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Detta är en kort sammanställning av information om märkning som finns i EU
Kommissionens Förklarande vägledning (Explanatory guidance document).
Version 1.7 finns översatt till samtliga EU:s medlemsländers språk samt
kinesiska.
Den engelska utgåvan har alltid de senaste uppdateringarna vilket är
anledningen till att sidhänvisningar nedan är till version 1.8 av den engelska
utgåvan och vissa av texterna är översatta från denna.

Länkar till dokument
Vägledningarna når du via http://www.konsumentverket.se/Foretag/Reglerper-omrade-och-bransch/Leksaker/Lagar-och-regler-for-leksaker/, se
Vägledningarna på Europeiska kommissionens webbplats.
Detta är ett informationsmaterial som inte är rättsligt bindande. Endast
den nationella lagstiftningen om leksakers säkerhet är rättsligt bindande .
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Spårbarhetsmärkning
För spårbarhetsmärkning, se ”Tillverkarens skyldigheter”, (artikel 4.5, sidan
24).
“Leksaken måste vara försedd med typnummer, partinummer, serienummer,
modellnummer eller annan identifieringsmärkning.”
Spårbarhetsmärkning ska generellt sett vara anbringad på leksaken. Men om
denna regel inte går att följa får den i undantagsfall avlägsnas från själva
leksaken och placeras på förpackningen eller i medföljande dokument.
Spårbarhetsmärkning får varken utelämnas eller flyttas, till förpackningen eller
medföljande dokument, av rent estetiska eller ekonomiska skäl. Om leksaken
saknar förpackning eller om det inte medföljer något dokument, måste
identifieringsmärkningen finnas på själva leksaken.
Spårbarhetsmärkning är en unik kod på leksaken som ska vara identisk med
den som används i EG-försäkran om överensstämmelse.

Kontaktuppgifter till tillverkare och importör
För kontaktuppgifter till tillverkaren se ”Tillverkarens skyldigheter”, (artikel
4.6, sidan 26).
“Tillverkarna ska ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat
varumärke och en kontaktadress på leksaken eller, om detta inte är möjligt, på
förpackningen eller på ett dokument som följer med leksaken. Namn och
adress ska generellt sett vara anbringad på leksaken.”
Det innebär att kontaktuppgifter (namn och postadress) bör finnas på själva
leksaken men kan även finnas på förpackningen eller i ett medföljande
dokument. En Internetadress är inte tillräcklig som kontaktadress.
För kontaktuppgifter till importören (om sådan finns) se ”Importörens
skyldigheter”, (artikel 6.3, sidan 29).
”Importörer ska ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke
och en kontaktadress på leksaken eller, om detta inte är möjligt, på
förpackningen eller på ett dokument som följer med leksaken. Namn och
adress ska generellt sett vara anbringad på leksaken.”
Det innebär att kontaktuppgifter (namn och postadress) bör finnas på själva
leksaken men kan även finnas på förpackningen eller i ett medföljande
dokument. En Internetadress är inte tillräcklig som kontaktadress.

Instruktioner och varningsinformation
För instruktioner och varningsinformation se ”Tillverkarens skyldigheter”,
(artikel 4.7, sidan 28).
“Tillverkarna ska se till att leksaken åtföljs av bruksanvisningar och
säkerhetsföreskrifter på ett eller flera språk som lätt kan förstås av
konsumenterna och som bestämts av den berörda medlemsstaten.”
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Det innebär att instruktioner och varningsinformation ska följa med leksaken.
Den kan finnas på leksaken, på förpackningen eller i ett medföljande
dokument. I Sverige ska instruktioner och varningsinformation vara på
svenska.
Ett exempel är kravet på tillverkaren att ge instruktioner för rengöring av
leksaker till barn under 36 månader, se Bilaga II, Del V Hygien punkt 2, (sidan
118).
En leksak avsedd för barn under 36 månader måste utformas och
konstrueras så att den kan rengöras. En tygleksak ska i detta syfte gå att
tvätta, med undantag för om den innehåller en mekanism som kan skadas
om den våttvättas. Leksaken ska uppfylla säkerhetskraven även efter att ha
rengjorts i enlighet med denna punkt och tillverkarens instruktioner.

Varningar
För varningar se ”Varningar” (artikel 11.2, första stycket, sidan 39).
“Varningarna ska för det första vara utformade så att de är klart synliga och lätt
läsbara samt lättförståeliga och korrekta. I bestämmelsen anges för det andra
att varningarna ska sättas på leksaken, på en etikett på leksaken eller på
förpackningen. Med ”etikett på leksaken” avses etiketter som en fastsydd
etikett på nallar, en hängande etikett (hangtag) eller en dekal (label).”
Undantag finns där varningen måste finnas på leksaken, se t.ex. Bilaga V,
Del B, punkt 9 (sidan 132), även nedan.
Leksaker som är avsedda att fästas tvärs över en vagga, barnsäng eller
barnvagn med hjälp av snoddar, band, resårband eller remmar ska ha
följande varning dels på förpackningen, dels permanent anbringad på
själva leksaken:
”För att förhindra eventuell skada genom att barnet trasslar in sig, avlägsna
denna leksak så snart barnet börjar försöka resa sig på händer och knän i
krypläge.”

Varningar enligt standard
Direktivet om leksaker säkerhet anger minimikraven angående varningar men
de leksaker som har presumtion om överensstämmelse, genom att de uppfyller
standard, ska vara försedda med de varningar som standarden anger. En
standard som ger presumtion om överensstämmelse innehåller detaljerad
information om hur varningsmärkningen ska utföras.
I standarden SS EN 71-1 Leksaker – Säkerhetsregler – Del 1: Mekaniska och
fysikaliska egenskaper, kapitel 7 finns det även krav som innebär att varningen
måste finnas på vissa leksaker utöver att den ska finnas på förpackningen.
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CE-märkning
För CE-märkning se ”Regler och villkor för anbringande av CE-märkning”
(artikel 17.1, första stycket, sidan 48).
“Först och främst behöver CE-märkningen i varje enskilt fall anbringas så att
den är synlig, lätt läsbar och outplånlig. Huvudregeln är att den anbringas på
leksaken, på en etikett på leksaken eller på förpackningen. Tillverkaren kan
välja mellan att sätta den på leksaken, förpackningen eller en etikett.”
Med ”etikett på leksaken” avses etiketter som en fastsydd etikett på nallar, en
hängande etikett (hangtag) eller en dekal (label).
Se även ”Förklaring III CE-märkning” (sidan 153).

Utformning av CE-märkning
CE-märket ska bestå av initialerna ”CE” och se ut så här:

Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märket vara lika höga och inte lägre
än 5 mm. Om CE-märket förminskas eller förstoras ska proportionerna i
modellen ovan behållas.
Nedan finns CE-märket i den utformning som ska användas på leksaken.

CE-märket finns att ladda ner bland annat här:
http://www.konsumentverket.se/Foretag/Produktsakerhet/CE-markning/

