utgår
Samarbete om marknadsövervakning

1. Medlemsstaterna ska säkerställa 
effektivt samarbete och 
informationsutbyte i alla frågor som 
gäller leksaker som utgör en risk, dels 
mellan sina 
marknadsövervakningsmyndigheter och 
myndigheterna i andra medlemsstater, 
dels mellan sina egna myndigheter och 
kommissionen och berörda 
gemenskapsorgan.
2. För de syften som avses i punkt 1 ska 
marknadsövervakningsmyndigheterna i 
en medlemsstat på begäran bistå 
motsvarande myndigheter i en annan 
medlemsstat genom att tillhandhålla 
information eller dokumentation, utföra 
lämpliga undersökningar eller åtgärder 
eller delta i undersökningar som inletts i 
en annan medlemsstat.

Or. en
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Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om en medlemsstats myndigheter för 
marknadsövervakning har vidtagit åtgärder 
enligt artikel 20 i förordning (EG) nr…,
eller om de har tillräckliga skäl att anta att 
en leksak som omfattas av det här 
direktivet utgör en risk för människors 
hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av 
skydd i allmänhetens intresse som 
omfattas av detta direktiv, ska de utvärdera 
leksaken med avseende på alla de krav som 
fastställs i det här direktivet. De berörda 
ekonomiska aktörerna ska samarbeta i 
den utsträckning som behövs med 
myndigheterna för marknadsövervakning.

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

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

Myndigheterna för marknadsövervakning 
ska informera det relevanta anmälda 
organet om detta.
Artikel 21 i förordning (EG) nr … ska 
gälla för de åtgärder som avses i andra 
stycket.

Or. en
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Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I den information som avses i punkt 4 
ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt 
de uppgifter som krävs för att kunna 
identifiera den leksak som inte uppfyller 
kraven, dess ursprung, den risk leksaken 
utgör, vilken typ av nationell åtgärd som 
vidtagits och dess giltighetstid. 
Myndigheterna för marknadsövervakning 
ska särskilt ange om den bristande 
överensstämmelsen beror på

5. I den information som avses i punkt 4 
ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt 
de uppgifter som krävs för att kunna 
identifiera den leksak som inte uppfyller 
kraven, dess ursprung, den påstådda  
bristande överensstämmelsen och den risk 
leksaken utgör, vilken typ av nationell 
åtgärd som vidtagits och dess giltighetstid 
och de argument som framförts av den 
berörda ekonomiska aktören. 
Myndigheterna för marknadsövervakning 
ska särskilt ange om den bristande 
överensstämmelsen beror på

Or. en
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Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska se till att 
lämpliga restriktiva åtgärder vidtas utan 
dröjsmål i fråga om den berörda leksaken, 
till exempel att leksaken återkallas från 
marknaden.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om den nationella åtgärden anses vara 
motiverad och leksakens bristande 
överensstämmelse kan tillskrivas brister i 
de harmoniserade standarder som avses i 
artikel 41.5 b ska kommissionen informera 
det eller de berörda europeiska 
standardiseringsorganen och ta upp 
frågan i den kommitté som inrättats i 
enlighet med artikel 5 i direktiv 98/34/EG.
Kommittén ska efter samråd med det eller 
de berörda europeiska 
standardiseringsorganen yttra sig utan 
dröjsmål.

Or. en
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Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 43 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en åtgärd som avses i artikel 41.4 är en 
åtgärd som enligt artikel 12 i 
direktiv 2001/95/EG ska anmälas via 
gemenskapens system för snabbt 
informationsutbyte (Rapex) ska det inte 
behöva göras en särskild anmälan enligt 
artikel 41.4 i det här direktivet, förutsatt att 
följande villkor är uppfyllda: 

Om en åtgärd som avses i artikel 41.4 är en 
åtgärd som enligt artikel 22 i förordning 
(EG) nr ... ska anmälas via gemenskapens 
system för snabbt informationsutbyte 
(Rapex) ska det inte behöva göras en 
särskild anmälan enligt artikel 41.4 i det 
här direktivet, förutsatt att följande villkor 
är uppfyllda: 

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Den tekniska dokumentationen är 
antingen inte tillgänglig eller ofullständig.

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.
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Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Namn och adress till tillverkaren eller 
dennes representant:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

 (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Föremål för försäkran (identifiera 
leksaken så att den kan spåras):

4. Föremål för försäkran (identifiera 
leksaken så att den kan spåras. Om det är 
lämpligt kan ett fotografi bifogas.):

Or. en

Motivering

 Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Det anmälda organet … (namn, 
nummer) har utfört ... (beskrivning av 
åtgärden) och utfärdat intyg: …

7. (I tillämpliga fall.) Det anmälda organet 
… (namn, nummer) har utfört ... 
(beskrivning av åtgärden) och utfärdat 
intyg: …

Or. en
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Motivering

  Teknisk anpassning till åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att barnen ska skyddas mot 
nyupptäckta risker måste nya 
grundläggande säkerhetskrav också antas.
Det är särskilt nödvändigt att komplettera 
och uppdatera bestämmelserna om 
kemikalier i leksaker. Dessa bestämmelser 
bör ange att leksaker bör överensstämma 
med den allmänna kemikalielagstiftningen, 
särskilt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1488/94 samt rådets direktiv 
76/769/EEG och kommissionens 
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG och 2000/21/EG.
Bestämmelserna bör emellertid också 
anpassas till barns särskilda behov 
eftersom de är sårbara konsumenter. Det 
bör därför införas nya begränsningar för 
ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen) 
enligt direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 
1967 om tillnärmning av lagar och andra 
författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen och doftämnen i leksaker, med 
tanke på att dessa ämnen kan utgöra en 
särskild hälsorisk. De specifika 
gränsvärden som anges i direktiv 

(16) För att barnen ska skyddas mot 
nyupptäckta risker måste nya 
grundläggande säkerhetskrav också antas.
Det är särskilt nödvändigt att komplettera 
och uppdatera bestämmelserna om 
kemikalier i leksaker. Dessa bestämmelser 
bör ange att leksaker bör överensstämma 
med den allmänna kemikalielagstiftningen, 
särskilt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach), inrättande av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1488/94 samt rådets direktiv 
76/769/EEG och kommissionens 
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG och 2000/21/EG. 
Bestämmelserna bör emellertid också 
anpassas till barns särskilda behov 
eftersom de är sårbara konsumenter. Det 
bör därför införas nya begränsningar som 
grundar sig på riskanalys för ämnen som 
klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska (s.k. 
CMR-ämnen) enligt direktiv 67/548/EEG 
av den 27 juni 1967 om tillnärmning av 
lagar och andra författningar om 
klassificering, förpackning och märkning 
av farliga ämnen och doftämnen i leksaker, 
med tanke på att dessa ämnen kan utgöra 
en särskild hälsorisk. De specifika 
gränsvärden som anges i direktiv 
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88/378/EEG för vissa ämnen bör 
uppdateras mot bakgrund av nya 
vetenskapliga rön.

88/378/EEG för vissa ämnen bör 
uppdateras mot bakgrund av nya 
vetenskapliga rön.

Or. nl

Motivering

 De begränsningar som tas med i detta direktiv grundar sig på eventuella negativa effekter 
p.g.a. en kombination av risk och exponering. Det är lämpligt att detta uttryckligen nämns i 
skälen.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34a. Det är nödvändigt med en 
harmoniserad övergångsperiod på två år 
efter att direktivet har trätt i kraft för att 
ge leksakstillverkarna och andra 
ekonomiska aktörer tid att anpassa sig till 
de nya tekniska kraven och för att kunna 
garantera en konsekvent tillämpning av 
detta direktiv i Europeiska unionen. 

Or. nl

Motivering

 I förslaget till direktiv fastslås att medlemsstaterna inte får hindra att leksaker som 
överensstämmer med direktiv 88/378/EEG och som släpptes ut på marknaden innan det här 
direktivet trädde i kraft eller senast två år efter ikraftträdandet släpps ut på marknaden. För 
att undvika feltolkningar är det bättre att tydligt ta upp detta i skälen.

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) tillhandahållande på marknaden: varje 
leverans av en leksak för distribution, 

1) tillhandahållande på marknaden: varje 
leverans av en leksak för distribution, 
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förbrukning eller användning på 
gemenskapsmarknaden i samband med 
kommersiell verksamhet, mot betalning 
eller gratis,

förbrukning eller användning på 
gemenskapsmarknaden i samband med 
kommersiell verksamhet, mot betalning,
utan vinstsyfte eller gratis,

Or. nl

Motivering

Föreningars utdelande av leksaker utan vinstsyfte måste också täckas av detta direktiv.

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11) aktivitetsleksak: leksak som är avsedd 
att användas i hemmet och konstruerad för 
att kunna bära vikten av ett eller flera 
barn, utom leksaksfordon, och som är 
avsedd för barn att leka på eller i, t.ex. 
gungor, rutschbanor, karuseller, 
klätterställningar, trampoliner, 
plaskdammar och uppblåsbara leksaker 
som inte är avsedda för vattenlek

11) aktivitetsleksak: leksak som är avsedd 
att användas i hemmet, utom 
leksaksfordon, och som är avsedd för barn 
att leka på eller i, t.ex. gungor, rutschbanor, 
karuseller, klätterställningar, trampoliner, 
plaskdammar och uppblåsbara leksaker 
som inte är avsedda för vattenlek, oavsett 
om den är konstruerad för att kunna bära 
vikten av ett eller flera barn

Or. nl

Ändringsförslag 84

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a) uttryckligen utvecklad eller avsedd 
för barn i åldersgrupp x: upplysning som 
innebär att barnet måste ha färdigheter 
och intellektuell förmåga som motsvarar 
den angivna åldersgruppen.

Or. nl
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Motivering

 Man måste hindra att tillverkaren mot bättre vetande anger en påhittad ålderskategori på 
etiketten för att undgå vissa skyldigheter eller juridiskt ansvar.

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Motivering

 Myndigheterna ser ofta att leksaker som är avsedda för barn under 3 år åtföljs av texten ”ej 
lämplig för barn under 3 år p.g.a ... ”. Därmed försöker vissa tillverkare komma undan sitt 
ansvar eller friskriva sig från rättsliga påföljder. Eftersom bilaga V inte uttryckligen 
förbjuder att denna text medföljer produkten är det mycket enklare för 
marknadskontrollinstanserna att tillämpa lagstiftningen om denna text ingår i direktivet.

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse 
leksakerna med väl synliga och lättlästa 
varningstexter, antingen direkt på leksaken, 
på en etikett på leksaken eller på 
förpackningen och i tillämpliga fall på den 

2. Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse 
leksakerna med väl synliga, klart 
formulerade och lättlästa varningstexter på 
ett för konsumenten begripligt språk, 
antingen direkt på leksaken, på en etikett 
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bruksanvisning som medföljer leksaken.
För små leksaker som säljs utan 
förpackning ska lämpliga varningstexter 
finnas på själva leksaken.

på leksaken eller på förpackningen och i 
tillämpliga fall på den bruksanvisning som 
medföljer leksaken. För små leksaker som 
säljs utan förpackning ska lämpliga 
varningstexter finnas på själva leksaken.

Or. nl

Motivering

 Även om en medlemsstat inte utfärdar några föreskrifter om språk, måste den viktigaste 
informationen ges på ett språk som man kan anta att konsumenten förstår.

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Varningstexter som anger användarnas 
lägsta eller högsta tillåtna ålder ska vara 
synliga och lättlästa.

Or. nl

Motivering

Detta direktiv måste se till att konsumenten blir informerad, utan att gå så långt att det 
ingriper i distributörens butiksinredning.

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Motivering

 Förtydligande av texten med avseende på den inre marknadens funktion.

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Motivering

 Denna risk beror inte på själva leksaken, utan på vilket sätt leksaken hanteras. En sådan 
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analys kan därför inte utföras på ett vattentätt sätt.

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Cyklar, sparkcyklar och andra 
transportmedel avsedda för idrottsutövning 
eller framförande på allmän väg eller 
allmän gång- och cykelväg.

4. Sparkcyklar och andra transportmedel 
avsedda för idrottsutövning eller 
framförande på allmän väg eller allmän 
gång- och cykelväg.

Cyklar med en högsta sadelhöjd på mer 
än 435 mm, mätt som det vertikala 
avståndet från marken till sadelns 
ovansida, med sadeln i horisontellt läge 
och sadelstolpen placerad i högsta tillåtna 
läge. 

Or. nl

Motivering

De nuvarande europeiska normerna för barncyklar är otydliga och skiljer mellan cyklar med 
en maximal sadelhöjd på mindre än 435 mm (EN 71-1), cyklar med en maximal sadelhöjd på 
mer än 435 mm men mindre än 635 mm (EN 14765) och cyklar med en sadelhöjd på över 635 
mm (EN 14764). Den första typen av cykel är inte avsedd att användas på allmän väg och 
betraktas i vissa länder som cykel och i andra länder inte som cykel, beroende på 
medlemsstatens lagstiftning. Denna inkonsekvens leder till oklarhet både för 
marknadskontrollen och tillverkarna .

Ändringsförslag 92

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

leksaker som är avsedda att stoppas i 
munnen, deras beståndsdelar och alla delar 
som kan tas loss från munstycken, oavsett 
viken åldersgrupp som leksaken är avsedd 
för.

Or. nl

Motivering

Den nuvarande formuleringen är alltför restriktiv, eftersom en leksak för äldre barn, avsedd 
att stoppa i munnen, inte får bestå av några smådelar.

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Motivering

Det är lämpligt med en strängare formulering.
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Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Justification

Det finns inte tillräckliga skäl att behandla CMR-ämnen i kategorierna 1, 2 och 3 i leksaker 
på olika sätt.

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. nl

Motivering

Det finns inte tillräckliga skäl att behandla CMR-ämnen i kategorierna 1, 2 och 3 i leksaker 
på olika sätt. Detta ändringsförslag hänger samman med föredragandens ändringsförslag till 
bilaga II – del III – punkt 4.
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Ändringsförslag 96

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Leksaker eller delar av leksaker som 
är avsedda att stoppa i munnen, oavsett 
viken åldersgrupp som leksaken är avsedd 
för, ska uppfylla kraven på gränser för 
överföring av beståndsdelar i 
förpackningsprodukter avsedda för 
livsmedel i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av 
den 27 oktober 2004 om material och 
produkter avsedda att komma i kontakt
med livsmedel. 

Or. nl

Motivering

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

Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Leksaker som är avsedda att komma i 
frekvent kontakt med huden, t.ex. 
fingerfärg eller modellera, ska uppfylla 
kraven på sammansättning och märkning 
i direktiv 76/768/EEG.

Or. nl

Motivering

Det finns inga skäl att i leksaksdirektivet ha mindre stränga krav för leksaker som kommer i 
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frekvent kontakt med huden, än de normer som återfinns i kosmetikadirektivet.

Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Bilaga II – del III – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen:

Leksaker får inte innehålla följande 
allergiframkallande doftämnen:

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

2. Allylisotiocyanat 2. Allylisotiocyanat

3. Bensylcyanid 3. Bensylcyanid

4-Tert-butylfenol 4-Tert-butylfenol

5. Chenopodiumolja 5. Chenopodiumolja

6. Cyklamenalkohol 6. Cyklamenalkohol

7. Dietylmaleat 7. Dietylmaleat

8. Dihydrokumarin 8. Dihydrokumarin

9. 2,4-Dihydroxi-3-
metylbensaldehyd

9. 2,4-Dihydroxi-3-
metylbensaldehyd

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

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

11. 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin 11. 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin

12. Dimetylcitrakonat 12. Dimetylcitrakonat

13. 7,11-Dimetyl-4,6,10-
dodekatrien-3-on

13. 7,11-Dimetyl-4,6,10-
dodekatrien-3-on

14. 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-
2-on

14. 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-
2-on

15. Difenylamin 15. Difenylamin

16. Etylakrylat 16. Etylakrylat

17. Fikonblad, färska och beredda 17. Fikonblad, färska och beredda

18. Trans-2-heptenal 18. Trans-2-heptenal

19. Trans-2-hexenaldietylacetal 19. Trans-2-hexenaldietylacetal

20. Trans-2-hexenaldimetylacetal 20. Trans-2-hexenaldimetylacetal
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21. Hydroabietylalkohol 21. Hydroabietylalkohol

22. 4-Etoxifenol 22. 4-Etoxifenol

23. 6-lsopropyl-2-
dekahydronaftalenol

23. 6-lsopropyl-2-
dekahydronaftalenol

24. 7-Metoxikumarin 24. 7-Metoxikumarin

25. 4-Metoxifenol 25. 4-Metoxifenol

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

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

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

28. Metyl-trans-2-butenoat 28. Metyl-trans-2-butenoat

29. 6-Metylkumarin 29. 6-Metylkumarin

30. 7-Metylkumarin 30. 7-Metylkumarin

31. 5-Metyl-2,3-hexanedion 31. 5-Metyl-2,3-hexanedion

32. Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)

32. Costusrotolja (Saussurea lappa 
Clarke)

33. 7-Etoxi-4-metylkumarin 33. 7-Etoxi-4-metylkumarin

34. Hexahydrokumarin 34. Hexahydrokumarin

35. Perubalsam (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

35. Perubalsam (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

36. 2-Pentyliden-cyklohexanon 36. 2-Pentyliden-cyklohexanon

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

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

38. Citronverbenaolja (Lippia 
citriodora Kunth).

38. Citronverbenaolja (Lippia 
citriodora Kunth).

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

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

1. Amylkanelaldehyd 39. Amylkanelaldehyd

2. Amylkanelalkohol 40. Amylkanelalkohol
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3. Anisylalkohol 41. Anisylalkohol

4. Bensylalkohol 42. Bensylalkohol

5. Bensylbensoat 43. Bensylbensoat

6. Bensylcinnamat 44. Bensylcinnamat

7. Bensylsalicylat 45. Bensylsalicylat

8. Kanelaldehyd 46. Kanelaldehyd

9. Kanelalkohol 47. Kanelalkohol

10. Citral 48. Citral

1. Citronellol 49. Citronellol

12. Kumarin 50. Kumarin

13. Eugenol 51. Eugenol

14. Farnesol 52. Farnesol

15. Geraniol 53. Geraniol

16. Hexylkanelaldehyd 54. Hexylkanelaldehyd

7. Hydroxicitronellal 55. Hydroxicitronellal

18. Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldeh
yd

56. Hydroxi-
metylpentylcyklohexenkarboxaldeh
yd

19. Isoeugenol 57. Isoeugenol

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

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

21. d-Limonen 59. d-Limonen

22. Linalol 60. Linalol

23. Metylheptinkarbonat 61. Metylheptinkarbonat

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

62. 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-
cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on

25. Ekmosseextrakt 63. Ekmosseextrakt

26. Trämosseextrakt 64. Trämosseextrakt

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

Motivering

Det är oansvarigt att i leksaker använda doftämnen som kan framkalla allergier.

Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Bilaga II – del V – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Bilaga II – del V – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Tygleksaker för barn under 36 månader 
ska gå att tvätta och ska uppfylla 
säkerhetskraven även efter tvätt. Om 
leksaken innehåller en mekanisk del som 
kan skadas genom nedsänkning i vatten 
måste tygets yta kunna tvättas.

Or. nl

Motivering

Denna förändring befrämjar god hygien.
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Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Bilaga V – del B – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Leksaker i livsmedel 7. Leksaker i livsmedel

Leksaker i livsmedel och 
livsmedelsförpackningar ska vara 
försedda med texten:

Leksaker i livsmedel och 
livsmedelsförpackningar ska vara 
försedda med texten:

”Tillsyn av en vuxen 
rekommenderas”

”Avlägsna leksaken innan 
livsmedlet ges till barnet”

Or. nl

Motivering

Barnets säkerhet skyddas bättre genom denna formulering.

MOTIVERING

1. Bakgrund och nya element i förslaget

Kommissionens förslag syftar till att till upphäva direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om 
leksakers säkerhet och ersätta det med ett nytt direktiv.

Direktiv 88/378/EEG var det första direktiv som infördes enligt den s.k. nya metoden, där de 
grundläggande säkerhetskraven infördes i själva lagstiftningen och man hänvisade till 
harmoniserade normer när det gällde de tekniska specifikationerna.  Det föreslagna nya 
direktivet baserar sig på samma principer.

Även om direktivet från 1988 har levt upp till förväntningarna och redan garanterar en hög 
säkerhetsnivå för leksaker i Europeiska unionen, är det efter 20 år redo för en modernisering. 
Man måste också tänka på nya säkerhetsrisker som kan uppkomma genom utveckling och 
marknadsföring av nya typer av leksaker, eventuellt tillverkade av nya material.

Huvuddragen i översynen är enligt kommissionen följande:

a. Införande av skärpta säkerhetskrav, främst avseende användningen av kemiska 
substanser och kraven i samband med elektriska egenskaper. Det har också skett en 
anpassning i när det gäller fysiska och mekaniska egenskaper (risk för kvävning och 
kvävning genom sväljning).

b. Ett förtydligande av direktivets tillämpningsområde och olika begrepp.

c. En effektivare och mer konsekvent användning av direktivet. Detta innebär att 
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medlemsstaternas marknadsövervakning förstärks, att det kommer tydliga riktlinjer för 
den tekniska dokumentation som tillverkarna måste sammanställa, att bestämmelserna 
för placering av CE-märkningen anpassas till den ändrade lagstiftningen samt att ett 
nytt krav ställs på tillverkarna att inom ramen för den tekniska dokumentationen göra 
en analys av vilka risker som leksaken kan medföra.

d. Anpassning till den allmänna lagstiftningen om saluföring av produkter.

Det föreslagna direktivet handlar bara om leksakers (fysiska) säkerhet och innehåller inga 
bestämmelser rörande med pedagogiskt värde eller moraliska aspekter. 

2. Anpassning av förslaget till de godkända nya bestämmelserna i åtgärdspaketet 
för den inre marknaden för varor 

De rättsliga ramarna för saluföring av produkter kommer snart att ändras.

Det innebär följande: 
– En ny förordning för saluföring av produkter. Denna förordning innehåller bestämmelser 
om ackreditering och marknadsövervakning. 

– Ett nytt beslut för saluföring av produkter. Detta beslut omfattar bl.a. standardartiklar för 
kommande direktiv enligt den nya metoden.

Det nya direktivet måste anpassas till denna nya rättsliga ram. Kommissionens förslag 
stämmer överens med det förslag till förordning och beslut som kommissionen från början 
lade fram, med inte med den text som Europaparlamentet antog den 21 februari 2008, och 
som kanske kommer att godkännas av rådet. Kommissionen har förklarat att man inte 
kommer att utforma ett ändrat förslag till leksaksdirektiv för att anpassa det till det nya 
åtgärdspaketet för den inre marknaden för varor.

För att komma vidare med det föreslagna direktivet föreslår föredraganden att 
Europaparlamentet för in de tekniska anpassningarna i texten till det föreslagna direktivet i 
den av Europaparlamentet nyligen godkända ramtexten (åtgärdspaketet för den inre 
marknaden för varor).  Det gäller anpassningar avseende

- definitioner
- allmänna villkor för de ekonomiska aktörerna
- presumtion om överensstämmelse
- formell invändning mot harmoniserade standarder
- bestämmelser för CE-märkning
- krav avseende organ för bedömning av överensstämmelse  
- anmälningsförfaranden
- förfaranden för produkter som medför risker

Ändringsförslagen 1–79 avser dessa tekniska anpassningar till den nya ramlagstiftningen. De 
ligger i linje med Europaparlamentets val och beslut i samband med denna allmänna ram.



PE407.804v01-00 64/65 PR\727440SV.doc

SV

3. Bedömning

– allmänt

Föredraganden anser att barn, som är de mest utsatta konsumenterna, måste skyddas så 
fullständigt som möjligt och att deras föräldrar och ledsagare måste kunna lita på att de 
leksaker som erbjuds på europamarknaden uppfyller stränga säkerhetskrav.

Därför instämmer parlamentet i de av kommissionen uppställda målen: Modernisering, 
förtydligande och skärpning av direktivets säkerhetskrav och dess 
genomförandebestämmelser. 

Parlamentet instämmer också i stora drag i de av kommissionen gjorda tilläggen till och 
ändringarna av bestämmelserna i det gällande direktivet 88/378/EEG. 

Närmare upplysningar om föredragandens ändringsförslag

– kemiska egenskaper

Föredraganden instämmer till fullo i att man för in särskilda krav för användning av ämnen 
som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (s.k. CMR-ämnen), men 
föreslår att dessa krav skärps ytterligare. Det finns ingen anledning att göra någon skillnad 
mellan ämnen i kategorierna 1 och 2 å ena sidan och kategori 3 å andra sidan1 när det gäller 
att tillåta undantag. 

Föredraganden föreslår att villkoret för att undantagsvis tillåta dess ämnen ska vara lika för de 
tre kategorierna, nämligen att den vetenskapliga kommittén har bedömt användningen av 
ämnet i leksaker och kommit fram till att det är acceptabelt, och att det dessutom inte finns 
något lämpligt alternativt ämne.

Föredraganden föreslår också att man helt ska förbjuda användningen av allergiframkallande 
doftämnen.

– mekaniska egenskaper

Även om föredraganden är bekymrad över de risker som kan uppkomma vid användning av 
små men mycket kraftiga magneter i leksaker anser hon att det inte är nödvändigt att i 
direktivet infoga en särskild bestämmelse för magneter.

En särskild norm för magnetiska leksaker förbereds av CEN, och kommissionen har vidtagit 
interimsåtgärder (krav på en varning om att det kan vara farligt att svälja mer än en magnet).

                                               
1 Kategori I: ”Ämnen som är cancerframkallande hos människa”. Kategori II: ”Ämnen som ska betraktas som 
cancerframkallande hos människa”. Kategori III: ”Ämnen som möjligen är cancerframkallande hos människa. 
Det tillgängliga underlaget är dock inte tillräckligt för att göra en tillfredsställande bedömning”.
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– hantverksmässigt tillverkade eller icke serietillverkade leksaker

Föredraganden är medveten om att det för små eller medelstora företag som tillverkar 
leksaker på hantverksmässigt sätt, eller i varje fall inte seriemässigt, inte är lätt att uppfylla de 
strängare kraven i direktivet. Hon arbetar på en lösning, men har ännu inte funnit något 
juridiskt hållbart koncept. Hon vill gärna få reda på kollegornas uppfattning i denna fråga.

– leksaker som uttryckligen är avsedda för barn i en bestämd åldersgrupp

Alltför ofta förses leksaker som är avsedda för spädbarn och mycket små barn med en varning 
om att leksaken inte är lämplig för barn under 36 månader. Tillverkarna försöker på detta sätt 
att kringgå strängare säkerhetsföreskrifter för att undgå eventuellt juridiskt ansvar. Detta är 
oförsvarligt och måste förbjudas.
Dessutom är dessa felaktiga åldersangivelser mycket förvirrande för köparna och befrämjar 
inte det förtroende som konsumenten borde ha för leksakers säkerhet.

De relevanta bestämmelserna i direktivets artikel 10 måste förtydligas. 

– leksaker som kommer i kontakt med munnen eller huden

Leksaker som är avsedda att ofta stoppas i munnen (t.ex. leksaksinstrument, bitringar, etc.) 
måste, oavsett åldern på de barn för vilka de är avsedda, uppfylla samma stränga gränsvärden 
för migration som återfinns i direktiv 1935/2004/EG. 

Leksaker som är avsedda att ofta komma i kontakt med barns hud måste, oavsett åldern på 
barnen, uppfylla etiketterings- och sammansättningsbestämmelserna i kosmetikadirektivet.

– rapporteringscentrum för leksakers säkerhet 

I vissa medlemsstater eller regioner har man inrättat rapporteringscentrum för farliga leksaker, 
dit professionella barnskötare men också konsumenter/föräldrar kan anmäla egenskaper som 
gör att leksaker inte är säkra samt olyckor eller tillbud i samband med leksaker.

Utan att förespråka att sådana rapporteringscentrum ska inrättas i varje medlemsstat, anser 
föredraganden att det skulle kunna vara lämpligt att undersöka huruvida konsumenterna vet 
att de, när de kommer i kontakt med farliga leksaker, kan anmäla detta hos en instans som kan 
ha nytta av dessa upplysningar.

– språk

Det är grundläggande att de varningar som krävs enligt direktivet, och även 
bruksanvisningarna, skrivs på ett språk som är begripligt för konsumenterna. I enlighet med 
subsidiaritetsprincipen kan medlemsstaterna bestämma vilka detta eller dessa för 
konsumenterna begripliga språk är.


	727440sv.doc

