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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om leksakers säkerhet
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att det stiftas en ny
Den föreslagna lagen avses träda i kraft så
lag om leksakers säkerhet. Den föreslagna snart den har godkänts och blivit stadfäst.
lagen innehåller de bestämmelser om leksa- Lagens krav på vissa kemiska egenskaper
kers säkerhet som ingår i Europaparlamentets hos leksakerna föreslås dock träda i kraft
och rådets direktiv om leksakers säkerhet. först i juli 2013.
Den nya lagen ska ersätta den gällande lagen
om leksakers säkerhet.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1

Nuläge

Den gällande lagen om leksakers säkerhet
(287/1997) gavs den 26 mars 1997. Genom
lagen, som trädde i kraft den 1 maj 1997,
upphävdes leksaksförordningen av den 21
september 1990 (891/1990) jämte ändringar.
Genom den gällande lagen om leksakers
säkerhet har rådets direktiv 88/378/EEG, av
den 3 maj 1988, om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet, liksom också ändring av detta direktiv genom rådets direktiv 93/68/EEG av den
22 juli 1993, genomförts i Finland. Det är
fråga om det första direktiv enligt den nya
metoden som omfattar en stor grupp konsumentnyttigheter. I direktiv enligt den nya metoden fastställs grundläggande säkerhetskrav
för produkter och när det gäller tekniska specifikationer hänvisas det till harmoniserade
europeiska standarder.
Vår nationella lag följer ganska exakt direktivet om leksakers säkerhet både när det
gäller sakinnehåll och ordalydelse.
Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/48/EG om leksakers säkerhet antogs
den 18 juni 2009. Genom det nya direktivet
om leksakers säkerhet, som ska tillämpas
från och med den 20 juli 2011, upphävs vid
nämnda tidpunkt direktivet från 1988 till alla
andra delar än de krav som gäller kemiska
egenskaper. Det nya direktivets bestämmelser om kemiska egenskaper ska tillämpas i
EU:s medlemsstater från den 20 juli 2013, till
vilket datum bestämmelserna i 1988 års direktiv och den finska lagen från 1997, genom
vilken direktivet genomförts i Finland, ska
tillämpas.
1.1

Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet

Sedan år 2003 har kommissionen utrett behovet att revidera rådets direktiv om leksakers säkerhet, som antogs 1988. Vid detta utredningsarbete och den genomförda konsekvensbedömningen kom man fram till att re-

gleringen på gemenskapsnivå har visat sig
vara nyttig och grundprinciperna i direktivet
har fungerat bra. Samtidigt konstaterades att
det fanns ett behov av att utveckla och
komplettera regleringen.
Den tekniska utvecklingen samt andra ändringar på leksaksmarknaden har gett upphov
till nya frågor kring leksakers säkerhet.
Stora internationella företag har en stark
ställning på leksaksmarknaden. Tillverkningen av leksaker, också stora multinationella
företags leksakstillverkning, har till en stor
del flyttats till länderna i Sydostasien, särskilt
Kina. Leksaksindustrin sysselsätter dock
fortfarande en ansenlig mängd arbetskraft
inom EU-området, såväl inom produktionen
som forsknings- och utvecklingsarbetet, i de
olika leden inom handeln och serviceyrkena
inom handeln. Antalet personer som arbetar
inom tillverkningen håller på att minska men
när det gäller andra uppgifter inom leksaksbranschen bedöms läget förbli relativt oförändrat.
När det nya direktivet bereddes var målet
att anpassa regleringen om leksakers säkerhet
på Europeiska unionens nivå efter de nya bestämmelserna om saluhållande av produkter.
En central roll i detta innehas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband
med saluföring av produkter. Också Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG
av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för
saluföring av produkter innehåller viktiga
principer om tillämpning av lagstiftningen
enligt den nya metoden.
Vid beredningen av det nya direktivet om
leksakers säkerhet beaktades likaså Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG
av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.
Målet med det nya direktivet om leksakers
säkerhet har varit att skapa klarhet i tillämpningsområdet genom att komplettera förteckningen över produkter som inte omfattas av
direktivet. I detta sammanhang har man bl.a.
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varit tvungen att ta ställning till leksaker av
en helt ny typ, såsom videospel och kringutrustning.
Direktivet innehåller talrika nya definitioner på omständigheter inom leksakssektorn.
Dessa syftar till att förenhetliga begreppen
och klarlägga situationen ur olika aktörers
synpunkt.
Det nya direktivet uppställer exakta krav på
olika ekonomiska aktörer, tillverkare, deras
auktoriserade representanter, importörer samt
distributörer. Alla ekonomiska aktörer som
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 grundläggande kraven, anses vara tillverkare och ska därför överta tillverkarens skyldigheter.
Tillverkaren förutsätts särskilt ha en betydligt mer täckande dokumentation än tidigare.
Tillverkaren måste avge en särskild EGförsäkran om överensstämmelse för att visa
att de väsentliga säkerhetskrav som anges i
direktivet uppfylls.
I direktivet ställs krav beträffande en leksaks spårbarhet genom hela leveranskedjan.
Detta har ansetts förenkla och effektivisera
marknadskontrollen.
Det nya direktivet innehåller en särskild artikel om det allmänna säkerhetskrav som
ställs på leksaker. Enligt artikeln får en leksak, inklusive de kemikalier som den innehåller, inte äventyra användarnas eller tredje
parters säkerhet och hälsa, om den används
på det sätt som avses eller förutsätts med
hänsyn tagen till ett barns beteende. Leksaker
som släpps ut på marknaden ska uppfylla de
grundläggande säkerhetskraven under hela
den tid som de normalt sett förväntas bli använda.
På samma sätt som i det tidigare direktivet
innehåller också det nya direktivets bilagor
grundläggande säkerhetskrav beträffande
leksakernas fysikaliska och mekaniska egenskaper, brandfarlighet, kemiska egenskaper,
elektriska egenskaper, hygien och radioaktivitet. I det nya direktivet ställs dessutom några nya grundläggande säkerhetskrav i detta
hänseende. De nya grundläggande säkerhetskraven är dessutom något mer detaljerade än
de tidigare kraven. Detta kommer sig av att
den tekniska utvecklingen, nya forskningsrön

samt genomförda reformer i andra delar av
gemenskapslagstiftningen har beaktats i det
nya direktivet.
I direktivet fästs särskild uppmärksamhet
vid skyddet av barn mot risker som är förenade med kemikalier i leksakerna. Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen, så kallade CMR-ämnen, är i
regel förbjudna i leksaker. Gränserna avseende den högsta tillåtna dagliga biotillgängligheten av farliga kemiska ämnen, såsom
bly och kvicksilver, är i många fall lägre än i
det tidigare direktivet och förteckningen över
sådana ämnen är längre än tidigare. Användning av vissa allergiframkallande doftämnen
i leksaker förbjuds och användning av vissa
andra allergiframkallande doftämnen omfattas av anmälningsskyldighet.
För att skydda barn från risken att deras
hörsel skadas av bullriga leksaker, ska leksakerna konstrueras och tillverkas så att maximivärden både för impulsljud och varaktiga
ljud från sådana leksaker hålls på en nivå där
barns hörsel inte skadas.
Det nya direktivet innehåller särskilda bestämmelser om leksaker som ingår i livsmedel. Syftet med dem är att förebygga eventuella risker för kvävning på grund av kombinationen av leksak och livsmedel. Enligt direktivet är det förbjudet att placera leksaker
så att de sitter fast ihop med ett livsmedel.
Det är också förbjudet att placera leksaken
inne i ett livsmedel på ett sådant sätt att man
måste förtära livsmedlet för att komma åt
leksaken.
Direktivet innehåller mer täckande bestämmelser än tidigare också om de varningar som leksaker ska förses med. Med tanke
på främjandet av förutsättningarna för en säker användning av leksakerna har det ansetts
nödvändigt att utfärda mer detaljerade bestämmelser om varningstexter.
I likhet med bestämmelserna i den ovan
nämnda förordningen om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter innehåller också direktivet om leksakers säkerhet bestämmelser
om CE-märkning vars syfte är att visa leksakernas överensstämmelse med kraven. Genom att fästa CE-märkning på leksaken försäkrar tillverkaren att leksaken uppfyller alla
krav som ställs på den i den tillämpliga ge-
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menskapslagstiftningen. Utöver de allmänna
principerna om CE-märkning innehåller direktivet dessutom bestämmelser också om
anbringande av CE-märkningen så att den är
tillräckligt synlig. Detta har ansetts kunna
underlätta marknadskontrollen av leksaker.
Enligt artikel 18 i direktivet ska tillverkarna innan de släpper ut en leksak på marknaden 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.
Direktivet innehåller detaljerade bestämmelser om de förfaranden för bedömning av
överensstämmelse med kraven som tillverkaren måste följa. Enligt bedömning kan man
på detta sätt säkerställa att de grundläggande
säkerhetskraven blir uppfyllda.
När det gäller kemikalier ingår i den ovan
nämnda säkerhetsbedömningen också en bedömning av hur sannolikt det är att leksaken
innehåller förbjudna ämnen eller ämnen vars
användning är begränsad. Tillverkaren är
skyldig att bevara denna säkerhetsbedömning
som en del av den tekniska dokumentationen
för att marknadskontrollmyndigheterna ska
kunna utföra sina uppgifter effektivt.
Den interna tillverkningskontrollen, som
grundar sig på tillverkarens eget ansvar för
bedömning av överensstämmelse, har enligt
direktivets ingress visat sig vara tillräcklig
om tillverkaren har följt de harmoniserade
standarder till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som innehåller alla säkerhetskrav
som gäller för leksaken.
Om det inte finns några sådana harmoniserade standarder, bör leksaken enligt direktivet genomgå en kontroll av tredje part, i detta
fall EG-typkontroll. Samma sak gäller om en
eller flera av standarderna har offentliggjorts
med en begränsning i Europeiska unionens
officiella tidning eller om tillverkaren inte
alls eller endast delvis har följt standarderna.
Tillverkaren ska skicka leksaken till EGtypkontroll, om tillverkaren anser att leksakens art, utformning, konstruktion eller syfte
kräver en kontroll av tredje part.
I enlighet med principerna i EU-bestämmelserna enligt den nya metoden innehåller
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direktivet om leksakers säkerhet detaljerade
bestämmelser om anmälda organ som
genomför bedömningar av leksakers överensstämmelse med kraven.
Direktivet innehåller också bestämmelser
om informationsutbyte och underrättelseförfaranden mellan medlemsstaterna och kommissionen. Dessa baserar sig långt på den
ovan nämnda förordningen om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband
med saluföring av produkter samt på direktivet om allmän produktsäkerhet.
2

Skälen till ändringar

Vår gällande nationella lag om leksakers
säkerhet överensstämmer alltså i fråga om
säkerhetskrav med de krav som anges i direktivet om leksakers säkerhet från år 1988.
Då Europaparlamentets och rådets nya direktiv om leksakers säkerhet, som är betydligt mer detaljerat än direktivet från 1988,
ska genomföras i Finland bör den nuvarande
lagen ändras så att den innehållsmässigt motsvarar den nya regleringen på Europeiska
unionens nivå. Den föreslagna nya lagen om
leksakers säkerhet innehåller alla bestämmelser som behövs för att det nya direktivet om
leksakers säkerhet ska kunna genomföras i
Finland och ersätter den gällande lagen om
leksakers säkerhet.
3

Propositionens konsekvenser

Enligt förslaget ska ansvaret för tillsynen
över efterlevnaden av bestämmelserna om
leksakers säkerhet, liksom också nuförtiden,
vila på de tillsynsmyndigheter som nämns i
8–11 § i lagen om konsumtionsvarors och
konsumenttjänsters säkerhet (75/2004). Sådana tillsynsmyndigheter är Säkerhets- och
kemikalieverket, som också planerar, styr
och utvecklar tillsynen, tullverket vid import,
export och transitering av konsumtionsvaror,
regionförvaltningsverken inom sina verksamhetsområden samt de kommunala tillsynsmyndigheterna. Enligt en vedertagen arbetsfördelning övervakar Säkerhets- och kemikalieverket i huvudsak säkerheten för konsumtionsvaror och de kommunala tillsynsmyndigheterna säkerheten för konsumenttjänster. Då leksakerna säljs i allmänhet över
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hela landet, är det ändamålsenligt att tillsynen över deras säkerhet utövas av en part
vars behörighet omfattar hela landet. Säkerhets- och kemikalieverket har dessutom sådan specialkompetens som behövs vid övervakningen av leksakers säkerhet. Enligt lagen
om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet har också regionförvaltningens
och kommunernas tillsynsmyndigheter en
lagstadgad möjlighet att tillgripa tillsynsmetoderna också i fråga om farliga leksaker.
Detta gör det möjligt för dem att ingripa mot
leksaker som används i samband med utförandet av konsumenttjänster samt vid behov
vidta åtgärder då det är fråga om lokal tillverkning eller import. Också när Säkerhetsoch kemikalieverket har utfärdat ett säljförbud för en leksak eller ålagt en näringsidkare
att inleda återkallelseförfarande, kan man på
den lokala nivån vid behov försäkra sig om
att näringsidkaren fullgjort sin skyldighet.
Tullen utövar tillsyn över säkerheten hos
de leksaker som importeras från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Karakteristiskt för den tillsyn som utövas
av tullen är att proverna tas och tillsynsåtgärderna vidtas i importskedet innan leksakspartierna har distribuerats till handelns lager och
hyllor där de är åtkomliga för konsumenter.
Den nya lagen ska i någon mån öka skyldigheterna för de myndigheter som svarar för
tillsynen över efterlevnaden av lagen att kontrollera att näringsidkarna till sitt förfogande
har handlingarna om leksaken.
Enligt lagförslaget ska tullmyndigheten i
samband med import kontrollera att leksaken
är försedd med CE-märkning och att leksaken åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse enligt lagförslaget samt behövliga
bruksanvisningar och varningstexter. Detta
kan i viss mån öka tullmyndigheternas arbetsbörda. Tullmyndigheten har dock möjlighet att ta ut en prestationsbaserad kontrollavgift av importören.
Den föreslagna lagens detaljerade natur
medför extra arbete för Säkerhets- och kemikalieverket. Behovet av styrning och vägledning kring den nya lagstiftningen ökar. Ett
effektivt verkställande av lagen förutsätter
dessutom att Säkerhets- och kemikalieverket
använder sina resurser till bl.a. information
och utbildning som riktas till näringsidkare.

Tillsynsuppgifterna enligt den nya lagen
skulle dock till denna del kunna skötas med
myndigheternas nuvarande resurser med hänsyn tagen till bestämmelsen i 13 § i lagen om
konsumtionsvarors och konsumenttjänsters
säkerhet, som tillämpas på tillsynen över leksakers säkerhet och i vilken det föreskrivs att
om omständigheterna det fordrar ska en prioritering av uppgifterna göras. Leksakers säkerhet, som utgör en viktig del av omsorgen
över barnens säkerhet, är varaktigt en viktig
prioritet inom övervakningen av konsumentskyddet.
Propositionen har således inte några konsekvenser i fråga om organisation eller ekonomi.
4

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.
Under beredningsarbetet har företrädare för
näringsidkarna inom leksaksbranschen, myndigheterna som utövar tillsyn över efterlevnaden av lagstiftningen om leksaker samt företrädare för Finlands Standardiseringsförbund SFS rf hörts. Samtliga instanser som
hördes har varit eniga om att den nya nationella lagen ska så långt som möjligt överensstämma med det nya direktivet.
Arbets- och näringsministeriet begärde utlåtande om utkastet till proposition av justitieministeriet, finansministeriet, social- och
hälsovårdsministeriet, barnombudsmannen,
regionförvaltningsverken, tullstyrelsen, tullaboratoriet och av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, Finlands Näringsliv EK, Centralhandelskammaren, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Suomen leluyhdistys, Finlands Standardiseringsförbund SFS rf samt
av Företagarna i Finland rf. Ministeriet fick
ta emot sammanlagt 13 utlåtanden.
I utlåtandena understöddes allmänt en sådan grundstruktur hos lagförslaget enligt vilken lagen ganska noga ska följa bestämmelserna i direktivet om leksakers säkerhet som
avser att harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftningar. I utlåtandena föreslogs
vissa ändringar och preciseringar i definitionerna, näringsidkarens skyldigheter samt
myndigheternas befogenheter. I utlåtandena
önskades dessutom kompletteringar i moti-
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veringarna till lagförslaget vad gäller propositionens ekonomiska konsekvenser samt mer
information om vilken annan lagstiftning
som reglerar leksakerna samt om vilken lagstiftning som gäller för de leksaker som inte
omfattas av denna lag samt preciserande ändringar och preciseringar i bestämmelserna
om särskilda krav på vissa leksaker. I några
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utlåtanden lades också fram förslag till ändring av de förordningar som utgör bilaga till
propositionen och utkasten till promemorior
om dessa.
De påpekanden som framförts i remissyttrandena har i mån av möjlighet beaktats vid
finslipningen av propositionsförslaget.
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DETALJMOTIVERING
1

Lagförslag

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §. Syfte. I paragrafen definieras lagens
syfte. I paragrafen föreslås ett konstaterande
om att Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet
genomförs i Finland genom denna lag. En
motsvarande hänvisning till rådets tidigare
direktiv 88/378/EEG om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om leksakers
säkerhet ingår i den gällande lagen om leksakers säkerhet.
Enligt direktivet är syftet med att harmonisera säkerhetskraven för leksaker i alla medlemsstater att undanröja hinder för handeln
med leksaker mellan medlemsstaterna. I artikel 12 i direktivet föreskrivs att medlemsstaterna inte får förhindra att leksaker som
överensstämmer med detta direktiv tillhandahålls på marknaden inom deras territorium.
Den inre marknaden är dock en så central
del av Finlands medlemskap i Europeiska
unionen att det inte ansetts nödvändigt att i
lagen om leksakers säkerhet inta en uttrycklig bestämmelse om detta. Europeiska kommissionen, och därigenom också de övriga
medlemsstaterna, ska i enlighet med förordningen om ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter
underrättas om åtgärder som syftar till att
förbjuda eller begränsa utsläppande på marknaden av en leksak eller åtgärder för att dra
bort leksaken från marknaden eller att ålägga
näringsidkaren att frivilligt inleda återkallelse
av leksaken. I detta syfte innehåller 59 § i
lagförslaget en hänvisning till underrättelseförfarandena.
Den gällande lagen om leksakers säkerhet
har inte någon bestämmelse om lagens syfte
som motsvarar det föreslagna 2 mom.
2 §. Tillämpningsområde. I 1 mom. föreslås
en definition på leksak. Den överensstämmer
innehållsmässigt med artikel 2.1 i direktivet.

Lagen ska enligt förslaget tillämpas på produkter som är konstruerade eller avsedda för
barn under 14 år att användas i lek. Åldersgränsen i fråga är etablerad sedan flera årtionden i standardiseringsarbetet kring leksakerna samt också i 1988 års direktiv om leksakers säkerhet.
I 2 mom. ingår en förteckning över produkter som betraktas som leksaker men som inte
omfattas av lagens tillämpningsområde. Förteckningen motsvarar artikel 2.2 i direktivet.
Produkterna i fråga är delvis så farliga att de
inte naturligt lämpar sig för att bli omfattade
av bestämmelserna i den föreslagna lagen.
Sådana är leksaksfordon med förbränningsmotor, leksaksångmaskiner samt slungor och
slangbågar. Vissa punkter i förteckningen
handlar om sådana leksaker för vilkas del säkerhetsbestämmelserna och marknadskontrollen bör ordnas på ett annat sätt än för
andra leksaker. Sådana är lekplatsutrustning
som är avsedd att användas offentligt och
lekautomater som är avsedda att användas offentligt. Lekautomater ska inte omfattas av
lagen oavsett om de drivs med mynt eller
inte. Detta behöver inte uttryckligen nämnas
i paragrafen trots att direktivet innehåller ett
omnämnande om detta.
De leksaker som räknas upp i 2 § 2 mom. i
förslaget ingår i en förteckning över produkter som inte betraktas som leksaker i 3 § i
den gällande lagen om leksakers säkerhet. I
det nya direktivet, och således också i detta
lagförslag, har produkter som räknas upp i
2 § och som betraktas som leksaker, men
som inte omfattas av tillämpningsområdet,
skiljts åt från produkter som räknas upp i 3 §
och som inte betraktas som leksaker.
I princip ska leksakens förpackning inte betraktas som leksak. I vissa fall kan också förpackningen anses utgöra en del av leksaken.
Exempelvis kan en dekorerad väska i vilken
en mjukleksak som påminner om en knähund
kan bäras betraktas som en del av leksaken
liksom också i vissa fall förpackningen till
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klossleksaker.
På de leksaker som avses i 2 mom. och
som inte omfattas av denna lags tillämpningsområde ska i regel tillämpas lagen om
konsumtionsvarors och konsumenttjänsters
säkerhet (75/2004).
3 §. Begränsning av tillämpningsområdet. I
paragrafen föreslås en förteckning över sådana produkter som inte betraktas som leksaker
enligt denna lag. Förteckningen motsvarar
förteckningen i bilaga I till direktivet och
också den förteckning som ingår i leksaksstandarden EN71. Förteckningen innehåller
allt som allt 19 punkter.
Förteckningen i bilaga I till direktivet är
inte avsedd att vara uttömmande. På samma
sätt avses inte den förteckning som ingår i
den föreslagna paragrafen att vara uttömmande. Således skulle det kunna vara möjligt
att man vid den praktiska marknadskontrollen kommer fram till att också någon annan
produkt som saknas i förteckningen inte ska
betraktas som en leksak som omfattas av lagens tillämpningsområde, utan att annan nationell lagstiftning ska tillämpas på den, i de
flesta fall den ovan nämnda lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet.
Vissa produkter som ingår i förteckningen i
3 § är sådana att deras konstruktörer och tillverkare helt klart inte har avsett dem bli använda av barn i lek. De långvariga erfarenheterna av EU:s leksakslagstiftning samt av det
europeiska standardiseringsarbetet visar dock
att det ofta bland de produktgrupper som ingår i förteckningen uppstår tolkningssvårigheter om huruvida produkterna i fråga är leksaker eller av leksakstyp. Det är därför motiverat att förteckningen i den föreslagna paragrafen har samma innehåll som förteckningen i bilaga I till direktivet. Om den nationella
lagstiftningen innehåller bestämmelser som
avviker från direktivet kan detta medföra
rättsosäkerhet.
I förteckningen i bilaga I till direktivet ges
på vissa punkter konkreta exempel på produkter som ingår i förteckningen.
Enligt 1 punkten ska högtids- och festdekorationer inte betraktas som leksaker.
Enligt 2 punkten ska som leksaker inte betraktas samlarprodukter, förutsatt att det på
produkten eller förpackningen finns en synlig
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och läslig märkning om att den är avsedd för
samlare som fyllt 14 år. I punkt 2 i bilaga I
till direktivet nämns som exempel på dessa
a) detaljerade och verklighetstrogna skalenliga modeller,
b) byggsatser med detaljerade skalenliga
modeller,
c) historiska kopior av leksaker, och
d) verklighetstrogna kopior av skjutvapen.
Enligt 3 punkten omfattar lagens tillämpningsområde inte sportutrusning till vilken
hör rullskridskor och rullbrädor som är avsedda för barn som väger mer än 20 kilogram.
Enligt 4 punkten omfattar tillämpningsområdet för lagen inte cyklar med en högsta sadelhöjd på mer än 435 millimeter, mätt som
det vertikala avståndet från marken till sadelns ovansida, med sadeln i horisontellt läge
och sadelstolpen placerad i lägsta positionen.
Enligt 5 punkten betraktas inte cyklar,
sparkcyklar och andra transportmedel avsedda för idrottsutövning eller framförande på
ett område som är avsett eller används för
allmän trafik som leksaker.
Enligt 6 punkten ska lagen inte tillämpas på
eldrivna fordon som är avsedda att framföras
på ett område som är avsett eller används för
allmän trafik.
Enligt 7 punkten ska utrustning avsedd att
användas på djupt vatten samt hjälpmedel vid
simundervisning för barn inte omfattas av lagens tillämpningsområde. I punkt 7 i bilaga I
till direktivet nämns simringar och simdynor
som exempel på dessa.
Enligt 8 punkten ska pussel med fler än 500
bitar inte omfattas av tillämpningsområdet.
Enligt 9 punkten ska gevär och pistoler,
som drivs med komprimerad gas, utom vattenpistoler och vattengevär, och pilbågar
längre än 120 centimeter inte betraktas som
leksaker.
Enligt 10 punkten betraktas fyrverkerier,
inklusive knallskott som inte är särskilt utformade för leksaker, som leksaker.
Enligt 11 punkten ska lagens tillämpningsområde inte omfatta produkter eller spel med
spetsiga projektiler. I punkt 11 i bilaga I till
direktivet nämns dartpilar med metallspets
som exempel på dessa.
Enligt 12 punkten omfattar lagens tillämpningsområde inte funktionella pedagogiska
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produkter, som uteslutande säljs för att användas i undervisningssyfte och som ska användas under tillsyn av en vuxen. I punkt 12 i
bilaga I till direktivet anges som exempel på
dessa elektriska ugnar, strykjärn eller andra
funktionella produkter som fungerar med en
märkspänning på mer än 24 volt.
Enligt 13 punkten ska lagens tillämpningsområde inte omfatta produkter avsedda för
undervisning i skolor och annan pedagogisk
verksamhet under tillsyn av en vuxen lärare.
I punkt 13 i bilaga I till direktivet nämns laboratorieutrustning som exempel på dessa.
Enligt 14 punkten omfattar lagens tillämpningsområde inte elektronisk utrustning med
interaktiva program och tillhörande kringutrustning, förutom när den elektroniska utrustningen eller kringutrustningen inte är särskilt utformad för och riktad till barn samt
avsedd att användas för spel.
Enligt 15 punkten ska interaktiv mjukvara
avsedd för fritid och underhållning och lagringsmedier för dessa inte omfattas av lagens
tillämpningsområde. I punkt 15 i bilaga I till
direktivet nämns datorspel som exempel på
de förstnämnda och cd-skivor som exempel
på de sistnämnda.
Enligt 16 punkten omfattas inte tröstnappar
för spädbarn av lagens tillämpningsområde.
Enligt 17 punkten ska tillämpningsområdet
för lagen inte omfatta lampor som liknar leksaker.
Enligt 18 punkten betraktas elektriska
transformatorer inte som leksaker enligt denna lag.
Enligt 19 punkten omfattar lagens tillämpningsområde inte modeaccessoarer, som inte
ska användas vid lek.
En del av de leksaker som nämns i förteckningen ovan omfattas av någon speciallagstiftning
t.ex.
elsäkerhetslagstiftningen.
Många av de produkter som enligt de föreslagna bestämmelserna inte omfattas av tilllämpningsområdet för denna lag omfattas
dock av den allmänna lagstiftningen om konsumentsäkerhet dvs. lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet.
4 §. Definitioner. I paragrafen ingår definitioner på de begrepp som används i lagen.
Den motsvarar till sin ordalydelse artikel 3 i
direktivet. I punkterna 17—25 i artikel 3 i direktivet finns särskilda definitioner på leksa-

ker. Det har dock inte ansetts nödvändigt att
inkludera dem alla eller alla andra definitioner i artikel 3 i den nya paragrafen. Dessa definitioner behandlas nedan samt i de förordningar som utfärdas med stöd av den nya lagen.
Punkterna 1—14 motsvarar förutom direktivets definitioner dessutom också definitionerna i artikel 2 i Europaparlamentets och
rådets förordning om krav för ackreditering
och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter, som nämns ovan. I stället
för den term ”ekonomisk operatör” som används i direktivet och i förordningen föreslås
att man i den aktuella lagen använder termen
”näringsidkare” när tillverkare, tillverkarens
representant, importör och distributör åsyftas
samtidigt. Det finns dock inte någon skillnad
i sak mellan de nämnda termerna. Begreppet
näringsidkare används av hävd också annanstans i den finska lagstiftningen då man samtidigt åsyftar tillverkare och de näringsidkare,
auktoriserade representanter, importörer och
exportörer som verkar i ett senare led av distributionskedjan och det är fråga om kommersiell verksamhet.
Den gällande lagen om leksakers säkerhet
innehåller inte några motsvarande definitioner.
2 kap.

Näringsidkarnas skyldigheter

I den gällande lagen om leksakers säkerhet
finns det inte lika detaljerade bestämmelser
om tillverkarnas, deras representanters, importörernas och distributörernas skyldigheter
som i den nu föreslagna lagen, eftersom sådana inte heller fanns i 1988 års direktiv.
Det nya direktivet utgår från att det bör göras en klar åtskillnad mellan de skyldigheter
som ankommer på tillverkaren och de skyldigheter som ankommer på de senare leden i
distributionskedjan. Därför är de föreslagna
paragraferna om tillverkarens skyldigheter
delvis mer täckande än de paragrafer som
handlar om tillverkarens representants, importörens och distributörens skyldigheter.
5 §. Tillverkarens skyldighet att utarbeta
teknisk dokumentation, påvisa överensstämmelse med kraven samt bevara handlingarna.
Enligt 1 mom. ska tillverkarna konstruera och
tillverka leksakerna så att de leksaker som
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släpps ut på marknaden uppfyller de krav
som anges i denna lag.
Enligt 2 mom. ska tillverkarna utarbeta den
tekniska dokumentation om vilken det föreskrivs i 42 §. Tillverkarna ska också utföra
eller låta någon annan instans utföra den bedömning av överenskommelse med kraven
om vilken det föreskrivs i 35 §. När leksakens överensstämmelse med kraven har påvisats genom ett sådant bedömningsförfarande,
ska tillverkarna upprätta en EG-försäkran om
överensstämmelse enligt 32 § och förse leksaken med sådan CE-märkning som anges i
33 och 34 §.
Enligt 4 mom. ska tillverkaren bevara den
tekniska dokumentationen och EG-försäkran
om överensstämmelse i tio år efter det att
leksaken har släppts ut på marknaden.
Paragrafen motsvarar artiklarna 4.1, 4.2
och 4.3 i direktivet.
6 §. Tillverkarens skyldighet att säkerställa
att serietillverkningen överensstämmer med
kraven. Enligt paragrafen ska tillverkarna se
till att serietillverkade leksaker överensstämmer med kraven. Tillverkaren ska på ett
sakligt sätt beakta de ändringar i leksakens
konstruktion eller egenskaper och ändringar i
de harmoniserade standarder med vilka leksaken enligt försäkran överensstämmelser
med. När tillverkaren anser det befogat med
tanke på de risker som en leksak utgör, ska
han, för att skydda konsumenternas hälsa och
säkerhet, testa prover av saluförda leksaker.
Av författningsförslagets ordalydelse framgår att det är tillverkarna själva som i första
hand ska bedöma när testning behövs. Tillverkaren ska vidare granska och registerföra
klagomål, leksaker som inte uppfyller kraven
och återkallelse av leksaker samt informera
distributörerna om alla resultat som nåtts genom dessa åtgärder.
Paragrafen motsvarar i huvudsak artikel 4.4
i direktivet.
7 §. Tillverkarens skyldighet att säkerställa
att leksaken kan spåras samt skyldighet att
lämna sina kontaktuppgifter. Den nya lagen
föreslås i likhet med direktivet innehålla
ganska detaljerade bestämmelser för att säkerställa spårbarheten av leksaker. Enligt 1
mom. ska tillverkarna således försäkra sig om
att leksaken är försedd med typnummer, partinummer, serienummer eller modellnummer
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eller något annat tecken genom vilket leksaken kan identifieras. Om detta inte är möjligt
på grund av leksakens storlek eller art, ska
tillverkaren försäkra sig om att den information som krävs finns angiven på förpackningen eller i ett medföljande dokument. Också
de förslag till bestämmelser som finns nedan
i 21 § har samband med spårbarhet.
I 2 mom. föreslås bestämmelser som syftar
till att säkerställa att den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag vid behov kan nå tillverkaren. Tillverkaren ska således antingen på leksaken eller förpackningen, eller om detta inte är möjligt, i ett medföljande dokument uppge sitt
namn, det registrerade produktnamnet eller
det registrerade varumärket och den adress
på vilken tillverkaren kan nås.
Paragrafen motsvarar artiklarna 4.5 och 4.6
i direktivet.
8 §. Tillverkarens skyldighet att vidta åtgärder, lämna information till den myndighet
som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden
av denna lag samt skyldighet att samarbeta
med myndigheten. I 1 mom. åläggs tillverkaren att utan dröjsmål få leksaken att överensstämma med kraven, dra den tillbaka från
marknaden eller förmå slutanvändarna att
återlämna leksaken, om tillverkaren anser eller har orsak att tro att en leksak som denna
har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med kraven i denna lag eller annan
tillämplig lagstiftning. I ett sådant fall ska
tillverkaren också utan dröjsmål underrätta
den myndighet som ansvarar för tillsynen
över efterlevnaden av denna lag om detta och
lämna myndigheten detaljerade uppgifter om
leksaken och de åtgärder som tillverkaren
vidtagit.
Enligt 2 mom. ska tillverkaren på en motiverad begäran från den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag ge myndigheten all information
och dokumentation som behövs för att påvisa
att leksaken överensstämmer med kraven. Informationen ska lämnas till tillsynsmyndigheten på finska, svenska eller på något annat
språk som godtas av tillsynsmyndigheten.
Vid den praktiska marknadskontrollen skulle
det särskilt i de situationer som kräver brådskande åtgärder vara viktigt att den myndighet
som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden
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av denna lag så snabbt som möjligt får tillgång till informationen. Ofta, då tillverkarens
hemvist är i något annat land inom Europeiska unionen eller i något land utanför Europeiska unionen, finns informationen på engelska i praktiken snabbare tillgänglig än den på
finska eller svenska. Redan nuförtiden sker
exempelvis informationsutbytet mellan de
finländska tillsynsmyndigheterna och Europeiska kommissionen, som åsyftas i den föreslagna 59 §, på engelska. Det är möjligt att
den myndighet som ansvarar för tillsynen
över efterlevnaden av denna lag till sitt förfogande har också personal med andra språkkunskaper varvid myndigheten i fråga skulle
kunna godkänna också att informationen ges
på något annat språk än något av landets nationalspråk.
Enligt 2 mom. ska tillverkaren också på begäran av myndigheten samarbeta med den
myndighet som ansvarar för tillsynen över
efterlevnaden av denna lag när det gäller att
undanröja den risk som en leksak kan utgöra.
Paragrafen motsvarar artiklarna 4.8 och 4.9
i direktivet.
9 §. Tillverkarens representant. Den föreslagna paragrafen motsvarar innehållsmässigt
artikel 5 i direktivet. Enligt 1 mom. kan tillverkaren utse en representant genom skriftligt befullmäktigande.
Av paragrafen framgår att tyngdpunkten i
de uppgifter som tillverkarens representant
ska sköta ligger särskilt på kontakterna med
den myndighet som ansvarar för tillsynen
över efterlevnaden av denna lag. Troligen
skulle tillverkaren utse en representant oftast
uttryckligen i en sådan situation där tillverkaren har sin hemvist i något annat land än Finland.
Enligt 2 mom. får skötseln av uppgifter enligt 5 § inte överföras på tillverkarens representant. Enligt 5 § ska tillverkaren, när denne
släpper ut en leksak på marknaden, försäkra
sig om att leksaken har konstruerats och tillverkats så att den uppfyller de krav som anges i den föreslagna lagen. Denna skyldighet
ska tillverkaren inte kunna överföra. Likaså
ska tillverkaren inte kunna överföra sin skyldighet enligt 5 § att utarbeta den tekniska dokumentationen samt att utföra eller låta någon annan part att utföra den bedömning av
överensstämmelse med kraven som anges i

denna lag.
I 5 § föreskrivs vidare att när överensstämmelse med kraven i fråga om en leksak
har påvisats i ett förfarande enligt denna lag,
ska tillverkaren upprätta en EG-försäkran om
överensstämmelse enligt den föreslagna lagen. I likhet med bestämmelserna i den ovan
nämnda förordningen om krav för ackreditering och marknadskontroll vid saluföring av
produkter kan det dock tolkas att detta inte
hindrar tillverkarens representant från att fästa CE-märkningen på leksaken, om förutsättningar för detta föreligger.
I 3 mom. föreslås bestämmelser om det befullmäktigande som tillverkaren kan ge tillverkarens representant. Om tillverkaren befullmäktigar en representant ska denna befullmäktigas att sköta åtminstone följande
uppgifter:
1) tillhandahålla den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen under
tio år efter att leksaken har släppts ut på
marknaden,
2) på en motiverad begäran från den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag ge myndigheten all information och dokumentation som behövs
för att påvisa att en leksak överensstämmer
med kraven,
3) samarbeta med den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag i fråga om alla de åtgärder som
vidtas för att undanröja de risker som de leksaker som omfattas av uppdraget utgör.
10 §. Importörens skyldighet att försäkra
sig om att bedömningen av överensstämmelse utförts och att den tekniska dokumentationen utarbetats samt skyldighet att informera
tillverkaren om brister. En importör, i likhet
med en distributör, har inte någon skyldighet
att bedöma överensstämmelse med kraven.
Enligt 1 mom. får importören släppa ut på
marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enbart sådana leksaker som
överensstämmer med kraven.
Enligt 2 mom. ska importören försäkra sig
om att
1) tillverkaren har gjort en saklig bedömning av leksakens överensstämmelse med
kraven,
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2) tillverkaren har upprättat den tekniska
dokumentationen,
3) leksaken är försedd med CE-märkning,
4) leksaken åtföljs av de dokument som
krävs, samt
5) tillverkaren har iakttagit kraven enligt
7 §.
Förslaget motsvarar den första delen av artikel 6.2. i direktivet.
I 3 mom. föreskrivs att om importören anser eller har orsak att tro att en leksak inte
uppfyller de säkerhetskrav som anges i denna
lag eller kraven i någon annan tillämplig lagstiftning, får importören inte tillhandahålla
leksaken på marknaden förrän den överensstämmer med kraven. Om leksaken kan orsaka fara, ska importören underrätta tillverkaren om saken. Detta motsvarar huvudsakligen den sista delen i artikel 6.2 i direktivet.
11 §. Importörens skyldighet att lämna sina
kontaktuppgifter. Enligt paragrafen ska importören på leksaken eller förpackningen eller, om detta inte är möjligt, i ett medföljande
dokument uppge sitt namn, det registrerade
produktnamnet eller det registrerade varumärket och den adress på vilken importören
kan nås. Detta motsvarar artikel 6.3 i direktivet.
12 §. Importörens skyldighet att försäkra
sig om bruksanvisningar och varningar. Enligt paragrafen ska importören försäkra sig
om att leksaken åtföljs av nödvändiga bruksanvisningar och varningar. I överensstämmelse med bestämmelserna i statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om
konsumtionsvaror och konsumenttjänster föreslås i paragrafen en skyldighet för importören att försäkra sig om att de bruksanvisningar och varningar som åtföljer leksaken har
avfattats på det sätt som språklagen förutsätter.
Artikel 6.4 i direktivet ger medlemsstaterna
möjlighet att utfärda bestämmelser om att
varningar och anvisningar ges på de nationella språken i landet i fråga.
13 §. Importörens skyldighet att säkerställa
lagrings- och transportförhållandena. Enligt
paragrafen ska importören försäkra sig om att
lagrings- och transportförhållandena inte
äventyrar den säkerhet som enligt denna lag
krävs av leksaken under den tid som importören ansvarar för leksaken.
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Några motsvarande bestämmelser har det
inte funnits tidigare. I direktivets ingress
konstateras att genom direktivet skapas en
tydlig och proportionell fördelning av skyldigheterna som svarar mot varje aktörs roll i
leverans- och distributionsprocessen.
Paragrafen motsvarar bestämmelserna i artikel 6.5 i direktivet.
14 §. Importörens skyldighet att testa leksaker och registrera klagomål. I paragrafen
föreskrivs att när importören anser det fogat
med tanke på de risker som en leksak utgör,
ska denne, för att skydda konsumenternas
hälsa och säkerhet, testa prover av leksaker
som tillhandahålls på marknaden. Av författningsförslagets ordalydelse framgår att det är
importören själv som i första hand ska bedöma när testning behövs. Enligt förslaget
ska importören också granska och vid behov
registerföra klagomål, leksaker som inte uppfyller kraven och återkallelse av leksaker
samt informera distributörerna om alla resultat som nåtts genom dessa åtgärder. Detta
motsvarar huvudsakligen artikel 6.6 i direktivet.
15 §. Importörens skyldighet att vidta korrigerande åtgärder. I paragrafen föreslås bestämmelser om importörernas skyldighet att
vidta korrigerande åtgärder och informera
den myndigheter som ansvarar för tillsynen
över efterlevnaden av denna lag om dessa.
En importör som har orsak att tro att en leksak som denne har släppt ut på marknaden
inte överensstämmer med kraven i denna lag
eller i annan tillämplig lagstiftning, ska utan
dröjsmål få leksaken att överensstämma med
kraven, dra tillbaka leksaken från marknaden
eller återkalla leksaken.
Dessutom ska importören, då denne anser
att leksaken kan utgöra en risk, utan dröjsmål
underrätta den myndighet som ansvarar för
tillsynen över efterlevnaden av denna lag om
detta och lämna detaljerade uppgifter om den
bristande överensstämmelsen och alla korrigerande åtgärder som vidtagits.
Paragrafen motsvarar artikel 6.7 i direktivet.
16 §. Importörens skyldighet att bevara
och ge in dokument samt skyldighet att samarbeta med myndigheterna. Enligt 1 mom.
ska importören under en period på tio år efter
det att produkten har släppts ut på marknaden
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kunna uppvisa en kopia av EG-försäkran om
överensstämmelse för de myndigheter som
utövar tillsyn över efterlevnaden av denna
lag, och se till att den tekniska dokumentationen på begäran kan ställas till förfogande.
Enligt 2 mom. ska importören på en motiverad begäran från den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag lämna myndigheten all information
och dokumentation som behövs för att påvisa
att leksaken överensstämmer med kraven. Informationen ska ges på finska, svenska eller
på något annat språk som godtas av tillsynsmyndigheten. Distributören ska också säkerställa att tillverkaren har iakttagit kraven enligt 7 § och importören kraven enligt 11 §.
Bestämmelser om de språk som ska användas
i anvisningar och i märkningar finns i 34 § i
språklagen.
Vid den praktiska marknadskontrollen
skulle det särskilt i de situationer som kräver
brådskande åtgärder vara viktigt att myndigheten så snabbt som möjligt får tillgång till
informationen. Ofta i praktiken, då tillverkarens hemvist är i något annat land inom Europeiska unionen eller, vilket är ännu vanligare, i något land utanför Europeiska unionen, kan importören ställa informationen på
engelska snabbare till myndighetens förfogande än den på finska eller svenska. Enligt
momentet ska importören på begäran samarbeta med den myndighet som ansvarar för
tillsynen över efterlevnaden av denna lag för
att undanröja den risk som en leksak som
importören har släppt ut på marknaden kan
utgöra.
Paragrafen motsvarar huvudsakligen artiklarna 6.8 och 6.9 i direktivet.
17 §. Distributörens skyldighet att försäkra sig om att leksaken överensstämmer med
kraven och om dokumentationen samt skyldighet att informera tillverkaren eller importören om en risk. I 1 mom. föreskrivs att när
en distributör tillhandahåller en leksak på
marknaden, ska distributören iaktta vederbörlig omsorg för att försäkra sig om att leksaken överensstämmer med kraven enligt denna lag.
Enligt 2 mom. ska distributören innan en
leksak tillhandahålls på marknaden säkerställa att tillverkaren har utarbetat den dokumentation som krävs. Distributören ska dessutom

säkerställa att leksaken har försetts med en
sådan CE-märkning som krävs och åtföljs av
sådana bruksanvisningar och varningar som
det krävs.
Paragrafen motsvarar artikel 7.1 i direktivet. Paragrafen preciserar den allmänna skyldighet som i 19 § åläggs distributörerna. Enligt 1 mom. ska en distributör, innan en leksak tillhandahålls på marknaden, säkerställa
att tillverkaren har utarbetat den dokumentation som krävs. Distributören ska dessutom
säkerställa att leksaken har försetts med den
CE-märkning som krävs och att leksaken åtföljs av sådana bruksanvisningar och varningar som krävs och att dessa har utarbetats
i enlighet med 34 § i språklagen.
Artikel 7.2 i direktivet ger medlemsstaterna
möjlighet att utfärda bestämmelser om att
varningar och anvisningar ska ges på de nationella språken i landet i fråga.
I 3 mom. föreskrivs att om en distributör
har orsak att tro att leksaken inte uppfyller de
allmänna säkerhetskrav som anges i denna
lag eller kraven i någon annan tillämplig lagstiftning, får distributören inte tillhandahålla
leksaken på marknaden förrän den överensstämmer med kraven.
Bestämmelserna motsvarar artiklarna 7.1
och 7.2 i direktivet.
Om leksaken kan orsaka fara, ska distributören underrätta tillverkaren eller importören
om saken.
Paragrafens 4 mom. motsvarar till sitt sakinnehåll artikel 7.2 i direktivet.
18 §. Distributörens skyldighet att säkerställa lagrings- och transportförhållandena.
I paragrafen föreslås att distributören ska försäkra sig om att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar den allmänna säkerhet som enligt denna lag krävs av leksaken under den tid som distributören ansvarar
för leksaken.
Detta motsvarar de skyldigheter som enligt 13 § föreslås för importören.
Till sakinnehållet motsvarar paragrafen artikel 7.3 i direktivet.
19 §. Distributörens skyldighet att vidta
korrigerande åtgärder samt skyldighet att
lämna information till och samarbeta med
myndigheterna. Enligt 1 mom. ska en distributör som har orsak att tro att en leksak som
denne har släppt ut på marknaden inte över-
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ensstämmer med kraven i denna lag eller i
annan tillämplig lagstiftning, ska få leksaken
att överensstämma med kraven, dra tillbaka
leksaken från marknaden eller återkalla leksaken. Om leksaken kan orsaka fara, ska distributören dessutom utan dröjsmål underrätta
den myndighet som ansvarar för tillsynen
över efterlevnaden av denna lag om detta och
lämna detaljerade uppgifter om den bristande
överensstämmelsen och om de åtgärder genom vilka leksaken har korrigerats.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om distributörens skyldighet att på en motiverad begäran från en myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag lämna
myndigheten all information och dokumentation som behövs för att påvisa att leksaken
överensstämmer med kraven. Distributörerna
ska på begäran av myndigheten samarbeta
med denne för att undanröja riskerna med en
leksak som importören har släppt ut på
marknaden. Distributören ska på begäran av
myndigheten i fråga samarbeta med denna
för att undanröja den risk som en leksak som
distributörerna släppt ut på marknaden kan
utgöra.
Paragrafen motsvarar artiklarna 7.4 och 7.5
i direktivet.
20 §. Tillämpning av tillverkarens skyldigheter på en importör och distributör. I paragrafen föreslås bestämmelser om sådana situationer i vilka importören och distributören
ska betraktas som tillverkare och omfattas av
samma skyldigheter som enligt 5—8 § gäller
tillverkaren. En importör och en distributör
ska vid tillämpningen av denna lag betraktas
som en tillverkare när de släpper ut en leksak
på marknaden i eget namn eller under eget
varumärke eller ändrar en leksak som redan
släppts ut på marknaden på ett sätt som kan
inverka på hur de tillämpliga kraven uppfylls. En motsvarande bestämmelse finns i
artikel 8 i direktivet.
I ett sådant fall där också uppgifter om tillverkaren finns angivna på leksaken, ska importören och distributören inte betraktas som
tillverkare enligt denna paragraf trots att de
släpper leksaken ut på marknaden i sitt eget
namn eller under sitt eget varumärke.
I ett fall då tillverkaren ännu inte vet destinationslandet för en tillverkad leksak gör det
förevarande förslaget till bestämmelse det
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möjligt för importören eller distributören att
förse leksaken med CE-märkning under förutsättning att dessa följer de allmänna principer om CE-märkning och fästande av CEmärkning som anges i 33 och 34 §.
21 §. Uppgift om leverans av leksaker till
en annan näringsidkare. Den föreslagna paragrafen motsvarar artikel 9 i direktivet. Det
föreslås att i stället för begreppet ”ekonomisk
aktör”, som används i direktivet, ska begreppet ”näringsidkare” användas i denna paragraf. Saken har behandlats ovan i samband
med detaljmotiveringen till den föreslagna
4 §.
Enligt 1 mom. ska en näringsidkare på begäran lämna den myndighet som ansvarar för
tillsynen över efterlevnaden av denna lag en
förteckning över de näringsidkare som har
levererat leksaker till honom samt en förteckning över de näringsidkare som han har
levererat leksaker till.
Enligt 2 mom. ska tillverkaren kunna lägga
fram uppgifter enligt 1 mom. för tio år från
det att leksaken släpptes ut på marknaden.
Övriga näringsidkare ska för sin del kunna
lägga fram uppgifter enligt 1 mom. för tio år
från det att leksaken tillhandhölls på marknaden.
Den gällande lagen om leksakers säkerhet
innehåller inte några motsvarande bestämmelser.
3 kap.

Överensstämmelse med kraven hos leksaker

22 §. Allmän säkerhet hos leksaker. I artikel 10 i det nya direktivet ingår ett allmänt
säkerhetskrav. I direktivet från 1988 har det
allmänna säkerhetskravet placerats i bilaga II
liksom också de sektorsspecifika grundläggande säkerhetskraven. Det föreslås att allmänna säkerhetskrav på leksaker utfärdas i
22 §. I fråga om de säkerhetskrav som gäller
leksakers mekaniska och fysikaliska egenskaper, brandfarlighet, kemiska egenskaper,
elektriska egenskaper, radioaktivitet och hygien och som anges i bilaga II till direktivet
ska den föreslagna lagen innehålla en allmän
bestämmelse om vardera gruppen av egenskaper. Närmare bestämmelser om de särskilda kraven på vissa egenskaper ska utfärdas genom statsrådets förordning och delvis
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genom arbets- och näringsministeriets förordning. Det närmare innehållet i de säkerhetskrav som gäller de mekaniska och fysikaliska egenskaperna, antändbarheten, de kemiska och elektriska egenskaperna och radioaktiviteten och hygienen hos leksaker ska i
praktiken bestämmas i enlighet med principerna om den nya metoden och till stora delar i enlighet med de harmoniserade europeiska standarder som gäller leksaker och vars
referensuppgifter har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Till detta
anknyter den presumtion om överensstämmelse med kraven som anges i 30 §.
I 1 mom. anges de allmänna säkerhetskrav
som ställs på en leksak. Enligt förslaget får
leksaker och kemikalier i dem, inte äventyra
någons säkerhet eller hälsa, när leksaken används så som den är avsedd att användas eller förväntas bli använd. De varningar som
leksakerna försetts med samt de bruksanvisningar som medföljer leksakerna ska fästa
användarnas och deras övervakares uppmärksamhet vid de faror och risker som användningen av leksaker kan orsaka och hur
dessa faror och risker kan undvikas.
Paragrafens 1 mom. motsvarar till sitt innehåll artikel 10.2 i det nya direktivet. Jämfört med direktivet från 1988 fäster det nya
direktivet större uppmärksamhet vid användarna, dvs. barnen, och deras beteende.
Enligt 2 mom. ska en leksak som släppts ut
på marknaden ska vara säker under den tid
som den normalt sett förväntas bli använd.
Bestämmelsen har samma innehåll som artikel 10.3 i direktivet.
I 7 § i den gällande nationella lagen om
leksakernas säkerhet finns en bestämmelse
som till sitt innehåll motsvarar denna, men
den har dock en mer allmän ordalydelse än
de föreslagna bestämmelserna.
23 §. Mekaniska och fysikaliska egenskaper hos leksaker. I paragrafen föreslås allmänna krav på de mekaniska och fysikaliska
egenskaperna hos leksaker. Enligt paragrafen
ska leksaker ha sådana mekaniska och fysikaliska egenskaper att leksaken inte orsakar
någon fara för kroppsskada, strypning, kvävning eller drunkning och inte heller skadar
barnets hörsel.
24 §. Antändbarhet hos leksaker. I paragrafen föreslås ett allmänt säkerhetskrav som

gäller antändbarheten hos leksaker. Enligt
den får leksaker inte utgöra eldfarliga inslag i
barnets omgivning.
25 §. Kemiska egenskaper hos leksaker. I 1
mom. föreslås ett allmänt säkerhetskrav som
gäller de kemiska egenskaperna hos leksaker.
Enligt momentet ska leksaker vara konstruerade och tillverkade så att de inte vid avsedd
eller förväntad användning orsakar sådana
skador på människors hälsa som följer av exponering för de kemiska ämnen eller blandningar som leksaken består av eller innehåller, om de används på det sätt som avses i
22 §.
I det nya direktiv som gäller leksakers säkerhet har särskild uppmärksamhet fästs vid
användningen av farliga ämnen i leksaker.
Sådana är särskilt cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen samt
allergiframkallande ämnen och faktorer.
Dessutom har det fastställts nya gränsvärden
för vissa ämnen jämfört med direktivet från
1988. Denna reglering ingår i del III (kemiska egenskaper) i bilaga II till direktivet.
Enligt 2 mom. ska leksaker uppfylla kraven
i kemikalielagen (744/1989) och de EUförordningar som hör till dess tillämpningsområde när det gäller begränsningar för användning av ämnen och blandningar som
tillhör vissa kategorier av produkter eller begränsningar för användning av vissa ämnen
och blandningar. Utöver lagstiftningen om
leksaker ska man således också beakta den
allmänna kemikalielagstiftningen såsom bestämmelserna i Reach-förordningen. Till sådana hör en registreringsplikt för ämnen som
finns i föremål, anmälningsskylighet i fråga
om SVHC-ämnen, informationsskyldighet,
eventuella tillstånd och begränsningar enligt
bilaga XVII. När det gäller elektriska och
elektroniska leksaker ska man dessutom beakta Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och
elektroniska produkter.
26 §. Elektriska egenskaper hos leksaker.
Enligt paragrafen ska elektriska leksaker ska
vara konstruerade och tillverkade så att leksaken inte orsakar fara för elchock, brännskada, brand eller strålning. Paragrafen motsvarar del IV (elektriska egenskaper) i bilaga
II till direktivet.
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Märkas bör dessutom att på leksaker med
elektriska egenskaper tillämpas också annan
nationell lagstiftning. Till denna hör åtminstone statsrådets förordning om begränsning
av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (853/2004),
statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (422/2008), elsäkerhetslagen
(410/1996) samt statsrådets förordning om
elmateriels och elanläggningars elektromagnetiska kompatibilitet (1466/2007).
27 §. Hygienen hos leksaker. Enligt 1
mom. ska leksaker ska vara konstruerade och
tillverkade så att de uppfyller kraven på hygien och renlighet så att risk för infektion,
sjukdom eller smitta kan undvikas.
Enligt 2 mom. ska en leksak som är avsedd
att användas av barn under 3 år ska konstrueras och tillverkas så att den kan rengöras. En
tygleksak som är avsedd att användas av
nämnda barn ska gå att tvätta, förutom om
den innehåller en sådan mekanism som kan
skadas om den våttvättas. I ett sådant fall ska
den kunna rengöras på något annat sätt.
Bestämmelserna i paragrafen motsvarar
del V (hygien) i bilaga II till direktivet. Det
finns inget behov av att genom förordning utfärda närmare bestämmelser om särskilda
krav på hygien.
28 §. Radioaktivitet hos leksaker. Enligt
paragrafen finns bestämmelser om de krav
som ställs på den radioaktiva strålningen hos
leksaker i strålskyddslagen (592/1991). Till
sitt sakinnehåll motsvarar bestämmelserna
del VI (radioaktivitet) i bilaga II till direktivet. Det finns inget behov av att genom förordning utfärda närmare bestämmelser om
särskilda krav beträffande radioaktivitet.
29 §. Varningstexter och bruksanvisningar
för leksaker. I paragrafen föreslås allmänna
bestämmelser om varningstexter för leksaker
samt om bruksanvisningar som ska medfölja
leksaker. På leksaken ska fästas instruktioner
och varningar som är nödvändiga med tanke
på en säker användning av leksaken. Behovet
av dylika instruktioner och varningar ska bedömas från fall till fall. När behovet av
bruksanvisning och varningstexter och innehållet i dem övervägs bör det allmänna säkerhetskrav som föreskrivs i 22 § beaktas.
Paragrafen kompletterar således bestämmelserna i 22 § 1 mom. Motsvarande bestäm-
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melser finns i artikel 11 samt i artikel 4.7 i
direktivet.
Enligt 1 mom. ska tillverkaren precisera de
begränsningar i användningen som är behövliga med tanke på en säker användning av
leksaken. När användarbegränsningar är
nödvändiga ska tillverkaren i dem uppge åtminstone den lägsta eller högsta tillåtna åldern för användare och i förekommande fall
kraven på användarnas förmåga och högsta
eller lägsta vikt samt nödvändigheten att försäkra sig om att leksaken endast används under tillsyn av vuxen.
Enligt 2 mom. ska tillverkaren förse leksakerna med varningar som är väl synliga, lätta
att förstå och är varaktiga. Varningarna ska
fästas direkt på leksaken eller tryckas på en
etikett som fästs vid leksaken eller på förpackningen samt vid behov på den bruksanvisning som medföljer leksaken. Små leksaker som säljs utan förpackning ska förses
med tillbörliga varningar. Varningarna ska
beroende på omständigheterna föregås av ordet "Varning" respektive "Varningar". De
varningar som är avgörande för köpbeslutet
ska tillverkaren fästa på konsumentförpackningen eller annars fästa på leksaken så att
konsumenten kan läsa dem före köpet. Bestämmelserna i detta moment gäller också
leksaker som bjuds ut på nätet.
Enligt 3 mom. finns bestämmelser om det
språk som ska användas i varningar och i de
bruksanvisningar som medföljer leksakerna
finns i 34 § i språklagen. Bestämmelserna
motsvarar långt den nuvarande regleringen.
Enligt 4 mom. innehåller dessutom lagen
om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004) bestämmelser om den
information som ska ges om leksaker. Med
stöd av denna lag har man utfärdat statsrådets
förordning om uppgifter som skall lämnas
om konsumtionsvaror och konsumenttjänster
(613/2004). Enligt förordningen kan uppgifterna lämnas genom sådana symboler och
varningstexter som är allmänt kända.
I den gällande lagen om leksakers säkerhet
finns bestämmelser om detta i 34 och 36 §.
Bestämmelserna i 30—34 § motsvarar till
sitt sakinnehåll artiklarna 13—17 i direktivet.
Regleringen ska till denna del överensstämma med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning om krav för ackre-
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ditering och marknadskontroll i samband
med saluföring av produkter.
I den gällande lagen om leksakers säkerhet
finns motsvarande reglering endast i liten
omfattning och endast till vissa delar.
30 §. Presumtion om överensstämmelse
med kraven hos leksaker. Paragrafen motsvarar artikel 13 i direktivet.
I paragrafen föreskrivs att en leksak som
överensstämmer med sådana harmoniserade
standarder eller delar av dem vilkas referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning ska anses uppfylla de
säkerhetskrav som anges i denna lag och som
omfattas av tillämpningsområdet för standarderna.
Enligt paragrafen ska Säkerhetsoch kemikalieverket ge information om de
hänvisningar till standarder som publicerats
enbart på andra språk än finska och svenska
som finns i de standarder som avses ovan.
En liknande presumtion om överensstämmelse har använts ända sedan den nya metoden för teknisk harmonisering infördes i gemenskapslagstiftningen på 1980-talet. Således baseras redan regleringen i direktivet från
1988 liksom också bestämmelserna i den gällande lagen om leksakers säkerhet på denna
princip.
Det som är nytt i lagförslaget är att presumtionen ingår i en enda paragraf medan bestämmelserna om de olika egenskaperna i
den gällande lagen är spridda allt enligt de
sektioner av säkerhet som presumtionen gäller dvs. mekaniska och fysikaliska egenskaper, brandfarlighet, kemiska egenskaper,
elektriska egenskaper, renhets- och hygienkrav samt radioaktivitet.
Med förslaget eftersträvas dock ingen
skillnad i sak jämfört med den gällande regleringen.
31 §. Formell invändning mot en harmoniserad standard. Paragrafen motsvarar artikel
14 i direktivet. Bestämmelserna har anpassats
till den nationella lagstiftningen.
I paragrafen föreskrivs att om den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag anser att en harmoniserad
standard inte är tillräcklig för att uppfylla de
säkerhetskrav som den omfattar och som anges i 30 §, ska myndigheten underrätta arbets- och näringsministeriet om detta och
motivera sin ståndpunkt.

Enligt förslaget ska arbets- och näringsministeriet, som ansvarar för lagstiftningen om
leksakers säkerhet, föra ärendet till den kommitté som tillsatts med stöd av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv
98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter.
Den gällande lagen om leksakers säkerhet
innehåller inte någon uttrycklig bestämmelse
om detta.
32 §. EG-försäkran om överensstämmelse.
Paragrafen motsvarar artikel 15 i direktivet
och bilaga III till direktivet.
Enligt 1 mom. ska tillverkaren för en leksak
göra upp en EG-försäkran om överensstämmelse och i den intyga att det har påvisats att
säkerhetskraven enligt i 22—28 § uppfylls.
Enligt 2 mom. ska en EG-försäkran om
överensstämmelse innehålla
1) leksakens unika identifikationsnummer,
2) namn och adress för tillverkaren eller
tillverkarens representant,
3) en upplysning om att endast tillverkaren
ansvarar för att denna försäkra om överensstämmelse har avgetts,
4) identifieringsuppgifter som gör det möjligt att spåra en leksak som omfattas av försäkran om överensstämmelse och som ska
innehålla en färgbild som är tillräckligt tydlig
för att leksaken ska kunna identifieras,
5) en upplysning om att leksaken i fråga
uppfyller kraven i denna lag,
6) en hänvisning till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisning till den typkontroll som utgör grund för
försäkran om överensstämmelse,
7) kontaktuppgifterna för ett anmält organ
som gett ett utlåtande som stöder försäkran
om överensstämmelse samt uppgifter som
behövs för specificering av det EG-typintyg
som organet utfärdat,
8) ort och datum för försäkran om överensstämmelse samt underskrift av och kontaktuppgifter för den som gjort anmälan.
Dessa detaljerade bestämmelser om EGförsäkran om överensstämmelse är något helt
nytt. Målet med bestämmelserna är särskilt
att förbättra tillsynsmyndigheternas möjligheter att utreda huruvida leksaken uppfyller
kraven och å andra sidan visa tillverkare och
andra näringsidkare att de på förhand måste
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utreda huruvida de leksaker som släpps ut på
marknaden och som tillhandahålls på marknaden överensstämmer med kraven.
33 §. CE-märkning. Paragrafen motsvarar
artikel 16 i direktivet som å sin sida innehåller en hänvisning till den ovan nämnda förordningen om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring
av produkter.
Enligt 1 mom. ska en leksak som tillhandahålls på marknaden ska vara försedd med
CE-märkning.
Enligt 2 mom. ska en leksak som är försedd
med CE-märkning anses överensstämma med
kraven i denna lag. Detta hindrar dock inte
den myndighet som ansvarar för tillsynen
över efterlevnaden av denna lag att vidta behövliga åtgärder, om det visar sig att leksaken inte överensstämmer med denna lag eller
med bestämmelser som utfärdats med stöd av
den.
I 3 mom. finns en hänvisning till de allmänna principerna för CE-märkning som
finns i artikel 30 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav
för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter.
Enligt 4 mom. får leksaker som saknar CEmärkning eller som annars inte överensstämmer med denna lag visas och användas
på mässor och utställningar, förutsatt att det i
samband med dem klart uppges att leksakerna inte nödvändigtvis uppfyller kraven enligt
denna lag och att de inte får tillhandahållas
på marknaden förrän det har säkerställts att
de överensstämmer med kraven.
I den gällande lagen om leksakers säkerhet
finns nästan liknande bestämmelser om CEmärkning som i den föreslagna lagen. Ordalydelsen i den föreslagna paragrafen motsvarar dock ordalydelsen i det nya direktivet om
leksakers säkerhet samt i förordningen om
krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter.
34 §. Fästande av CE-märkning. Paragrafen motsvarar artikel 17 i direktivet.
Enligt 1 mom. ska CE-märkningen fästas
på leksaken, på en etikett på leksaken eller på
förpackningen så att den är synlig, lätt läsbar
och varaktig. CE-märkningen på små leksaker och leksaker som består av små delar får
fästas också på en kupong eller på ett infor-
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mationsblad som medföljer leksaken. Om
detta inte är tekniskt möjligt i fråga om leksaker som säljs ur ett produktställ, ska upplysningen fästas på produktstället, om produktstället ursprungligen användes som förpackning för leksakerna.
Om CE-märkningen inte syns genom förpackningen, ska märkningen enligt 2 mom.
fästas på förpackningen.
Enligt 3 mom. ska CE-märkning fästas innan leksaken släpps ut på marknaden. Den
får åtföljas av ett piktogram eller något annat
märke som anger en särskild risk eller ett särskilt användningsområde.
I den gällande lagen om leksakers säkerhet finns nästan liknande bestämmelser om
fästande av CE-märkning som i den föreslagna lagen. Ordalydelsen i den föreslagna
paragrafen motsvarar dock ordalydelsen i det
nya direktivet samt i förordningen om krav
för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter.
4 kap.

Bedömning av överensstämmelse med kraven

35 §. Bedömning av säkerheten innan en
leksak släpps ut på marknaden. Paragrafen
motsvarar artikel 18 i direktivet.
I paragrafen föreskrivs att innan tillverkaren släpper ut en leksak på marknaden ska
denne analysera eventuella faror som leksaken kan orsaka och som har samband med
kemiska, fysikaliska, mekaniska, elektriska
och hygieniska egenskaper eller med dess antändbarhet, hygien och radioaktivitet samt
bedöma barns möjliga exponering för dessa
faror.
Någon motsvarande, uttrycklig och lika
detaljerad paragraf ingår inte i den gällande
lagen om leksakers säkerhet. Ur saklig synpunkt har den föreslagna paragrafen ett nära
samband med de föreslagna 5—8 § som reglerar tillverkarnas skyldigheter och med
32 § som handlar om EG-försäkran om överensstämmelse.
36 §. Bedömning av överensstämmelse med
kraven. Paragrafen motsvarar artikel 19 i direktivet. I sak överensstämmer bestämmelserna med de bestämmelser som ingår i det
ovan nämnda beslutet om en gemensam ram
för saluföring av produkter.
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Enligt 1 mom. ska tillverkaren innan denna
släpper ut en leksak på marknaden i enlighet
med 2 och 3 mom. påvisa att leksaken uppfyller säkerhetskraven enligt 22—28 §.
Om tillverkaren har följt de harmoniserade
standarder vilkas referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och som omfattar alla säkerhetskrav för
leksaken, ska tillverkaren enligt 2 mom. övervaka sin produktion så som det bestäms i
modul A i bilaga II till Europaparlamentets
och rådets beslut (EG) nr 768/2008 om en
gemensam ram för saluföring av produkter
och
upphävande
av
rådets
beslut
93/465/EEG.
Enligt 3 mom. ska leksaken genomgå en
EG-typkontroll i samband med det förfarande för överensstämmelse med typ som regleras i modul C i bilaga II till det i 2 mom.
nämnda beslutet när
1) det inte finns några harmoniserade standarder vilkas referensnummer har publicerats
i Europeiska unionens officiella tidning och
som omfattar alla säkerhetskrav för leksaken,
2) det finns harmoniserade standarder enligt 2 mom., men tillverkaren inte alls eller
endast delvis har tillämpat dem,
3) en eller flera av de harmoniserade standarderna enligt 2 mom. har publicerats med
förbehåll,
4) tillverkaren anser att leksakens art, konstruktion, struktur eller syfte kräver en kontroll av en utomstående sakkunnig.
I de fall som avses i 3 mom. ska tillverkaren vidta alla möjliga åtgärder för att försäkra
sig om att man genom tillverkningsprocessen
och den tillhörande kontrollen kan garantera
att de produkter som har tillverkats överensstämmer med den godkända typen av leksaker som beskrivs i EG-typintyget och att de
uppfyller kraven i tillämpliga bestämmelser.
Närmare bestämmelser om detta finns i modul C i bilaga II till Europaparlamentets och
rådets beslut 768/2008/EG. Bestämmelser
om EG-typkontroll föreslås bli intagna i 37 §.
Den gällande lagen om leksakers säkerhet
innehåller inte några bestämmelser som motsvarar uttryckligen denna reglering.
37 §. EG-typkontroll. Paragrafen motsvarar
artikel 20.1 i direktivet.
Enligt paragrafen ska på ansökan om EGtypkontroll, utförandet av EG-typkontrollen

och utfärdandet av ett EG-typintyg tillämpas
det förfarande som anges i modul B i bilaga
II till det beslut som nämns i 36 § 2 mom.
EG-typkontrollen ska göras på det sätt som
avses i modul B punkt 2 andra strecksatsen.
Förutom dessa bestämmelser ska dessutom
kraven i 36 § iakttas.
Bestämmelser om EG-typkontroll finns i
31 § i den gällande lagen, men dessa är överlag betydligt mer allmänt hållna än bestämmelserna i de föreslagna 36—41 §.
38 §. Ansökan om EG-typkontroll. Enligt
paragrafen ska en ansökan om EGtypkontroll innehålla en beskrivning av leksaken samt information om tillverkningsplats
och adressen för den. Paragrafen motsvarar
artikel 20.2 i direktivet.
39 §. Utförandet av EG-typkontroll. Paragrafen motsvarar artikel 20.3 i direktivet.
I paragrafen föreskrivs att när ett anmält
organ utför en EG-typkontroll ska det tillsammans med tillverkaren utvärdera analysen enligt 35 § av de faror som leksaken kan
orsaka.
40 §. EG-typintyg och översyn av det. Paragrafen motsvarar artikel 20.4 i direktivet.
I 1 mom. föreskrivs att på ett EG-typintyg
ska det finnas en hänvisning till det direktiv
som avses i 1 §, en färgbild och en tydlig beskrivning av leksaken, uppgifter om måtten
på leksaken samt en förteckning över utförda
tester med en hänvisning till testningsrapporterna i fråga. EG-typintyget ska ses över när
leksakens tillverkningsprocess, råmaterial eller beståndsdelar ändras samt vid behov också vid andra tidpunkter och åtminstone vart
femte år.
Enligt 2 mom. ska den dokumentation och
korrespondens som avser typkontroll i Finland ska avfattas på finska, svenska eller på
något annat språk som godtas av det anmälda
organet. I ett fall då det anmälda organet har
anställda med språkkunskaper skulle det alltså kunna vara möjligt att ge informationen
också på något annat språk än något av de
inhemska språken.
I 31 § i den gällande lagen om leksakers
säkerhet finns allmänna bestämmelser om
EG-typkontroll. De bestämmelser som föreslås nu är betydligt mer detaljerade.
41 §. Återkallande av ett EG-typintyg. Paragrafen motsvarar artikel 20.4 tredje streck-
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satsen i direktivet. Enligt paragrafen ska giltigheten för ett EG-typintyg dras tillbaka om
leksaken inte uppfyller säkerhetskraven i
22—28 §.
42 §. Teknisk dokumentation. Paragrafen
motsvarar artikel 21 i direktivet och bilaga
IV till direktivet. Den preciserar det krav som
ålagts tillverkarna i det föreslagna 5 § 2
mom.
Enligt 1 mom. ska den tekniska dokumentationen för en leksak innehålla alla behövliga uppgifter om hur tillverkaren har förfarit
för att säkerställa att leksaken uppfyller kraven i 22—28 § till den delen dessa behövs
med tanke på bedömningen av överensstämmelse med kraven. Dessa inbegriper
1) en ingående beskrivning av konstruktion och tillverkning, inklusive en lista över
delar och material som använts i leksaken,
samt kemikalieleverantörens säkerhetsdatablad för de kemikalier som använts,
2) en bedömning av säkerheten enligt 35 §,
3) en beskrivning av det förfarande för bedömning av överensstämmelse som har
följts,
4) en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse enligt 32 §,
5) adresserna till tillverknings- och lagerlokalerna,
6) kopior av de dokument som tillverkaren
har lämnat till ett anmält organ, om ett sådant
deltar i bedömningen,
7) testningsrapporter och en beskrivning av
hur tillverkaren säkerställt att produktionen
överensstämmer med de harmoniserade standarderna, om tillverkaren har följt det förfarande för intern produktionsövervakning som
avses i 36 §, och
8) en kopia av EG-typintyget, en beskrivning av hur tillverkaren säkerställt att produktionen överensstämmer med den produkttyp som beskrivs i EG-typintyget samt kopior
av de dokument som tillverkaren har lämnat
till det anmälda organet, om tillverkaren har
låtit leksaken genomgå EG-typkontroll enligt
37 § och följt det förfarande för överensstämmelse med typ som avses i 36 §.
Till den tekniska dokumentation som avses
i 1 mom. hör bl.a. sådana säkerhetsdatablad
om de kemikalier som använts vid tillverkningen av leksaker, vilka fås från kemikalieleverantören.
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Bestämmelser om kemikaliernas säkerhetsdatablad finns i artikel 31 i avdelning IV,
som handlar om information i distributionskedjan, i Reach-förordningen samt i bilaga II
till förordningen. Ett sådant säkerhetsdatablad ska utarbetas om ämnen och blandningar som klassificerats som farliga samt om
andra kemikalier som medför fara på det sätt
som närmare anges i Reach-förordningen.
Enligt 2 mom. ska den tekniska dokumentation som upprättas i Finland ska avfattas på
finska, svenska eller på något annat språk
som godtas av den myndighet som ansvarar
för tillsynen över efterlevnaden av denna lag.
Om den tekniska dokumentationen har upprättats på något annat språk än finska eller
svenska, ska tillverkaren på en motiverad begäran från den myndighet som ansvarar för
tillsynen över efterlevnaden av denna lag
sända myndigheten en översättning till finska
eller svenska av den tekniska dokumentationen eller de delar av den tekniska dokumentationen som är behövliga med tanke på tillsynen över efterlevnaden av lagen. Om den
myndighet som ansvarar för tillsynen över
efterlevnaden av denna lag begär en översättning av den tekniska dokumentationen eller delar av den av tillverkaren, kan myndigheten sätta ut en tidsfrist om 30 dagar. Tidsfristen kan vara kortare, om det är motiverat
på grund av en allvarlig eller omedelbar risk.
I 3 mom. föreskrivs att om tillverkaren inte
fullgör skyldigheterna enligt 1 eller 2 mom.
kan den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag kräva att
tillverkaren på egen bekostnad och inom en
av myndigheten utsatt tid hos ett anmält organ låter utföra ett test för att det ska kunna
säkerställas att harmoniserade standarder
iakttas och att grundläggande säkerhetskrav
uppfylls.
I den gällande lagen om leksakers säkerhet
finns i 33 § bestämmelser om dokument som
ska hållas tillgängliga för kontroll. De nu föreslagna bestämmelserna om teknisk dokumentation är betydligt mer detaljerade än de
befintliga.
5 kap.

Organ för bedömning av överensstämmelse

43 §. Anmälan av organ för bedömning av
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överensstämmelse. Genom bestämmelserna i
paragrafen genomförs de allmänna krav i artikel 25 i direktivet vilka handlar om de
myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar
för anmälan av organ för bedömning av
överensstämmelse.
Enligt första delen av paragrafen ska arbets- och näringsministeriet till Europeiska
kommissionen anmäla de organ som får utföra EG-typkontroller.
Enligt 4 § 10 punkten i den föreslagna lagen avses med organ för bedömning av överensstämmelse ett organ som utför bedömningar av överensstämmelse med kraven
ifråga om leksaker.
Enligt direktivet är sådana bedömningsåtgärder kalibrering, testning, certifiering och
kontroller.
Arbets- och näringsministeriet ansvarar för
utveckling av lagstiftningen om leksakers säkerhet i Finland, och det är därför motiverat
att anmälningsskyldigheten enligt lag åläggs
just detta ministerium. Arbets- och näringsministeriet, som inte har några tillsynsmyndighetsuppgifter, lämpar sig för denna uppgift under förutsättning att ministeriet till sitt
förfogande har en expertbedömning av ifrågavarande anläggnings kompetens.
Arbets- och näringsministeriet ska också
underrätta kommissionen om betydelsefulla
ändringar i de uppgifter som lämnats.
Enligt 2 mom. ska ackrediteringstjänsten
FINAS vid Mätteknikcentralen i Finland utföra bedömningarna av kompetensen hos
anmälda organ. Bestämmelser om bedömningsverksamhet finns i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven.
Den gällande lagen om leksakers säkerhet
innehåller inte några bestämmelser som motsvarar denna paragraf om anmälningar.
44 §. Allmänna krav på organ för bedömning av överensstämmelse. Paragrafen motsvarar artiklarna 26.1—26.5 i direktivet.
Enligt paragrafen ska ett organ för bedömning av överensstämmelse uppfylla följande
krav:
1) organet ska vara en juridisk person,
2) organet ska vara en utomstående sakkunnig aktör som är oberoende av den organisation och leksak som den bedömer; enligt
direktivet ska ett organ som hör till en när-

ingslivsorganisation eller branschorganisation som företräder företag som är involverade i konstruktion, tillverkning, leverans, installation, användning eller underhåll av de
leksaker som det bedömer kan vara ett sådant
organ, förutsatt att det kan styrkas att organet
är oberoende och att det saknas intressekonflikter,
3) organet, dess högsta ledning och den
personal som ansvarar för uppgiften att bedöma överensstämmelsen får inte vara verksamma med att konstruera, tillverka, leverera, installera, köpa, äga, använda eller underhålla de leksaker som bedöms och inte heller
vara befullmäktigade representanter för någon av dessa parter; enligt direktivet ska detta dock inte hindra användning av bedömda
leksaker som är nödvändiga för verksamheten inom organet för bedömning av överensstämmelse eller användning av leksakerna
för personligt bruk. Vidare får organet, dess
högsta ledning och bedömningspersonal varken 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 gäller
framför allt konsultverksamhet. Organ för
bedömning av överensstämmelse ska enligt
direktivet se till att deras dotterbolags eller
underleverantörers verksamhet inte påverkar
sekretessen, objektiviteten eller opartiskheten
i organens bedömningar av överensstämmelse,
4) organet och dess personal ska bedöma
överensstämmelsen med största möjliga yrkesintegritet, ha den tekniska kompetens som
krävs på det specifika området och de ska
vara oberoende; enligt direktivet betyder detta att de är fria särskilt från varje påtryckning
och incitament, i synnerhet ekonomiska incitament, som kan påverka deras omdöme eller
resultaten av deras bedömning av överensstämmelse, särskilt när det gäller personer eller grupper av personer som berörs av denna
verksamhet,
5) organet ska kunna utföra alla de uppgifter i anslutning till EG-typkontroll som anvisats organet i 36 § och för vilka det har an-
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mälts, oavsett om dessa uppgifter utförs av
organet självt eller för dess räkning och under dess ansvar,
I den gällande lagen om leksakers säkerhet
finns bestämmelser om anmälda organ i 32 §,
men dessa är betydligt mer allmänt hållna än
bestämmelserna i de föreslagna 43—52 §.
45 §. Verksamheten hos organ för bedömning av överensstämmelse. Paragrafen motsvarar artikel 26.6 i direktivet.
I 1 mom. föreskrivs att ett organ för bedömning av överensstämmelse ska till sitt
förfogande ha
1) tillräcklig personal med teknisk kunskap
samt tillräcklig och lämplig erfarenhet för att
kunna utföra bedömningar av överensstämmelse,
2) beskrivningar av sådana förfaranden för
bedömning av överensstämmelse som säkerställer att förfarandet medger öppenhet och
möjliggör en upprepning,
3) ändamålsenliga rutiner och förfaranden
på basis av vilka bedömningen av överensstämmelse avskiljs från organets övriga funktioner,
4) förfaranden som gör det möjligt för organet att sköta sina uppgifter så att företags
storlek, bransch och struktur, den tekniska
komplexiteten hos leksakerna samt huruvida
det är fråga om mass- eller serieproduktion
beaktas på ett sakligt sätt.
Enligt 2 mom. ska ett organ för bedömning
av överensstämmelse ha behövliga förutsättningar för att kunna utföra de tekniska och
administrativa uppgifter som ett sakligt utförande av bedömningen kräver och organet
ska ha tillgång till den utrustning och de faciliteter som är nödvändiga.
46 §. Krav på ansvariga personer hos organ för bedömning av överensstämmelse. Paragrafen motsvarar artikel 26.7 i direktivet.
Enligt paragrafen ska den som svarar bedömningen av överensstämmelse ha
1) en gedigen teknisk och yrkesinriktad utbildning som omfattar bedömning av överensstämmelse inom det område för vilket organet för bedömning av överensstämmelse
har anmälts,
2) tillräcklig kunskap om vad som krävs
för en bedömning och tillräckliga befogenheter för att utföra en bedömning,
3) ändamålsenlig kännedom och insikt om
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de grundläggande kraven, de tillämpliga
harmoniserade standarderna och de relevanta
bestämmelserna och tillämpningsföreskrifterna i EU-lagstiftningen,
4) förmåga att kunna upprätta intyg, dokument och rapporter som visar att bedömningarna har gjorts.
47 §. Opartiskhet hos organ för bedömning av överenskommelse. Paragrafen motsvarar artikel 26.7 i direktivet.
Enligt paragrafen ska opartiskheten hos ett
organ för bedömning av överensstämmelse, i
den högsta ledningen och bedömningspersonalen säkerställas. Hos organet får den högsta ledningens och bedömningspersonalens
arvoden för bedömning av överensstämmelse
inte vara beroende av antalet bedömningar
som gjorts eller resultaten.
48 §. Skyldighet för organ för bedömning
av överensstämmelse att teckna en ansvarsförsäkring. Paragrafen motsvarar artikel 26.9
i direktivet.
Enligt paragrafen ska organ för bedömning
av överensstämmelse ha en ansvarsförsäkring. Enligt direktivet tillämpas inte skyldigheten att teckna ansvarsförsäkring, om medlemsstaten enligt nationell lagstiftning tar på
sig ansvaret eller medlemsstaten själv tar direkt ansvar för bedömningen av överensstämmelse. Ett sådant nationellt arrangemang
för organ för bedömning av överensstämmelse finns inte i Finland.
49 §. Utlämnande av uppgifter om verksamheten inom ett organ för bedömning av
överensstämmelse till en myndighet. Paragrafen motsvarar artikel 26.10 i direktivet.
Enligt paragrafen ska personalen vid ett organ för bedömning av överensstämmelse
trots vad som föreskrivs om sekretess lämna
ut uppgifter om organets verksamhet till den
myndighet som ansvarar för tillsynen över
efterlevnaden av denna lag.
50 §. Skyldighet för organ för bedömning
av överensstämmelse att delta i standardiseringsarbetet och i arbetet inom samordningsgruppen för anmälda organ. Paragrafen
motsvarar artikel 26.10 i direktivet.
Enligt paragrafen ska organ för bedömning
av överensstämmelse ska delta i relevant
standardiseringsarbete och i arbete som utförs i den samordningsgrupp för anmälda organ som inrättats med stöd av artikel 38 i det
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direktiv som nämns i 1 §. Organet ska se till
att dess bedömningspersonal blir informerad
om standardiseringen och om samordningsgruppens arbete. Samordningsgruppens administrativa beslut och dokument ska följas i
bedömningsarbetet.
Särskilt dessa skyldigheter kan i framtiden
utgöra en betydande tröskel när det gäller de
finländska forskningsinstitutens och laboratoriernas villighet att ansöka om status som
anmält organ.
I 32 § i den gällande lagen om leksakers
säkerhet finns bestämmelser om de krav som
ställs på anmälda organ. De föreslagna bestämmelserna är mer detaljerade än de tidigare.
51 §. Presumtion om bedömningsorganet.
Paragrafen motsvarar artikel 27 i direktivet.
I paragrafen föreskrivs att om ett organ för
bedömning av överensstämmelse visar att det
uppfyller de krav som fastställs i de relevanta
harmoniserade standarder eller delar av dem
vilkas referensuppgifter har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, är presumtionen den att organet uppfyller de krav i
denna lag som omfattas av tillämpningsområdet för standarderna.
Den gällande lagen om leksakers säkerhet
innehåller inte någon uttrycklig bestämmelse
som motsvarar denna paragraf.
52 §. Formell invändning mot en harmoniserad standard. Paragrafen motsvarar artikel
28 i direktivet till de delar som innehåller bestämmelser om medlemsstaternas skyldigheter.
I paragrafen föreskrivs att om den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag anser att en standard enligt 51 § inte uppfyller de krav som den omfattar ska bestämmelserna i 31 § tillämpas.
Således ska myndigheten informera arbetsoch näringsministeriet om saken, och ministeriet ska då föra ärendet till den kommitté
som inrättats enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG.
Den gällande lagen om leksakers säkerhet
innehåller inte några bestämmelser som motsvarar den aktuella paragrafen.
53 §. Allmänna skyldigheter för organ för
bedömning av överensstämmelse. Paragrafen
motsvarar artikel 35 i direktivet.
Enligt 1 mom. ska anmälda organ bedöma

överensstämmelse så som det föreskrivs i 36
§. De bedömningsförfaranden som kommer i
fråga bestäms enligt den aktuella situationen
på ett sätt som anges i 36 §.
Enligt 2 mom. ska överensstämmelsen bedömas så att onödig belastning av näringsidkarna kan undvikas.
Vid bedömningen av överensstämmelse
ska uppmärksamhet fästas vid företagets
storlek, bransch och struktur, den tekniska
komplexiteten hos leksakerna i fråga samt
huruvida det är fråga om mass- eller serieproduktion. Vid bedömningen av överensstämmelsen ska en tillräcklig noggrannhet
iakttas för att det ska kunna säkerställas att
leksaken kraven enligt denna lag.
Bestämmelserna i fråga är betydelsefulla
också därför att de anmälda organ som gör
bedömningar av överensstämmelse i regel är
kommersiella företag. De är i sina bedömningsuppgifter således skyldiga att beakta
också uppdragsgivarens, dvs. näringsidkarens, intressen utan att göra avkall på noggrannheten i arbetet och skyddsnivån.
Några motsvarande bestämmelser ingår
inte i den gällande lagen om leksakers säkerhet.
54 §. Vägran att utfärda EG-typintyg och
återkallelse av dess giltighet. Paragrafen
motsvarar artiklarna 35.3—35.5 i direktivet.
I 1 mom. föreskrivs att om ett anmält organ
konstaterar att tillverkaren inte har försäkrat
sig om att en leksak uppfyller kraven i 22—
28 § eller kraven i motsvarande harmoniserade standarder, ska organet kräva att tillverkaren rättar till situationen. Organet får då
inte utfärda ett EG-typintyg för tillverkaren.
Trots att det anmälda organet inte är en myndighet som ansvarar tillsynen över efterlevnaden av denna lag, ska organet i denna paragraf åläggas särskilda skyldigheter för den
händelse att bedömningen visar sig strida
mot bestämmelserna.
I 2 mom. föreskrivs att om ett anmält organ
vid kontroll av överensstämmelse efter att ett
EG-typintyg har utfärdats konstaterar att en
leksak inte uppfyller kraven, ska det kräva att
tillverkaren rättar till situationen samt vid
behov tillfälligt eller slutgiltigt återkallar EGtypintygets giltighet. Förbehållet skulle kunna innebära att EG-typintyget endast omfattade vissa typer av säkerhetsaspekter, exem-
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pelvis sådana som har att göra med de mekaniska eller fysikaliska egenskaperna hos en
leksak men inte t.ex. antändbarheten hos leksaken.
Den gällande lagen om leksakers säkerhet
innehåller inte några bestämmelser som skulle motsvara den föreslagna paragrafen.
55 §. Skyldighet för organ för bedömning
av överensstämmelse att lämna information.
Paragrafen motsvarar artikel 36 i direktivet.
Enligt 1 mom. ska ett anmält organ informera arbets- och näringsministeriet om följande:
1) avslag på eller begränsning av en EGtypkontroll eller tillfällig eller slutgiltig återkallelse av giltigheten för det intyg som utfärdats över kontrollen,
2) de omständigheter som inverkar på tilllämpningsområdet och villkoren för anmälan,
3) en sådan begäran om information om
bedömning av överensstämmelse som organet fått från någon annan myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag,
4) på begäran, bedömning av överensstämmelse som har gjorts inom tillämpningsområdet för anmälan samt eventuell annan
verksamhet, inklusive gränsöverskridande
verksamhet och underentreprenad.
Enligt 2 mom. ska ett anmält organ ge
andra anmälda organ som med stöd av det direktiv som avses i 1 § utför likadana bedömningar av överensstämmelse för samma leksaker, relevant information om frågor som
rör negativa och, på begäran, positiva resultat
av bedömningen av överensstämmelse.
Den gällande lagen om leksakers säkerhet
innehåller inte några bestämmelser som motsvarar denna paragraf.
6 kap.

Tillsynen över efterlevnaden
av lagen

56 §. Myndigheter som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av lagen. Enligt paragrafen utövas tillsynen över efterlevnaden av
denna lag av de myndigheter som anges i 8—
11 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet.
Enligt 8 § 1 mom. i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet
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(1273/2010) utövar Säkerhets- och kemikalieverket tillsyn över efterlevnaden av denna
lag och bestämmelser och beslut som har utfärdats med stöd av den samt planerar, styr
och utvecklar övervakningen.
Enligt 9 § i lagen om konsumtionsvarors
och konsumenttjänsters säkerhet utövar tullverket tillsyn över efterlevnaden av denna lag
och bestämmelser och beslut som har utfärdats med stöd av den när det gäller import,
export och transitering av konsumtionsvaror
eller varor som används i samband med konsumenttjänster, samt planerar och styr övervakningen till denna del.
Enligt 10 § i lagen om konsumtionsvarors
och konsumenttjänsters säkerhet (1217/2009)
ska regionförvaltningsverket inom sitt verksamhetsområde övervaka att denna lag och
de bestämmelser och beslut som har utfärdats
med stöd av den följs samt styra kommunernas tillsyn.
Enligt 11 § i lagen om konsumtionsvarors
och konsumenttjänsters säkerhet ska varje
kommun inom sitt område övervaka att denna lag och föreskrifter, bestämmelser och beslut som har utfärdats med stöd av den följs. I
kommunen sköts dessa uppgifter av en
nämnd eller något annat kollegialt organ som
kommunen utser (kommunal tillsynsmyndighet). Fullmäktige kan ge nämnden eller organet rätt att delegera behörighet till en underlydande tjänsteinnehavare eller sektion så att
dessa kan utfärda sådana sanktioner som avses i lagen. En kommun kan med en annan
kommun eller en samkommun komma överens om att en uppgift som enligt denna lag
ska skötas av kommunen eller dess myndighet och där behörighet kan delegeras till en
tjänsteinnehavare, anförtros en annan kommuns eller en samkommuns tjänsteinnehavare som sköter uppgiften under tjänsteansvar.
En samkommun kan ingå ett avtal som avses
ovan med en annan samkommun, om medlemskommunerna i samkommunen gett sitt
samtycke därtill.
I 5 § i den gällande lagen om leksakers säkerhet föreskrivs att på tillsynen över leksakers säkerhet tillämpas lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet.
Dessutom föreskrivs i 5 § att också länsstyrelsen (nuförtiden regionförvaltningsverket)
och den kommunala tillsynsmyndigheten ska
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kunna utfärda sådant förbud som avses i 23 §
i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet.
Detta innebär att organisationen av tillsynsmyndigheter förblir densamma som i nuläget om förslaget förverkligas.
Den nuvarande organisationen av tillsynsmyndigheter har visat sig vara ändamålsenlig
vid tillsynen över efterlevnaden av lagstiftningen om leksakers säkerhet.
I den allmänna motiveringen ovan diskuteras den vedertagna arbetsfördelningen inom
tillsynen över konsumentskyddet enligt vilken övervakningen av konsumtionsvarors,
t.ex. leksakers, säkerhet i första hand ankommer på en central myndighet, Säkerhetsoch kemikalieverket Tukes, och övervakningen av konsumenttjänsters säkerhets på de
kommunala tillsynsmyndigheterna. Tullen
utövar tillsyn över säkerheten hos de leksaker
som importeras från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
57 §. Tillsynen över leksakers säkerhet. Paragrafen motsvarar i fråga om sakinnehållet
artiklarna 39 och 40 i direktivet.
I paragrafen föreskrivs att på tillsynen över
leksakers säkerhet tillämpas den lag om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet son nämns i 56 §.
Enligt artikel 40 i direktivet ska medlemsstaterna organisera och genomföra kontroll
av leksaker som släpps ut på marknaden i enlighet med artiklarna 15—29 i förordning
(EG) nr 765/2008. Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet täcker
de bestämmelser om myndigheternas befogenheter och tillsynsmetoder om vilka det föreskrivs i den ovan nämnda förordningen.
Den täcker också de bestämmelser om marknadskontrollen av produkter i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om
allmän produktsäkerhet som det hänvisas till
i artikel 52 i direktivet om leksakers säkerhet.
Enligt paragrafens andra mening ska de
myndigheter som ansvarar för tillsynen över
efterlevnaden av lagen på ett ändamålsenligt
sätt beakta försiktighetsprincipen.
I februari 2000 har kommissionen publicerat ett meddelande om försiktighetsprincipen
i vilket begreppet har klarlagts.
Enligt meddelandet iakttas försiktighetsprincipen i situationer när den vetenskapliga

informationen är ofullständig eller inkonklusiv och det finns indikationer på att de möjliga effekterna på miljön eller människors,
djurs eller växters hälsa kan vara potentiellt
riskfyllda och oförenliga med den skyddsnivå som valts.
I meddelandet nämns följande tre steg som
bör tas vid tillämpningen av försiktighetsprincipen:
– det görs en vetenskaplig utvärdering som
är så fullständig som möjligt och, om möjligt
på varje stadium, fastställer graden av vetenskaplig osäkerhet,
– det görs en bedömning av vilka risker
som medförs av bristande insatser och vilka
följer dessa får,
– alla berörda parter involveras i största
möjliga omfattning i en öppen beslutsprocess.
I meddelandet från kommissionen ligger
fokusen på åtgärderna på EU-nivån, men
samma princip kan utifrån detta följas i tilllämpliga delar vid den övervakning av leksakers säkerhet som genomförs på den nationella nivån.
I 5 § i den gällande lagen om leksakers säkerhet finns en hänvisning till tillämpningen
av den allmänna lagstiftningen om produktsäkerhet. Försiktighetsprincipen nämns inte i
gällande lag.
58 §. Ålägganden för anmälda organ. Paragrafen motsvarar till sitt sakinnehåll artikel
41 i direktivet.
I 2 mom. föreskrivs att om den myndighet
som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden
av denna lag konstaterar att en leksak inte
uppfyller säkerhetskraven enligt 22—28 §,
får den vid behov ålägga det anmälda organet
att återkalla giltigheten för EG-typintyget för
leksaken i fråga.
Uppgift om att leksaken strider mot bestämmelserna kan komma t.ex. från kommissionen via systemet för snabbt informationsutbyte om produkter som medför allvarlig
risk eller annars från något annat håll än från
det anmälda organet.
I 2 mom. föreskrivs att den myndighet som
ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag ska vid behov och särskilt i de situationer som avses i 40 § där leksakens tillverkningsprocess, råmaterial eller beståndsdelar ändras, ålägga det anmälda organet att
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se över det EG-typintyg som organet utfärdat.
Den gällande lagen om leksakers säkerhet innehåller inte några bestämmelser som
skulle motsvara den föreslagna paragrafen.
59 §. Underrättelser om leksaker som medför risk. Paragrafen motsvarar bestämmelserna i artiklarna 42.4—42.6 i direktivet.
I paragrafen föreskrivs att bestämmelser
om skyldigheterna för de myndigheter som
ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag att underrätta Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk finns i lagen om underrättelser till Europeiska kommissionen om
marknadskontrollen av vissa produkter som
medför risk (1197/2009). Med några få undantag förpliktar den nämnda lagen redan
som sådan de finländska myndigheterna att
underrätta kommissionen om de åtgärder
som de vidtagit i samband med övervakningen i syfte att begränsa tillhandahållandet av
leksaker på marknaden. Det föreslås att i paragrafen av tydlighetsskäl intas en hänvisning till denna speciallag som gäller underrättelser.
Den gällande lagen om leksakers säkerhet
innehåller inte några bestämmelser som uttryckligen motsvarar denna reglering.
60 §. Åtgärder som en myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag ska vidta vid formell bristande
överensstämmelse. Paragrafen motsvarar artikel 45 i direktivet.
I 1 mom. föreskrivs att en myndighet som
ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag ska kräva att den näringsidkare
som saken gäller rättar till överensstämmelsen med kraven, om myndigheten konstaterar
att
1) CE-märkningen har fästs i strid med 33
eller 34 §,
2) CE-märkning saknas,
3) EG-försäkran om överensstämmelse enligt 32 § inte har upprättats eller den inte
motsvarar 32 §,
4) den tekniska dokumentationen inte är
tillgänglig eller inte komplett.
I 2 mom. föreskrivs att om en sådan bristande överensstämmelse som avses i 1 mom.
fortsätter, ska en myndighet som ansvarar för
tillsynen över efterlevnaden av denna lag
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vidta alla behövliga åtgärder för att begränsa
eller förbjuda tillhandahållandet av leksaken
på marknaden eller se till att leksaken återkallas eller dras tillbaka från marknaden.
Av den förevarande bestämmelsen framgår
dessutom att sådan bristande överensstämmelse med kraven som avses här också kan
ha samband med andra omständigheter än det
att leksaken utgör en fara för människors hälsa eller egendom. I de fall då en leksak orsakar fara för människors hälsa eller annan
egendom tillämpas lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet.
Om exempelvis CE-märkning eller EGförsäkran om överensstämmelse saknas på
leksaken eller i de medföljande dokumenten
eller om CE-märkning används i strid med
bestämmelserna är de myndigheter som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag enligt den förevarande paragrafen
skyldiga att vidta åtgärder också i sådana situationer i vilka ingen fara orsakas av bristande överensstämmelse med bestämmelserna.
I den gällande lagen om leksakers säkerhet
finns det inte, med undantag för 30 § som
handlar om avsaknad av CE-märkning, några
bestämmelser som motsvarar just denna paragraf utan där finns endast en allmän hänvisning till produktsäkerhetslagstiftningen
och de tillsynsmetoder som anges i den.
7 kap.

Särskilda bestämmelser

61 §. Närmare bestämmelser. Enligt paragrafen ska bestämmelser om de särskilda säkerhetskraven på de mekaniska och fysikaliska egenskaperna, antändbarheten samt de
kemiska och elektriska egenskaperna hos
leksaker samt om särskilda varningsmärkningar för vissa typer av leksaker utfärdas
genom förordning av statsrådet.
Enligt 2 mom. ska bestämmelser om allergiframkallande doftämnen som är förbjudna i
leksaker, om sådana allergiframkallande
doftämnen i leksaker som ska uppges på leksaken eller förpackningen samt om gränsvärden för överföring av vissa ämnen och
blandningar från leksaker utfärdas genom
förordning av arbets- och näringsministeriet.
Bestämmelserna i fråga är av teknisk natur
och de grundar sig innehållsmässigt långt på
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Europeiska kommissionens beslut vilka baserar sig på expertutlåtanden från kommissionens vetenskapliga kommitté. Avsikten är att
särskilt bestämmelserna om allergiframkallande doftämnen och bestämmelserna om
gränsvärden för överföring av vissa ämnen
och blandningar anpassas efter den tekniska
utvecklingen, vilket innebär att ändringar eller tillägg kan komma att göras i dem till och
med årligen. Av denna anledning är det ändamålsenligt att bestämmelserna om dem
finns i arbets- och näringsministeriets förordning som kan ändras med mindre administrativt arbete än en förordning av statsrådet.
Som bilaga till denna proposition finns ett
utkast till statsrådets förordning om vissa särskilda säkerhetskrav för leksaker samt om
varningstexter för vissa särkskilda typer av
leksaker samt ett utkast till arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på
de kemiska egenskaperna hos leksaker.
8 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

2

Avsikten är att den föreslagna lagen ska innefatta de säkerhetskrav som är de viktigaste
med tanke på leksakers säkerhet. Det föreslås
att bestämmelser om särskilda säkerhetskrav
för leksaker avseende de mekaniska och fysikaliska egenskaperna och antändbarheten
samt om de kemiska och elektriska egenskaperna hos leksaker samt om särskilda varningstexter för vissa typer av leksaker ska utfärdas genom förordningar av statsrådet som
ges med stöd av denna lag.
Bestämmelser om allergiframkallande
doftämnen som är förbjudna i leksaker, om
allergiframkallande doftämnen i leksaker
som ska uppges på leksaken eller förpackningen samt om gränsvärden för överföring
av vissa ämnen och blandningar från leksaker
ska utfärdas genom förordning av arbets- och
näringsministeriet.
Utkast till ovan nämnda förordningar har
bifogats denna proposition.
3

62 §. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Lagen föreslås träda i kraft så
snart den har godkänts och blivit stadfäst.
Lagens 25 § föreslås dock träda i kraft först
den 20 juli 2013 eftersom en längre övergångsperiod enligt ovan har fastställts i fråga
om kraven på de kemiska egenskaperna hos
leksaker.
Lagen ska tillämpas på leksaker som släpps
ut på marknaden efter dagen för lagens
ikraftträdande.
På de leksaker som släppts ut på marknaden före denna lags ikraftträdande tillämpas
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Genom denna lag upphävs lagen om leksakers säkerhet (287/1997). Bestämmelserna i
21 och 22 § i den lag som ska upphävas tilllämpas dock på leksaker som har släppts ut
på marknaden före ikraftträdandet av 25 § i
denna lag.

När ma r e be stä m m el se r

Ik raft t räd ande

Lagen föreslås träda i kraft så snart den har
godkänts och blivit stadfäst. De i 28 § angivna kraven på de kemiska egenskaperna hos
leksaker föreslås dock träda i kraft först den
20 juli 2013.
4

Lags tif tni ngso rdn in g

Den föreslagna lagen motsvarar den författningsnivå som förutsätts i grundlagen och
den innehåller inte några sådana inskränkningar av de grundläggande fri- och rättigheterna som är problematiska ur grundlagens
synpunkt. På dessa grunder anses att det lagförslag som ingår i propositionen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om leksakers säkerhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Syfte
Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om
leksakers säkerhet.
2§
Tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på produkter som är
konstruerade eller avsedda för barn under 14
år att användas i lek (leksak).
Denna lag tillämpas dock inte på följande
leksaker:
1) lekplatsutrustning avsedd att användas
offentligt,
2) lekautomater avsedda att användas offentligt,
3) leksaksfordon med förbränningsmotor,
4) leksaksångmaskiner,
5) slungor och slangbågar.
3§
Begränsningar av tillämpningsområdet
Som leksaker betraktas inte
1) högtids- och festdekorationer,

2) samlarprodukter, förutsatt att det på produkten eller förpackningen finns en synlig
och läslig märkning om att den är avsedd för
samlare som fyllt 14 år,
3) sportutrustning till vilken också hör rullskridskor och rullbrädor avsedda för barn
som väger mer än 20 kilogram,
4) cyklar med en högsta sadelhöjd på mer
än 435 millimeter, mätt som det vertikala avståndet från marken till sadelns ovansida,
med sadeln i horisontellt läge och sadelstolpen placerad i lägsta positionen,
5) cyklar, sparkcyklar och andra transportmedel avsedda för idrottsutövning eller framförande på ett område som är avsett eller används för allmän trafik,
6) eldrivna fordon som är avsedda att framföras på ett område som är avsett eller används för allmän trafik,
7) utrustning avsedd att användas på djupt
vatten samt hjälpmedel vid simundervisning
för barn,
8) pussel med fler än 500 bitar,
9) gevär och pistoler som drivs med komprimerad gas, utom vattenpistoler och vattengevär, och pilbågar längre än 120 centimeter,
10) fyrverkerier, inklusive knallskott som
inte är särskilt utformade för leksaker,
11) produkter och spel med spetsiga projektiler,
12) funktionella pedagogiska produkter,
som uteslutande säljs för att användas i undervisningssyfte under tillsyn av en vuxen,
13) produkter avsedda för undervisning i
skolor och annan pedagogisk verksamhet under tillsyn av en vuxen lärare,
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14) elektronisk utrustning med interaktiva
program och tillhörande kringutrustning, förutom när den elektroniska utrustningen eller
kringutrustningen inte är särskilt utformad
för och riktad till barn samt avsedd att användas för spel,
15) interaktiva program som är avsedda för
fritid och underhållning och lagringsmedier
för dessa,
16) tröstnappar för spädbarn,
17) lampor som liknar leksaker,
18) elektriska transformatorer för leksaker,
19) modeaccessoarer för barn, som inte ska
användas vid lek.
4§
Definitioner
I denna lag avses med
1) tillhandahållande på marknaden varje
leverans av en leksak för distribution, förbrukning eller användning på marknaden
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis,
2) utsläppande på marknaden tillhandahållande för första gången av en leksak på
marknaden inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet,
3) tillverkare en fysisk eller juridisk person
som tillverkar en leksak eller som låter konstruera eller tillverka en leksak och som släpper ut denna leksak på marknaden, i eget
namn eller under eget varumärke,
4) tillverkarens representant en fysisk eller
juridisk person som är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
som enligt skriftlig fullmakt av tillverkaren
har rätt att i dennes ställe utföra särskilda
uppgifter,
5) importör en fysisk eller juridisk person
som är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som släpper ut
en leksak som importerats från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6) distributör någon annan fysisk eller juridisk person i leveranskedjan än tillverkaren
eller importören som tillhandahåller en leksak på marknaden i Finland,

7) näringsidkare tillverkaren, tillverkarens
representant, importören och distributören,
8) harmoniserad standard en standard som
på grundval av en begäran från Europeiska
kommissionen i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv
98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter
antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan som upptas i bilaga I till nämnda direktiv,
9) bedömning av överensstämmelse med
kraven en process där det visas huruvida de
krav som föreskrivits för en leksak har uppfyllts,
10) organ för bedömning av överensstämmelse ett organ som utför bedömningar av
överensstämmelse med kraven i fråga om
leksaker,
11) anmält organ ett organ för bedömning
av överensstämmelse som anmälts enligt
46 §,
12) återkallelse varje åtgärd i syfte att dra
tillbaka en leksak som redan används av slutanvändaren eller bringa leksaken i överensstämmelse med kraven,
13) tillbakadragande varje åtgärd i syfte att
förhindra att en leksak i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden eller för att avlägsna en leksak från marknaden,
14) CE-märkning en märkning genom vilken tillverkaren visar att leksaken överensstämmer med de krav som anges i Europeiska unionens harmoniserade lagstiftning med
bestämmelser om hur märkningen ska fästas.
2 kap.
Näringsidkarnas skyldigheter
5§
Tillverkarens skyldighet att utarbeta teknisk
dokumentation, påvisa överensstämmelse
med kraven samt bevara handlingarna
Tillverkarna ska konstruera och tillverka de
leksaker som släpps ut på marknaden i överensstämmelse med de krav som anges i denna lag.
Tillverkarna ska utarbeta teknisk dokumentation i enlighet med 42 § och påvisa eller
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låta någon annan aktör att påvisa överensstämmelse med kraven som föreskrivs i 36 §.
När överensstämmelse med kraven har påvisats i fråga om en leksak, ska tillverkaren
upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse enligt 32 § och förse leksaken med
CE-märkning på det sätt som föreskrivs i 33
och 34 § i denna lag.
Tillverkaren ska bevara den tekniska dokumentationen och EG-försäkran om överensstämmelse i tio år efter det att leksaken
har släppts ut på marknaden.
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ningen eller, om detta inte är möjligt, i ett
medföljande dokument uppge sitt namn, det
registrerade produktnamnet eller det registrerade varumärket och den adress på vilken
tillverkaren kan nås.
8§
Tillverkarens skyldighet att vidta åtgärder,
lämna information till den myndighet som
ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag samt skyldighet att samarbeta med
myndigheten

6§
Tillverkarens skyldighet att säkerställa att
serietillverkningen överensstämmer med kraven
Tillverkaren ska se till att serietillverkade
leksaker överensstämmer med kraven. Ändringar i leksakens konstruktion eller egenskaper och ändringar i de harmoniserade
standarder som leksaken enligt försäkran om
överensstämmelse överensstämmer med ska
beaktas på ett sakligt sätt. När tillverkaren
anser det befogat med tanke på de risker som
en leksak utgör, ska han, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, testa prover
av saluförda leksaker. Tillverkaren ska
granska och registerföra klagomål, leksaker
som inte uppfyller kraven och återkallelse av
leksaker samt informera distributörerna om
alla resultat som nåtts genom dessa åtgärder.
7§
Tillverkarens skyldighet att säkerställa att
leksaken kan spåras samt skyldighet att lämna sina kontaktuppgifter
Tillverkaren ska försäkra sig om att leksaken är försedd med typnummer, partinummer, serienummer eller modellnummer eller
något annat tecken genom vilket leksaken
kan identifieras eller, om detta inte är möjligt
på grund av leksakens storlek eller art, försäkra sig om att den information som krävs
finns angiven på förpackningen eller i ett
medföljande dokument.
Tillverkaren ska på leksaken eller förpack-

En tillverkare som anser eller har orsak att
tro att en leksak som denne har släppt ut på
marknaden inte överensstämmer med kraven
i denna lag eller annan tillämplig lagstiftning,
ska, om detta är nödvändigt, utan dröjsmål
vidta åtgärder för att få leksaken att överensstämma med kraven, dra tillbaka leksaken
från marknaden eller förmå slutanvändarna
att återlämna leksaken. Om leksaken kan orsaka en fara, ska tillverkaren utan dröjsmål
underrätta den myndighet som ansvarar för
tillsynen över efterlevnaden av denna lag om
detta och lämna detaljerade uppgifter om i
synnerhet den bristande överensstämmelsen
och alla åtgärder som vidtagits.
Tillverkaren ska på en motiverad begäran
från en myndighet som ansvarar för tillsynen
över efterlevnaden av denna lag lämna myndigheten all information och dokumentation
som behövs för att påvisa att leksaken överensstämmer med kraven. Informationen ska
ges på finska, svenska eller på något annat
språk som godtas av tillsynsmyndigheten.
Tillverkaren ska på begäran samarbeta med
den myndighet som ansvarar för tillsynen
över efterlevnaden av denna lag för att undanröja den risk som en leksak som tillverkaren har släppt ut på marknaden kan utgöra.
9§
Tillverkarens representant
Tillverkaren kan utse en representant genom skriftligt befullmäktigande.
Skötseln av uppgifter enligt 5 § får inte
överföras på tillverkarens representant.
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Om tillverkaren befullmäktigar en representant ska denna befullmäktigas att sköta
åtminstone följande uppgifter:
1) tillhandahålla den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen under
tio år efter att leksaken har släppts ut på
marknaden,
2) på en motiverad begäran från den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag ge myndigheten all information och dokumentation som behövs
för att påvisa att en leksak överensstämmer
med kraven,
3) samarbeta med den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag i fråga om alla de åtgärder som
vidtas för att undanröja de risker som de leksaker som omfattas av uppdraget utgör.
10 §
Importörens skyldighet att försäkra sig om
att en bedömning av överensstämmelse utförts och att den tekniska dokumentationen
utarbetats samt skyldighet att informera tillverkaren om brister

ken kan orsaka fara, ska importören underrätta tillverkaren om saken.
11 §
Importörens skyldighet att lämna sina kontaktuppgifter
Importören ska på leksaken, förpackningen
eller, om detta inte är möjligt, i ett medföljande dokument uppge sitt namn, det registrerade produktnamnet eller det registrerade
varumärket och en adress på vilken importören kan nås för eventuell kontakt.
12 §
Importörens skyldighet att försäkra sig om
bruksanvisningar och varningar
Importören ska försäkra sig om att leksaken åtföljs av nödvändiga bruksanvisningar
och varningar. Bestämmelser om de språk
som ska användas finns i 34 § i språklagen
(423/2003).
13 §

Importören får släppa ut endast sådana leksaker som överensstämmer med kraven på
marknaden inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.
Innan importören släpper ut en leksak på
marknaden ska denne försäkra sig om att
1) tillverkaren har gjort en saklig bedömning av leksakens överensstämmelse med
kraven,
2) tillverkaren har upprättat den tekniska
dokumentationen,
3) leksaken är försedd med CE-märkning,
4) leksaken åtföljs av de dokument som
krävs, samt
5) tillverkaren har iakttagit kraven enligt
7 §.
Om importören har orsak att tro att en leksak inte uppfyller de säkerhetskrav som anges i denna lag eller kraven i någon annan
tillämplig lagstiftning, får importören inte
tillhandahålla leksaken på marknaden förrän
den överensstämmer med kraven. Om leksa-

Importörens skyldighet att säkerställa lagrings- och transportförhållandena
Importören ska försäkra sig om att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar den säkerhet som enligt denna lag krävs
av leksaken under den tid som importören
ansvarar för leksaken.

14 §
Importörens skyldighet att testa leksaker och
registrera klagomål
När importören anser det fogat med tanke
på de risker som en leksak utgör, ska denne,
för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, testa prover av leksaker som tillhandahålls på marknaden. Importören ska grans-
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ka och vid behov registerföra klagomål, leksaker som inte uppfyller kraven och återkallelse av leksaker samt informera distributörerna om alla resultat som nåtts genom dessa
åtgärder.

över efterlevnaden av denna lag för att undanröja den risk som en leksak som importören har släppt ut på marknaden kan utgöra.

15 §

17 §

Importörens skyldighet att vidta korrigerande åtgärder

Distributörens skyldighet att försäkra sig om
att leksaken överensstämmer med kraven och
om dokumentationen samt skyldighet att informera tillverkaren eller importören om en
risk

En importör som har orsak att tro att en
leksak som denne har släppt ut på marknaden
inte överensstämmer med kraven i denna lag
eller i annan tillämplig lagstiftning, ska utan
dröjsmål få leksaken att överensstämma med
kraven, dra tillbaka leksaken från marknaden
eller återkalla leksaken. Dessutom ska importören, då denne anser att leksaken kan utgöra
en risk, utan dröjsmål underrätta den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag om detta och lämna
detaljerade uppgifter om den bristande överensstämmelsen och alla korrigerande åtgärder som vidtagits.

16 §
Importörens skyldighet att bevara och ge in
dokument samt skyldighet att samarbeta med
myndigheterna
Importören ska under tio år efter det att
leksaken har släppts ut på marknaden hålla
en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag. Importören ska också säkerställa
att den tekniska dokumentationen på en motiverad begäran tillhandahålls myndigheten.
Importören ska på en motiverad begäran
från den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag lämna
myndigheten all information och dokumentation som behövs för att påvisa att leksaken
överensstämmer med kraven. Informationen
ska ges på finska, svenska eller på något annat språk som godtas av tillsynsmyndigheten.
Importören ska på begäran samarbeta med
den myndighet som ansvarar för tillsynen

När en distributör tillhandahåller en leksak
på marknaden, ska distributören iaktta vederbörlig omsorg för att försäkra sig om att leksaken överensstämmer med kraven enligt
denna lag.
Distributören ska innan en leksak tillhandahålls på marknaden säkerställa att tillverkaren har utarbetat den dokumentation som
krävs. Distributören ska dessutom säkerställa
att leksaken har försetts med en sådan CEmärkning som krävs och åtföljs av sådana
bruksanvisningar och varningar som det
krävs. Distributören ska också säkerställa att
tillverkaren har iakttagit kraven enligt 7 §
och importören kraven enligt 11 §.
Om en distributör har orsak att tro att leksaken inte uppfyller de allmänna säkerhetskrav som anges i denna lag eller kraven i någon annan tillämplig lagstiftning, får distributören inte tillhandahålla leksaken på marknaden förrän den överensstämmer med kraven.
Om leksaken kan orsaka fara, ska distributören underrätta tillverkaren eller importören
om saken.

18 §
Distributörens skyldighet att säkerställa lagrings- och transportförhållandena
Distributören ska försäkra sig om att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar den allmänna säkerhet som enligt denna
lag krävs av leksaken under den tid som distributören ansvarar för leksaken.
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21 §
19 §
Distributörens skyldighet att vidta korrigerande åtgärder samt skyldighet att lämna information till och samarbeta med myndigheterna
En distributör som har orsak att tro att en
leksak som denne har släppt ut på marknaden
inte överensstämmer med kraven i denna lag
eller i annan tillämplig lagstiftning, ska få
leksaken att överensstämma med kraven, dra
tillbaka leksaken från marknaden eller återkalla leksaken. Om leksaken kan orsaka fara,
ska distributören dessutom utan dröjsmål underrätta den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag om
detta och lämna detaljerade uppgifter om den
bristande överensstämmelsen och om de åtgärder genom vilka leksaken har korrigerats.
Distributören ska på en motiverad begäran
från en myndighet som ansvarar för tillsynen
över efterlevnaden av denna lag lämna myndigheten all information och dokumentation
som behövs för att påvisa att leksaken överensstämmer med kraven. Distributören ska
på begäran av myndigheten i fråga samarbeta
med denna för att undanröja den risk som en
leksak som distributörerna släppt ut på marknaden kan utgöra.

20 §
Tillämpning av tillverkarens skyldigheter på
en importör och distributör
En importör och en distributör ska vid tilllämpningen av denna lag betraktas som en
tillverkare och samma skyldigheter som tillverkaren har enligt 5—8 § gäller för dem när
de släpper ut en leksak på marknaden i eget
namn eller under eget varumärke eller ändrar
en leksak som redan släppts ut på marknaden
på ett sätt som kan inverka på hur de tillämpliga kraven uppfylls.

Uppgift om leverans av leksaker till en annan
näringsidkare
En näringsidkare ska på begäran lämna den
myndighet som ansvarar för tillsynen över
efterlevnaden av denna lag en förteckning
över de näringsidkare som har levererat leksaker till honom samt en förteckning över de
näringsidkare som han har levererat leksaker
till.
Tillverkaren ska kunna lägga fram uppgifter enligt 1 mom. för tio år från det att leksaken släpptes ut på marknaden och övriga näringsidkare för tio år från det att leksaken tillhandhölls på marknaden.
3 kap.
Överensstämmelse med kraven hos leksaker
22 §
Allmän säkerhet hos leksaker
Leksaker och kemikalier i dem, får inte
äventyra någons säkerhet eller hälsa, när leksaken används så som den är avsedd att användas eller förväntas bli använd. De varningar som leksakerna försetts med samt de
bruksanvisningar som medföljer leksakerna
ska fästa användarnas och deras övervakares
uppmärksamhet vid de faror och risker som
användningen av leksaker kan orsaka och hur
dessa faror och risker kan undvikas.
En leksak som släppts ut på marknaden ska
vara säker under den tid som den normalt sett
förväntas bli använd.
23 §
Mekaniska och fysikaliska egenskaper hos
leksaker
Leksaker ska ha sådana mekaniska och fysikaliska egenskaper att leksaken inte orsakar
någon fara för kroppsskada, strypning, kvävning eller drunkning och inte heller skadar
barnets hörsel.
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sådant fall ska den kunna rengöras på något
annat sätt.
24 §
Antändbarhet hos leksaker

28 §

Leksaker får inte utgöra någon brandrisk i
barnets omgivning.

Radioaktivitet hos leksaker

25 §

Bestämmelser om de krav som ställs på
den radioaktiva strålningen hos leksaker
finns i strålskyddslagen (592/1991).

Kemiska egenskaper hos leksaker

29 §

Leksaker ska vara konstruerade och tillverkade så att de inte vid avsedd eller förväntad
användning orsakar sådana skador på människors hälsa som följer av exponering för de
kemiska ämnen eller blandningar som leksaken består av eller innehåller, om de används
på det sätt som avses i 22 §.
Bestämmelser om kraven på de ämnen och
blandningar som används i leksaker och om
ämnenas och blandningarnas tillåtna användningssyften
finns
i
kemikalielagen
(744/1989) och i Europeiska unionens lagstiftning om kemikalier.

Varningstexter och bruksanvisningar för leksaker

26 §
Elektriska egenskaper hos leksaker
Elektriska leksaker ska vara konstruerade
och tillverkade så att leksaken inte orsakar
fara för elchock, brännskada, brand eller
strålning.
27 §
Hygienen hos leksaker
Leksaker ska vara konstruerade och tillverkade så att de uppfyller kraven på hygien och
renlighet så att risk för infektion, sjukdom eller smitta kan undvikas.
En leksak som är avsedd att användas av
barn under 3 år ska konstrueras och tillverkas
så att den kan rengöras. En tygleksak som är
avsedd att användas av barn ska gå att tvätta,
förutom om den innehåller en sådan mekanism som kan skadas om den våttvättas. I ett

I de varningstexter som avses i 22 § och i
de bruksanvisningar som följer med leksaken
ska tillverkaren precisera de begränsningar i
användningen som är behövliga med tanke
på en säker användning av leksaken. När begränsningar i användningen är behövliga ska
tillverkaren i dem uppge åtminstone den
lägsta eller högsta tillåtna åldern för användaren och i förekommande fall krav på användarens färdighet, användarens lägsta eller
högsta vikt samt behovet av att försäkra sig
om att leksaken används endast under tillsyn
av en vuxen.
Tillverkaren ska förse leksakerna med varningar som är väl synliga, lätta att förstå och
är varaktiga. Varningarna ska fästas direkt på
leksaken eller tryckas på en etikett som fästs
vid leksaken eller på förpackningen samt vid
behov på den bruksanvisning som medföljer
leksaken. Varningarna ska beroende på omständigheterna föregås av ordet "Varning" respektive "Varningar". De varningar som är
avgörande för köpbeslutet ska tillverkaren
fästa på konsumentförpackningen eller annars fästa på leksaken så att konsumenten
kan läsa dem före köpet. Bestämmelserna i
detta moment gäller också leksaker som
bjuds ut på nätet.
Bestämmelser om det språk som ska användas i varningar och i de bruksanvisningar
som medföljer leksakerna finns i 34 § i
språklagen.
Bestämmelser om den information som ska
ges om leksaker finns dessutom i lagen om
konsumtionsvarors och konsumenttjänsters
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säkerhet (75/2004) och i författningar som
utfärdats med stöd av den.
30 §
Presumtion om överensstämmelse med kraven hos leksaker
En leksak som överensstämmer med sådana harmoniserade standarder eller delar av
dem vilkas referensnummer har publicerats i
Europeiska unionens officiella tidning ska
anses uppfylla de säkerhetskrav som anges i
denna lag och som omfattas av tillämpningsområdet för standarderna. Säkerhets- och
kemikalieverket ger information om de hänvisningar till standarder som publicerats enbart på andra språk än finska och svenska
som finns i de standarder som avses ovan.

31 §

2) namn och adress för tillverkaren eller
tillverkarens representant,
3) en upplysning om att endast tillverkaren
ansvarar för att denna försäkran om överensstämmelse har avgetts,
4) identifieringsuppgifter som gör det möjligt att spåra en leksak som omfattas av försäkran om överensstämmelse och som ska
innehålla en färgbild som är tillräckligt tydlig
för att leksaken ska kunna identifieras,
5) en upplysning om att leksaken i fråga
uppfyller kraven i denna lag,
6) en hänvisning till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisning till den typkontroll som utgör grund för
försäkran om överensstämmelse,
7) kontaktuppgifterna för ett anmält organ
som gett ett utlåtande som stöder försäkran
om överensstämmelse samt uppgifter som
behövs för specificering av det EG-typintyg
som organet utfärdat,
8) ort och datum för försäkran om överensstämmelse samt underskrift av och kontaktuppgifter för den som gjort anmälan.

Formell invändning mot en harmoniserad
standard
33 §
Om den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag anser att
en harmoniserad standard inte är tillräcklig
för att uppfylla de säkerhetskrav som den
omfattar och som anges i 30 §, ska myndigheten underrätta arbets- och näringsministeriet om detta och motivera sin ståndpunkt.
Ministeriet ska föra ärendet till den kommitté
som tillsatts med stöd av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG
vilket nämns i 4 § 8 punkten.

32 §
EG-försäkran om överensstämmelse
Tillverkaren ska för en leksak göra upp en
EG-försäkran om överensstämmelse och i
den intyga att det har påvisats att säkerhetskraven enligt i 22—28 § uppfylls.
En EG-försäkran om överensstämmelse ska
innehålla
1) leksakens unika identifikationsnummer,

CE-märkning
En leksak som tillhandahålls på marknaden
ska vara försedd med CE-märkning.
En leksak som är försedd med CEmärkning ska anses överensstämma med
kraven i denna lag. Detta hindrar dock inte
den myndighet som ansvarar för tillsynen
över efterlevnaden av denna lag att vidta behövliga åtgärder, om det visar sig att leksaken inte överensstämmer med denna lag eller
med bestämmelser som utfärdats med stöd av
den.
Bestämmelser om de allmänna principerna
för CE-märkning finns i artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring
av produkter och upphävande av förordning
(EEG) nr 339/93.
Leksaker som saknar CE-märkning eller
som annars inte överensstämmer med denna
lag får visas och användas på mässor och utställningar, förutsatt att det i samband med
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att de inte får tillhandahållas på marknaden
förrän det har säkerställts att de överensstämmer med kraven.
34 §
Fästande av CE-märkning
CE-märkningen ska fästas på leksaken, på
en etikett på leksaken eller på förpackningen
så att den är synlig, lätt läsbar och varaktig.
CE-märkningen på små leksaker och leksaker som består av små delar får fästas också
på en kupong eller på ett informationsblad
som medföljer leksaken. Om detta inte är
tekniskt möjligt i fråga om leksaker som säljs
ur ett produktställ, ska upplysningen fästas
på produktstället, om produktstället ursprungligen användes som förpackning för
leksakerna.
Om CE-märkningen inte syns genom förpackningen, ska märkningen fästas på förpackningen.
CE-märkning ska fästas innan leksaken
släpps ut på marknaden. Den får åtföljas av
ett piktogram eller något annat märke som
anger en särskild risk eller ett särskilt användningsområde.

4 kap.
Bedömning av överensstämmelse med kraven

37

36 §
Bedömning av överensstämmelse med kraven
Innan tillverkarna släpper ut en leksak på
marknaden ska de i enlighet med 2 och 3
mom. påvisa att leksaken uppfyller säkerhetskraven enligt 22—28 §.
Om tillverkaren har följt de harmoniserade
standarder vilkas referensnummer har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och som omfattar alla säkerhetskrav för
leksaken, ska tillverkaren övervaka sin produktion så som det bestäms i modul A i bilaga II till Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 768/2008 om en gemensam ram
för saluföring av produkter och upphävande
av rådets beslut 93/465/EEG.
Leksaken ska genomgå en EG-typkontroll i
samband med det förfarande för överensstämmelse med typ som regleras i modul C i
bilaga II till det i 2 mom. nämnda beslutet
när
1) det inte finns några harmoniserade standarder vilkas referensnummer har publicerats
i Europeiska unionens officiella tidning och
som omfattar alla säkerhetskrav för leksaken,
2) det finns harmoniserade standarder enligt 2 mom., men tillverkaren inte alls eller
endast delvis har tillämpat dem,
3) en eller flera av de harmoniserade standarderna enligt 2 mom. har publicerats med
förbehåll,
4) tillverkaren anser att leksakens art, konstruktion, struktur eller syfte kräver en kontroll av en utomstående sakkunnig.

35 §
37 §
Bedömning av säkerheten innan en leksak
släpps ut på marknaden

EG-typkontroll

Innan tillverkaren släpper ut en leksak på
marknaden ska denne analysera eventuella
faror som leksaken kan orsaka och som har
samband med kemiska, fysikaliska, mekaniska, elektriska och hygieniska egenskaper eller med dess antändbarhet, hygien och radioaktivitet samt bedöma barns möjliga exponering för dessa faror.

På ansökan om EG-typkontroll, utförandet
av EG-typkontrollen och utfärdandet av ett
EG-typintyg tillämpas det förfarande som
anges i modul B i bilaga II till det beslut som
nämns i 36 § 2 mom. EG-typkontrollen ska
göras på det sätt som avses i modul B punkt
2 andra strecksatsen. Förutom dessa bestämmelser ska dessutom kraven i 36 § iakttas.
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38 §

42 §

Ansökan om EG-typkontroll

Teknisk dokumentation

En ansökan om EG-typkontroll ska innehålla en beskrivning av leksaken samt information om tillverkningsplats och adressen
för den.

Den tekniska dokumentationen för en leksak ska innehålla alla behövliga uppgifter om
hur tillverkaren har förfarit för att säkerställa
att leksaken uppfyller kraven i 22—28 § till
den delen dessa behövs med tanke på bedömningen av överensstämmelse med kraven. Dessa inbegriper
1) en ingående beskrivning av konstruktion
och tillverkning, inklusive en lista över delar
och material som använts i leksaken, samt
kemikalieleverantörens säkerhetsdatablad för
de kemikalier som använts,
2) en bedömning av säkerheten enligt 35 §,
3) en beskrivning av det förfarande för bedömning av överensstämmelse som har
följts,
4) en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse enligt 32 §,
5) adresserna till tillverknings- och lagerlokalerna,
6) kopior av de dokument som tillverkaren
har lämnat till ett anmält organ, om ett sådant
deltar i bedömningen,
7) testningsrapporter och en beskrivning av
hur tillverkaren säkerställt att produktionen
överensstämmer med de harmoniserade standarderna, om tillverkaren har följt det förfarande för intern produktionsövervakning som
avses i 36 §, och
8) en kopia av EG-typintyget, en beskrivning av hur tillverkaren säkerställt att produktionen överensstämmer med den produkttyp som beskrivs i EG-typintyget samt kopior
av de dokument som tillverkaren har lämnat
till det anmälda organet, om tillverkaren har
låtit leksaken genomgå EG-typkontroll enligt
37 § och följt det förfarande för överensstämmelse med typ som avses i 36 §.
Den tekniska dokumentation som upprättas
i Finland ska avfattas på finska, svenska eller
på något annat språk som godtas av den
myndighet som ansvarar för tillsynen över
efterlevnaden av denna lag. Om den tekniska
dokumentationen har upprättats på något annat språk än finska eller svenska, ska tillverkaren på en motiverad begäran från den
myndighet som ansvarar för tillsynen över

39 §
Utförandet av EG-typkontroll
När ett anmält organ utför en EGtypkontroll ska det tillsammans med tillverkaren bedöma analysen enligt 35 § av de faror som leksaken kan orsaka.

40 §
EG-typintyg och översyn av det
På ett EG-typintyg ska det finnas en hänvisning till det direktiv som nämns i 1 §, en
färgbild och en tydlig beskrivning av leksaken, uppgifter om måtten på leksaken samt
en förteckning över utförda tester med en
hänvisning till testningsrapporterna i fråga.
EG-typintyget ska ses över när leksakens
tillverkningsprocess, råmaterial eller beståndsdelar ändras samt vid behov också vid
andra tidpunkter och åtminstone vart femte
år.
Den dokumentation och korrespondens
som avser typkontroll i Finland ska avfattas
på finska, svenska eller på något annat språk
som godtas av det anmälda organet.

41 §
Återkallande av ett EG-typintyg
Giltigheten för ett EG-typintyg ska återkallas om leksaken inte uppfyller kraven i 22—
28 §.
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efterlevnaden av denna lag sända myndigheten en översättning till finska eller svenska
av den tekniska dokumentationen eller de delar av den tekniska dokumentationen som är
behövliga med tanke på tillsynen över efterlevnaden av lagen. Om den myndighet som
ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag begär en översättning av den tekniska dokumentationen eller delar av den av
tillverkaren, kan myndigheten sätta ut en
tidsfrist om 30 dagar. Tidsfristen kan vara
kortare, om det är motiverat på grund av en
allvarlig eller omedelbar risk.
Om tillverkaren inte fullgör skyldigheterna
enligt 1 eller 2 mom. kan den myndighet som
ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag kräva att tillverkaren på egen bekostnad och inom en av myndigheten utsatt
tid hos ett anmält organ låter utföra ett test
för att det ska kunna säkerställas att harmoniserade standarder iakttas och att grundläggande säkerhetskrav uppfylls.

39

1) organet ska vara en juridisk person,
2) organet ska vara en utomstående sakkunnig aktör som är oberoende av den organisation och leksak som den bedömer;
3) organet, dess högsta ledning och den
personal som ansvarar för uppgiften att bedöma överensstämmelse får inte vara verksamma med att konstruera, tillverka, leverera, installera, köpa, äga, använda eller underhålla de leksaker som bedöms och inte heller
vara befullmäktigade representanter för någon av dessa parter,
4) organet och dess personal ska bedöma
överensstämmelsen med största möjliga yrkesintegritet, ha den tekniska kompetens som
krävs på det specifika området och de ska
vara oberoende,
5) organet ska kunna utföra alla de uppgifter som anvisas organet i 36 § och för vilka
det har anmälts, oavsett om dessa uppgifter
utförs av organet självt eller för dess räkning
och under dess ansvar.
45 §

5 kap.
Organ för bedömning av överensstämmelse
43 §
Anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse
Arbets- och näringsministeriet ska till Europeiska kommissionen anmäla de organ som
får utföra EG-typkontroller enligt 37 §. Ministeriet ska också underrätta Europeiska
kommissionen om betydelsefulla ändringar i
de uppgifter som lämnats.
Ackrediteringstjänsten FINAS vid Mätteknikcentralen utför i Finland bedömningar av
kompetensen hos anmälda organ.
44 §
Allmänna krav på organ för bedömning av
överensstämmelse
Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska uppfylla följande krav:

Verksamheten hos organ för bedömning av
överensstämmelse
Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska till sitt förfogande ha
1) tillräcklig personal med teknisk kunskap
samt tillräcklig och lämplig erfarenhet för att
kunna utföra bedömningar av överensstämmelse,
2) beskrivningar av sådana förfaranden för
bedömning av överensstämmelse som säkerställer att förfarandet medger öppenhet och
möjliggör en upprepning,
3) ändamålsenliga rutiner och förfaranden
på basis av vilka bedömningen av överensstämmelse avskiljs från organets övriga funktioner,
4) förfaranden som gör det möjligt för organet att sköta sina uppgifter så att företags
storlek, bransch och struktur, den tekniska
komplexiteten hos leksakerna samt huruvida
det är fråga om mass- eller serieproduktion
beaktas på ett sakligt sätt.
Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska ha behövliga förutsättningar för att
kunna utföra de tekniska och administrativa
uppgifter som ett sakligt utförande av be-
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dömningen kräver och organet ska ha tillgång till den utrustning och de faciliteter som
är nödvändiga.

49 §
Utlämnande av uppgifter om verksamheten
inom ett organ för bedömning av överensstämmelse till en myndighet

46 §
Krav på ansvariga personer hos organ för
bedömning av överensstämmelse
Den som svarar för bedömningen av överensstämmelse ska ha
1) en gedigen teknisk och yrkesinriktad utbildning som omfattar bedömning av överensstämmelse inom det område för vilket organet för bedömning av överensstämmelse
har anmälts,
2) tillräcklig kunskap om vad som krävs
för en bedömning och tillräckliga befogenheter för att utföra en bedömning,
3) ändamålsenlig kännedom och insikt om
de grundläggande kraven, de tillämpliga
harmoniserade standarderna och de relevanta
bestämmelserna och tillämpningsföreskrifterna i EU-lagstiftningen,
4) förmåga att kunna upprätta intyg, dokument och rapporter som visar att bedömningarna har gjorts.
47 §
Opartiskhet hos organ för bedömning av
överensstämmelse
Opartiskheten hos ett organ för bedömning
av överensstämmelse, i den högsta ledningen
och bedömningspersonalen ska säkerställas.
Hos organet får den högsta ledningens och
bedömningspersonalens arvoden för bedömning av överensstämmelse inte vara beroende
av antalet bedömningar som gjorts eller resultaten.
48 §
Skyldighet för organ för bedömning av överensstämmelse att teckna en ansvarsförsäkring
Organ för bedömning av överensstämmelse
ska ha en ansvarsförsäkring.

Personalen vid ett organ för bedömning av
överensstämmelse ska trots vad som föreskrivs om sekretess lämna ut uppgifter om
organets verksamhet till den myndighet som
ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag.
50 §
Skyldighet för organ för bedömning av överensstämmelse att delta i standardiseringsarbetet och i arbetet inom samordningsgruppen
för anmälda organ
Organ för bedömning av överensstämmelse
ska delta i relevant standardiseringsarbete
och i arbete som utförs i den samordningsgrupp för anmälda organ som inrättats med
stöd av artikel 38 i det direktiv som nämns i
1 §. Organet ska se till att dess bedömningspersonal blir informerad om standardiseringen och om samordningsgruppens arbete.
Samordningsgruppens administrativa beslut
och dokument ska följas i bedömningsarbetet.
51 §
Presumtion om bedömningsorganet
Om ett organ för bedömning av överensstämmelse visar att det uppfyller de krav som
fastställs i de relevanta harmoniserade standarder eller delar av dem vilkas referensuppgifter har publicerats i Europeiska unionens
officiella tidning, är presumtionen den att organet uppfyller de krav i denna lag som omfattas av tillämpningsområdet för standarderna.
52 §
Formell invändning mot en harmoniserad
standard
Om den myndighet som ansvarar för tillsy-
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nen över efterlevnaden av denna lag anser att
en standard enligt 51 § inte uppfyller de krav
som den omfattar ska bestämmelserna i 31 §
tillämpas.

53 §
Allmänna skyldigheter för organ för bedömning av överensstämmelse
Anmälda organ ska bedöma överensstämmelse så som det föreskrivs i 36 §.
Överensstämmelsen ska bedömas så att
onödig belastning av näringsidkarna kan
undvikas. Vid bedömningen av överensstämmelse ska uppmärksamhet fästas vid företagets storlek, bransch och struktur, den
tekniska komplexiteten hos leksakerna i fråga samt huruvida det är fråga om mass- eller
serieproduktion. Vid bedömningen av överensstämmelsen ska en tillräcklig noggrannhet
iakttas för att det ska kunna säkerställas att
leksaken kraven enligt denna lag.
54 §
Vägran att utfärda EG-typintyg och återkallelse av dess giltighet
Om ett anmält organ konstaterar att tillverkaren inte har försäkrat sig om att en leksak
uppfyller kraven i 22—28 § eller kraven i
motsvarande harmoniserade standarder, ska
organet kräva att tillverkaren rättar till situationen. Organet får då inte utfärda ett EGtypintyg för tillverkaren.
Om ett anmält organ vid kontroll av överensstämmelse efter att ett EG-typintyg har utfärdats konstaterar att en leksak inte längre
uppfyller kraven, ska det kräva att tillverkaren rättar till situationen samt vid behov tillfälligt eller slutgiltigt återkallar EGtypintygets giltighet.
Om situationen inte rättas till eller om åtgärderna inte har den verkan som krävs, ska
det anmälda organet enligt behov begränsa
giltigheten för EG-typintyget eller återkalla
dess giltighet tillfälligt eller slutgiltigt.

41
55 §

Skyldighet för organ för bedömning av överensstämmelse att lämna information
Ett anmält organ ska informera arbets- och
näringsministeriet om följande:
1) avslag på eller begränsning av en EGtypkontroll eller tillfällig eller slutgiltig återkallelse av giltigheten för det intyg som utfärdats över kontrollen,
2) de omständigheter som inverkar på tilllämpningsområdet och villkoren för anmälan,
3) en sådan begäran om information om
bedömning av överensstämmelse som organet fått från någon annan myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
denna lag,
4) på begäran, bedömning av överensstämmelse som har gjorts inom tillämpningsområdet för anmälan samt eventuell annan
verksamhet, inklusive gränsöverskridande
verksamhet och underentreprenad.
Ett anmält organ ska ge andra anmälda organ som med stöd av det direktiv som avses i
1 § utför likadana bedömningar av överensstämmelse för samma leksaker, relevant information om frågor som rör negativa och, på
begäran, positiva resultat av bedömningen av
överensstämmelse.
6 kap.
Tillsynen över efterlevnaden av lagen
56 §
Myndigheter som ansvarar för tillsynen över
efterlevnaden av lagen
Tillsynen över efterlevnaden av denna lag
utövas av de myndigheter som anges i 8—
11 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet.
57 §
Tillsynen över leksakers säkerhet
På tillsynen över leksakers säkerhet tillämpas lagen om konsumtionsvarors och konsu-
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menttjänsters säkerhet. De myndigheter som
ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av
lagen ska på ett ändamålsenligt sätt beakta
försiktighetsprincipen.

58 §
Ålägganden för anmälda organ
Om den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag konstaterar att en leksak inte uppfyller säkerhetskraven enligt 22—28 §, får den vid behov
ålägga det anmälda organet att återkalla giltigheten för EG-typintyget för leksaken i fråga.
I de situationer där leksakens tillverkningsprocess, råmaterial eller beståndsdelar ändras, ska den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag ålägga
det anmälda organet att se över det EGtypintyg som organet utfärdat.
59 §
Underrättelser om leksaker som medför risk
Bestämmelser om skyldigheterna för de
myndigheter som ansvarar för tillsynen över
efterlevnaden av denna lag att underrätta Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk
finns i lagen om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av
vissa
produkter
som
medför
risk
(1197/2009).

1) CE-märkningen har fästs i strid med 33
eller 34 §,
2) CE-märkning saknas,
3) EG-försäkran om överensstämmelse enligt 32 § inte har upprättats eller den inte
motsvarar 32 §,
4) den tekniska dokumentationen inte är
tillgänglig eller inte komplett.
Om en sådan bristande överensstämmelse
som avses i 1 mom. fortsätter, ska en myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av denna lag vidta alla behövliga
åtgärder för att begränsa eller förbjuda tillhandahållandet av leksaken på marknaden eller se till att leksaken återkallas eller dras tillbaka från marknaden.
7 kap.
Särskilda bestämmelser
61 §
Närmare bestämmelser
Bestämmelser om de särskilda säkerhetskraven på de mekaniska och fysikaliska
egenskaperna, antändbarheten samt de kemiska och elektriska egenskaperna hos leksaker samt om särskilda varningsmärkningar
för vissa typer av leksaker utfärdas genom
förordning av statsrådet.
Bestämmelser om allergiframkallande
doftämnen som är förbjudna i leksaker, om
sådana allergiframkallande doftämnen i leksaker som ska uppges på leksaken eller förpackningen samt om gränsvärden för överföring av vissa ämnen och blandningar från
leksaker utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

60 §

8 kap.

Åtgärder som en myndighet som ansvarar för
tillsynen över efterlevnaden av denna lag ska
vidta vid formell bristande överensstämmelse

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser
62 §

En myndighet som ansvarar för tillsynen
över efterlevnaden av denna lag ska kräva att
den näringsidkare som saken gäller rättar till
överensstämmelsen med kraven, om myndigheten konstaterar att

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagens
25 § träder dock i kraft den 20 juli 2013.
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Genom denna lag upphävs lagen om leksa- denna lag.
kers säkerhet (287/1997). Bestämmelserna i
På de leksaker som släppts ut på markna21 och 22 § i den lag som ska upphävas till- den före denna lags ikraftträdande tillämpas
lämpas dock på leksaker som har släppts ut de bestämmelser som gällde vid ikraftträdanpå marknaden före ikraftträdandet av 25 § i det.
—————
Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Arbetsminister Lauri Ihalainen
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Bilagor
Förordningsutkast

Statsrådets förordning
om vissa särskilda säkerhetskrav för leksaker samt om särskilda varningstexter för vissa typer av leksaker
Utfärdad i Helsingfors den 2011

—————
I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet,
föreskrivs med stöd av 61 § i lagen om leksakers säkerhet ( /20 ):
1 kap.
Allmänna bestämmelser

till någon risk, eller endast en minimal risk,
på grund av att deras olika delar sätts i rörelse i samband med att de används.

1§

3§

Tillämpningsområde

Förebyggande av risken för strypning eller
kvävning

I denna förordning finns bestämmelser om
särskilda säkerhetskrav avseende de mekaniska och fysikaliska egenskaperna, brandfarligheten, de kemiska egenskaperna och de
elektriska egenskaperna hos de leksaker som
omfattas av lagen om leksakers säkerhet (
/2011) samt om särskilda varningstexter för
vissa typer av leksaker.
2 kap.
Mekaniska och fysikaliska egenskaper
2§
Stabilitet, form och formgivning
Leksaker och fästanordningar för fast monterade leksaker ska ha erforderlig mekanisk
hållfasthet och tillräcklig stabilitet för att tåla
de påkänningar de utsätts för vid användning
utan att brytas sönder eller deformeras med
åtföljande risk för kroppsskada.
Leksaker ska vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att de inte ger upphov

Leksaker eller delar av leksaker eller förpackningar för leksaker får inte medföra risk
för strypning eller kvävning.
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 barn inte kan
svälja eller inhalera dem. Detta gäller också
andra leksaker som är avsedda att stoppas i
munnen, deras beståndsdelar och alla delar
som kan tas loss från dem.
Leksaker som finns i livsmedel eller livsmedelsförpackningar måste ha sin egen förpackning. Förpackningen ska ha sådana dimensioner att barn inte kan svälja eller inhalera den.
4§
Förbud och begränsningar som gäller leksaker som sitter fast ihop med ett livsmedel
Det är förbjudet att tillverka, saluföra, sälja
eller annars överlåta leksaker som sitter fast
ihop med ett livsmedel på ett sådant sätt att
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åt leksaken.
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9§
Leksakers temperatur

5§
Krav för vattenleksaker
Vattenleksaker ska vara utformade och
konstruerade på ett sådant sätt att risken för
sämre flytkraft eller stöd för barnet begränsas
så långt möjligt med hänsyn till rekommenderat användningssätt.

Leksaker ska vara konstruerade för att säkerställa att
1) den högsta och lägsta temperaturen på
åtkomliga ytor inte kan orsaka skador vid beröring, och att
2) ånga eller gas inne i leksaken inte uppnår sådan temperatur eller sådant tryck att de
kan vålla brännskada, skållning eller annan
kroppsskada då de släpps ut från leksaken på
annat sätt än vad som är avsett.

6§
10 §
Leksaker som det går att krypa in i
Ljudstyrka
Leksaker som det går att krypa in i och
som då bildar ett slutet rum för användaren
ska ha en utgång som den avsedda användaren lätt kan öppna inifrån.

Leksaker som är tillverkade för att avge
ljud bör, när det gäller maximivärden för impulsljud och varaktiga ljud, vara utformade
och konstruerade på ett sådant sätt att ljudet
inte kan skada barnens hörsel.

7§
11 §
Leksaker med vars hjälp användaren kan förflytta sig
Leksaker med vars hjälp användaren kan
förflytta sig ska så långt det är möjligt vara
försedda med ett enkelt bromssystem, anpassad till typ av leksak och till den rörelseenergi som leksaken alstrar. Bromssystemet får
inte medföra någon risk för att användaren
kastas ur leksaken eller att denne eller andra
personer skadas.
Den högsta konstruktiva hastighet som eldrivna lekfordon får ha ska begränsas för att
så långt som möjligt minska skaderisken.

Aktivleksaker
Aktivitetsleksaker ska vara utformade och
konstruerade på ett sådant sätt att risken att
klämma sig eller fastna med kroppsdelar eller
kläder och att falla, kollidera eller drunkna
minimeras. I synnerhet ska ytan på sådana
leksaker, som ett eller flera barn kan leka på,
vara utformad så att den håller för belastningen av barnen.
3 kap.
Brandfarlighet

8§
12 §
Projektilleksaker
Projektilers utformning och sammansättning och den rörelseenergi de kan alstra när
de skjuts ut från en leksak avsedd för detta
ska vara sådana att det med hänsyn till leksakens art inte finns någon risk för att användaren eller någon annan person skadas.

Allmänna krav som gäller antändbarheten
hos leksaker
Med tanke på brandsäkerheten ska leksaker
vara sammansatta av sådana beståndsdelar
som uppfyller ett eller flera av följande villkor:
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1) de brinner inte under direkt inverkan av
en öppen låga, gnista eller möjlig annan antändningskälla,
2) de är inte lättantändliga så att lågan
slocknar så snart som brandorsaken avlägsnas,
3) om de antänds, brinner de långsamt och
med en låga som sprids med låg hastighet,
4) oavsett leksakernas kemiska sammansättning har de utformats så att materialen
mekaniskt fördröjer förbränningsprocessen.
Sådana brännbara beståndsdelar som avses
i 1 mom. får inte utgöra en antändningsrisk
för andra material som ingår i leksaken.

13 §
Leksaker som för sin funktion måste innehålla ämnen eller blandningar
Om det är nödvändigt med tanke på leksakers funktion att i dem tillsätta ämnen eller
blandningar, såsom material och utrustning
för kemiska experiment, hopsättning av modeller, gjutning av plast eller keramik, emaljering, fotografering och liknande, ska detta
ske inom de begränsningar som anges i kemikalielagen (744/1989) och de EUförordningar som hör till dess tillämpningsområde. Leksaker får dock i detta fall heller
inte innehålla ämnen eller blandningar som
kan bli antändliga efter förlust av oantändliga
flyktiga beståndsdelar.

14 §
Explosiva egenskaper
Leksaker, utom knallskott, får inte vara explosiva eller innehålla beståndsdelar eller
ämnen som kan explodera om de används på
ett avsett eller förutsebart sätt.
Leksaker, särskilt kemiska spel och leksaker, får inte innehålla ämnen eller blandningar som
1) när de blandas ihop kan explodera genom kemisk reaktion eller upphettning, eller

2) som kan explodera när de blandas med
oxiderande ämnen, eller
3) innehåller flyktiga ämnen som är antändliga i luft och riskerar att bilda antändliga eller explosiva gas/luftblandningar.
4 kap.
Kemiska egenskaper
15 §
Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktivt toxiska
Det är förbjudet att i leksaker eller delar av
leksaker använda ämnen eller blandningar
som enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen
och blandningar, ändring och upphävande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt
ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
samt enligt kemikalielagen och de författningar som utfärdats med stöd av den klassificerats som cancerframkallande, mutagena
eller reproduktivt toxiska (CMR-ämnen).
Sådana ämnen och blandningar som avses i
1 mom. får dock användas, om något av följande villkor är uppfyllda:
1) dessa ämnen eller blandningar ingår i
separata koncentrationer som är lika stora eller mindre än de relevanta koncentrationer
som fastställs i kemikalielagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,
2) dessa ämnen eller blandningar, i alla former, är oåtkomliga för barn, när leksaken används på avsett eller förutsebart sätt,
3) då det är fråga om nickel som tillhör
CMR-kategori 2 i rostfritt stål eller annat
CMR-ämne om vilket kommissionen fattat
beslut i enlighet med det förfarande som anges i artikel 46.3 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet.
Förbudet enligt 1 mom. omfattar inte sådana material som kommer i kontakt med livsmedel och på vilka livsmedelslagen
(23/2006) och bestämmelser som utfärdats
med stöd av den ska tillämpas.
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16 §
Nitrosaminer och nitroserbara ämnen
Användning av nitrosaminer och nitroserbara ämnen är förbjuden i leksaker som är
avsedda för barn under 36 månader eller i
andra leksaker som är avsedda att stoppas i
munnen, om överföringen av ämnena är lika
hög eller högre än 0,05 milligram/kilogram
för nitrosaminer och 1 milligram/kilogram
för nitroserbara ämnen.
17 §
Allmänna säkerhetskrav för sminkleksaker
Sminkleksaker, såsom leksakssmink för
dockor, ska uppfylla de krav som anges i lagen om kosmetiska produkter (22/2005) och
bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
18 §
Allergiframkallande doftämnen, gränsvärden
för vissa ämnen och blandningar samt bestämmelser om doftspel och smakspel
Bestämmelser om förbud och begränsningar beträffande allergiframkallande doftämnen, om gränsvärden för överföring av vissa
ämnen och blandningar samt bestämmelser
om doftspel, experimentlådor för kosmetika
och smakspel utfärdas genom förordning av
arbets- och näringsministeriet.
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ning, såvida det inte kan säkerställas att den
kombination av spänning och ström som genereras inte ger upphov till någon risk eller
skadlig elchock, också när leksaken är sönder.
20 §
Krav som gäller sådana delar av leksaker
som kommer i kontakt med elektriska strömkällor
Delar av leksaker som är eller kan komma i
kontakt med en elektrisk strömkälla som kan
orsaka elchock, samt kablar eller ledningar
genom vilka elektricitet leds till dessa delar,
ska vara väl isolerade och mekaniskt skyddade för att förhindra risk för elchocker.
21 §
Temperaturen på elektriska leksakers direkt
åtkomliga ytor
Elektriska leksaker ska vara utformade och
tillverkade på ett sådant sätt att den högsta
temperatur som direkt åtkomliga ytor kan nå
inte ger brännskador vid beröring.
22 §
Beredskap inför förutsebara fel
Vid förutsebara fel ska leksakerna skyddas
mot elfaror som beror på en elektrisk strömkälla.

5 kap.
23 §
Elektriska egenskaper
Brandsäkerheten hos elektriska leksaker
19 §
Krav som gäller elström samt spänning
Leksaker får inte drivas med en märkspänning som överstiger 24 volt likström (DC) eller motsvarande växelström (AC), och ingen
åtkomlig del får ha en spänning högre än 24
volt direktström eller motsvarande växelspänning.
Den inre spänningen får inte överstiga 24
volt likström eller motsvarande växelspän-

Elektriska leksaker måste ge tillräckligt
skydd mot brandfara.
24 §
Strålningen från elektriska leksaker
Elektriska leksaker ska vara utformade och
konstruerade på ett sådant sätt att elektriska,
magnetiska och elektromagnetiska fält eller
annan strålning som genereras av utrustning-
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en begränsas till vad som är nödvändigt för
att leksaken ska fungera, och de måste fungera på en säker nivå i överensstämmelse med
allmänt erkända vetenskapliga rön och med
beaktande av elsäkerhetslagen (410/1996)
och bestämmelser som utfärdats med stöd av
den.
25 §
Leksaker med ett elektroniskt kontrollsystem
Leksaker med ett elektroniskt kontrollsystem ska vara utformade och konstruerade på
ett sådant sätt att de är säkra även när det
elektriska systemet fungerar dåligt eller slutar att fungera på grund av ett fel i själva systemet eller någon annan orsak.
26 §
Risker som är förenade med ljuset eller annan typ av strålning från leksaken
Leksaker ska vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att de inte utgör någon
hälsofara eller risk för skada på ögon eller
hud på grund av lasrar, lysdioder (LED) eller
annan typ av strålning.
27 §
Leksaker med elektriska transformatorer

"Inte lämplig för barn under tre år". Tillverkaren kan alternativt lämna varningen också i
form av en symbol som presenteras i bilagan
till förordningen. Varningarna ska kompletteras med en kortfattad upplysning, som kan
finnas i bruksanvisningen, om vilka specifika
faror som ligger till grund för varningen.
De skyldigheter för tillverkare som anges i
1 mom. tillämpas dock inte på leksaker som
på grund av funktion, storlek, utmärkande
drag, egenskaper eller andra viktigare omständigheter uppenbarligen inte är avsedda
för barn under 36 månader.
29 §
Varningstext för aktivleksaker
Tillverkaren ska förse aktivleksaker med
följande varning: ” Endast för hemmabruk".
Aktivitetsleksaker som är monterade på
ställningar samt andra aktivitetsleksaker ska
åtföljas av en bruksanvisning där användaren
uppmärksammas på att det är nödvändigt att
regelbundet kontrollera och underhålla de
viktigaste delarna i leksaken och där det påpekas att leksaken, om dessa kontroller inte
utförs, kan orsaka fallolyckor eller välta.
Tillverkaren ska också lämna instruktioner
som anger hur leksaken ska monteras på rätt
sätt och vilka delar som kan medföra fara om
monteringen inte utförts korrekt. Tillverkaren
ska lämna information om vilka underlag
som är lämpliga att placera leksaken på.

Den elektriska transformatorn till en leksak
får inte utgöra en del av själva leksaken.

30 §

6 kap.

Varningstext för funktionella leksaker

Särskilda varningstexter för vissa typer av
leksaker

Tillverkaren ska förse funktionella leksaker
med följande varning: "Får användas endast
under tillsyn av vuxen." Leksakerna ska vidare åtföljas av en bruksanvisning som också
innehåller information om de försiktighetsåtgärder användarna ska vidta och en upplysning om att användarna, om de inte iakttar
dessa försiktighetsåtgärder, utsätter sig för de
separat specificerade faror som brukar förknippas med den apparat eller produkt som
leksaken är en skalenlig modell eller en imitation av. I anvisningarna ska det också anges att leksaken ska hållas utom räckhåll för

28 §
Varningstexter på leksaker som inte är avsedda för barn under 36 månader
Tillverkaren ska förse leksaker eller förpackningar till leksaker som kan vara farliga
för barn under 36 månader med följande varning eller varning av följande typ: "Inte
lämplig för barn under 36 månader" eller
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barn under en viss ålder som ska specificeras
av tillverkaren.
31 §
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visningen dessutom innehålla en påminnelse
om att leksaken kräver stor skicklighet och
ska användas med försiktighet. Information
om rekommenderad skyddsutrustning ska
också ingå i bruksanvisningen.

Varningstext för kemiska leksaker
33 §
Tillverkaren ska i bruksanvisningarna för
leksaker som innehåller farliga ämnen och
blandningar lämna information om dessa
ämnens eller blandningars farliga karaktär
samt upplysa om vilka försiktighetsåtgärder
som användaren ska vidta för att undvika de
specifika faror som är förenade de olika typerna av leksaker. Detta ska dock inte påverka tillämpningen av de bestämmelser om
klassificering, märkning och förpackning av
vissa ämnen och blandningar som finns i
kemikalielagen och i de författningar som utfärdats med stöd av den samt i EUförordningarna inom kemikalielagens tilllämpningsområde. I bruksanvisningarna ska
det vidare anges vilka första hjälpen-åtgärder
som ska vidtas i händelse av en allvarlig
olycka i samband med användning av denna
typ av leksaker. I anvisningarna ska tillverkaren också ange att leksaken ska hållas utom
räckhåll för barn under en viss ålder som ska
specificeras av tillverkaren.
Utöver bruksanvisningarna enligt 1 mom.
ska tillverkaren förse förpackningen till kemiska leksaker med följande varning: "Inte
lämplig för barn under (ålder som tillverkaren anger) år. Får användas endast under tillsyn av vuxen".

Varningstext för vattenleksaker
Tillverkaren ska förse vattenleksaker med
följande varning: "Får användas endast i
grunt vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen."
34 §
Varningstext för leksaker i livsmedel
Tillverkaren ska förse leksaker som ingår i
ett livsmedel eller finns i livsmedelsförpackningar med följande varning: "Leksak i förpackningen. Tillsyn av en vuxen rekommenderas”.
35 §
Varningstext för skyddsmasker och skyddshjälmar i form av leksaker
Tillverkaren ska förse skyddsmasker och
skyddshjälmar i form av leksaker med följande varning: "Denna leksak ger inte något
skydd."

32 §
36 §
Varningstext för skridskor, rullskridskor,
rullbrädor, sparkcyklar och leksakscyklar för
barn
Om skridskor, rullskridskor, rullbrädor,
sparkcyklar och leksakscyklar för barn säljs
som leksaker ska tillverkaren förse dem med
följande varning: "Använd skyddsutrustning.
Får inte användas i trafiken".
För att förhindra skador genom fall eller till
följd av kollision mellan användaren av leksaken och någon annan person ska bruksan-

Varningstext för leksaker som är avsedda att
fästas tvärs över en vagga, barnsäng, barnvagn eller liknande anordning
Tillverkaren ska förse förpackningen för en
leksak som är avsedd att fästas tvärs över en
vagga, barnsäng, barnvagn eller liknande anordning med följande varning: "För att förhindra eventuell skada genom att barnet
trasslar in sig, avlägsna denna leksak så snart
barnet börjar försöka resa sig på händer och
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knän i krypläge”. Denna varning ska också
fästas på ett bestående sätt på själva leksaken.

smakspel med följande varning: "Innehåller
doftämnen som kan förorsaka allergier”.
38 §

37 §
Ikraftträdande
Varningstext på förpackningar för doftspel,
experimentlåda för kosmetika och smakspel
Tillverkaren ska förse förpackningarna för
doftspel, experimentlåda för kosmetika och

Denna förordning träder i kraft den 20 .
Förordningens 15—18 § träder dock i kraft
den 20 juli 2013.

RP 14/2011 rd

51

Bilaga 1
Varningssymbol
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Arbets- och näringsministeriets förordning
om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker
Utfärdad i Helsingfors den 2011

—————
I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 61 § i lagen om
leksakers säkerhet ( /20 ):
1§

över 100 milligram/kilogram av leksaken eller beståndsdelar av denna.

Tillämpningsområde
I denna förordning finns bestämmelser om
allergiframkallande doftämnen som är förbjudna i de leksaker som omfattas av lagen
om leksakers säkerhet ( /2011), om sådana
allergiframkallande doftämnen i nämnda leksaker som ska uppges, särskilda bestämmelser om doftspel, experimentlådor för kosmetika och smakspel samt bestämmelser om
gränsvärden för överföring av vissa ämnen
och blandningar från leksaker.
2§
Förbjudna allergiframkallande doftämnen
Leksaker får inte innehålla sådana allergiframkallande doftämnen som räknas upp i bilaga I.
3§
Allergiframkallande doftämnen som ska anges
Namnen på sådana allergiframkallande
doftämnen som räknas upp i bilaga II ska anges på leksaken, på en etikett som fästs vid
leksaken, på leksakens förpackning eller i en
åtföljande bruksanvisning, om sådana doftämnen används i en leksak i koncentrationer

4§
Särskilda bestämmelser som gäller doftspel,
experimentlådor för kosmetika och smakspel
Användning av de doftämnen som räknas
upp i punkterna 41—55 i bilaga I och punkterna 1—11 i bilaga II är dock tillåten i doftspel, experimentlådor för kosmetika och
smakspel förutsatt att
1) doftämnena anges tydligt på förpackningen och förpackningen är försedd med en
varning enligt 37 § i statsrådets förordning
om särskilda säkerhetskrav beträffande leksakernas mekaniska och fysikaliska egenskaper, brandfarlighet, kemiska egenskaper och
elektriska egenskaper samt om särskilda varningstexter för vissa typer av leksaker (
/2011),
2) de produkter som barnet tillverkar av
leksaken uppfyller kraven i lagen om kosmetiska preparat (22/2005),
3) i förekommande fall, att dessa doftämnen överensstämmer med livsmedelslagen
(23/2006) och bestämmelser som utfärdats
med stöd av den.
Doftspel, experimentlådor för kosmetika
eller smakspel får inte släppas ut på marknaden eller tillhandahållas på marknaden för att
användas av barn under 36 månader. De ska
förses med en varning enligt 1 mom. 1 punk-
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leksaker, om de gränsvärden som nämns i bilagan överskrids.
5§
6§

Gränsvärden för överföring av vissa ämnen
och blandningar

Ikraftträdande

Användning av de ämnen och blandningar
som räknas upp i bilaga III är förbjuden i

Denna förordning träder i kraft den 20 juli
2013.
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Bilaga 1

Förteckning över allergiframkallande doftämnen som enligt 2 § är förbjudna i leksaker
1. Olja av ålandsrot (Inula helenium)
2. Allylisotiocyanat
3. Bensylcyanid
4. 4-tert-butylfenol
5. Chenopodiumolja
6. Cyclamenalkohol
7. Dietylmaleat
8. Dihydrokumarin
9. 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd
10. 3,7-Dimetyl-2-Oken-1-ol (6,7-dihydrogeraniol)
11. 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin
12. Dimetylcitrakonat
13. 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on
14. 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on
15. Difenylamin
16. Etylakrylat
17. Fikonblad, färska och beredda
18. Trans-2-heptenal
19. Trans-2-hexenaldietylacetal
20. Trans-2-hexenaldimetylacetal
21. Hydroabietylalkohol
22. 4-Etoxifenol
23. 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol
24. 7-Metoxikumarin
25. 4-Metoxikumarin
26. 4-(p-Methoxifenyl)-3-buten-2-on
27. 1-(p-Methoxifenyl)-3-buten-2-on
28. Metyl-trans-2-butenoat
29. 6-Metylkumarin
30. 7-Metylkumarin
31. 5-Metyl-2,3-hexanedion
32. Costusrotolja (Saussurea lappa Clarke)
33. 7-Etoxi-4-metylkumarin
34. Hexahydrokumarin
35. Perubalsam, obearbetad (Exudat av Myroxylonpereirae (Royle) Klotzsch)
36. 2-Pentyliden-cyklohexanon
37. 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on
38. Citronverbenaolja (Lippia citriodora Kunth)
39. Ambrettmysk (4-tert-butyl-3-metoxi-2,6dinitrotoluen)
40. 4-fenyl-3-buten-2-on
41. Amylkanelaldehyd
42. Amylkanelalkohol
43. Bensylalkohol
44. Bensylsalicylat

CAS-nummer 97676–35-2
CAS-nummer 57–06-7
CAS-nummer 140–29-4
CAS-nummer 98–54-4
CAS-nummer 8006–99-3
CAS-nummer 4756–19-8
CAS-nummer 141–05-9
CAS-nummer 119–84-6
CAS-nummer 6248–20-0
CAS-nummer 40607–48-5
CAS-nummer 17874–34-9
CAS-nummer 617–54-9
CAS-nummer 26651–96-7
CAS-nummer 141–10-6
CAS-nummer 122–39-4
CAS-nummer 140–88-5
CAS-nummer 68916–52-9
CAS-nummer 18829–55-5
CAS-nummer 67746–30-9
CAS-nummer 18318–83-7
CAS-nummer 13393–93-6
CAS-nummer 622–72-8
CAS-nummer 34131–99-2
CAS-nummer 531–59-9
CAS-nummer 150–76-5
CAS-nummer 943–88-4
CAS-nummer 104–27-8
CAS-nummer 623–43-8
CAS-nummer 92–48-8
CAS-nummer 2445–83-2
CAS-nummer 13706–86-0
CAS-nummer 8023–88-9
CAS-nummer 8.05.1987
CAS-nummer 700–82-3
CAS-nummer 8007–00-9
CAS-nummer 25677–40-1
CAS-nummer 1117–41-5
CAS-nummer 2.12.8024
CAS-nummer 83–66-9
CAS-nummer 122–57-6
CAS-nummer 122–40-7
CAS-nummer 101–85-9
CAS-nummer 100–51-6
CAS-nummer 118–58-1
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Kanelalkohol
Kanelaldehyd
Citral
Kumarin
Eugenol
Geraniol
Hydroxicitronellal
Hydroxi-metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd
Isoeugenol
Ekmosseextrakt
Trämosseextrakt

Spår av dessa doftämnen ska dock tillåtas
förutsatt att förekomsten är tekniskt oundviklig enligt god tillverkningssed och koncentra-

55
CAS-nummer 104–54-1
CAS-nummer 104–55-2
CAS-nummer 5392–40-5
CAS-nummer 91–64-5
CAS-nummer 97–53-0
CAS-nummer 106–24-1
CAS-nummer 107–75-5
CAS-nummer 8007–05-9
CAS-nummer 97–54-1
CAS-nummer 90028–68-5
CAS-nummer 90028–67-4

tionen
inte
överskrider
gram/kilogram.

100

milli-
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Bilaga 2
Förteckning över sådana allergiframkallande doftämnen vilka enligt 3 § ska anges på
leksaken, på en etikett som fästs vid leksaken, på leksakens förpackning eller i en åtföljande broschyr om de används i en leksak i koncentrationer över 100 milligram/kilogram av leksaken eller beståndsdelar av denna
1. Anisylalkohol
2. Bensylbensoat
3. Bensylcinnamat
4. Citronello
5. Farnesol
6. Hexylkanelaldehyd
7. Lilial
8. d-Limonen
9. Linalol
10. Metylheptinkarbonat
11. 3--Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen1-yl)-3-buten-2-on

CAS-nummer 105–13-5
CAS-nummer 120–51-4
CAS-nummer 103–41-3
CAS-nummer 106–22-9
CAS-nummer 4602–84-0
CAS-nummer 101–86-0
CAS-nummer 80–54-6
CAS-nummer 5989–27-5
CAS-nummer 78–70-6
CAS-nummer 111–12-6
CAS-nummer 127–51-5
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Bilaga 3
Förteckning över gränsvärden för överföring av de ämnen och blandningar som avses i
5§
milligram/kilogram i
torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial
1. Aluminium
2. Antimon
3. Arsenik
4. Barium
5. Bor
6. Kadmium
7. Krom (III)
8. Krom (IV)
9. Kobolt
10. Koppar
11. Bly
12. Mangan
13. Kvicksilver
14. Nickel
15. Selen
16. Strontium
17. Tenn
18. Organiskt
tenn
19. Zink

milligram/kilogram i
vätskeformigt eller
klibbigt leksaksmaterial

milligram/kilogram
i avskavt leksaksmaterial

5 625
45
3,8
4 500
1 200
1,9
37,5
0,02
10,5
622,5
13,5
1 200
7,5
75
37,5
4 500
15 000
0,9

1 406
11,3
0,9
1 125
300
0,5
9,4
0,005
2,6
156
3,4
300
1,9
18,8
9,4
1 125
3 750
0,2

70 000
560
47
56 000
15 000
23
460
0,2
130
7 700
160
15 000
9,4
930
460
56 000
180 000
12

3 750

938

46 000

Ovan nämnda gränsvärden ska inte tillämpas på leksaker eller delar av leksaker som på
grund av sin tillgänglighet, funktion, volym
eller massa uppenbarligen inte kan utgöra

någon fara till följd av att barnen suger,
slickar, sväljer eller har långvarig hudkontakt
med leksakerna, när de används på förutsebart sätt.

