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Pozměňovací návrh 105
Jens Holm

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Cílem obecných a zvláštních 
chemických požadavků této směrnice by 
měla být ochrana zdraví dětí před 
nebezpečnými látkami v hračkách, zatímco 
otázky týkající se dopadu hraček na životní 
prostředí upravují horizontální právní 
předpisy na ochranu životního prostředí, 
které se vztahují i na hračky, zejména 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 
o odpadech , směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 
27. ledna 2003 o omezení používání 
některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 
20. prosince 1994 o obalech a obalových 
odpadech a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 
6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a 
odpadních bateriích a akumulátorech a 
o zrušení směrnice 91/157/EHS.

Cílem obecných a zvláštních chemických 
požadavků této směrnice by měla být 
ochrana zdraví dětí před nebezpečnými 
látkami v hračkách, zatímco otázky týkající 
se dopadu hraček na životní prostředí 
upravují právní předpisy na ochranu 
životního prostředí, které se vztahují na 
elektrické a elektronické hračky, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 
o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady
2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních. Kromě toho jsou 
environmentální otázky týkající se odpadu 
upraveny ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 
5. dubna 2006 o odpadu, otázky týkající se
obalů ve směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 
o obalech a obalových odpadech a otázky 
týkající se baterií a akumulátorů jsou 
upraveny ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 
6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a 
odpadních bateriích a akumulátorech a 
o zrušení směrnice 91/157/EHS.

Or. en

                                               
1 Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.
2 Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.
3 Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24.
4 Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.
5 Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1.
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Odůvodnění

Znění Komise budí dojem, že environmentální otázky jsou výslovně zohledněny u všech typů 
hraček, a přitom jsou řešeny pouze v případě elektrických a elektronických hraček.

Horizontální právní předpisy se nevztahují výlučně na hračky a neměly by být spojovány se 
směrnicemi o EHP a OEEZ.

Pozměňovací návrh 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Zejména by měla být Komisi svěřena 
pravomoc změnit v určitých přesně 
definovaných případech chemické 
požadavky, v určitých případech udělit 
výjimky ze zákazu použití látek CMR a 
rovněž změnit znění zvláštních upozornění 
u určitých kategorií hraček. Jelikož jde 
o opatření obecného významu, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice a/nebo
doplnění této směrnice o nové jiné než 
podstatné prvky, uvedená opatření musí 
být přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným článkem 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

(32) Zejména by Komise měla být 
vybavena pravomocí snížit maximální 
limity pro určité chemické látky, přijmout 
nová omezení pro určité další chemické 
látky, měnit mezní hodnoty hluku a udělit 
výjimky ze zákazu použití určitých látek 
CMR a rovněž změnit znění zvláštních 
upozornění u určitých kategorií hraček. 
Jelikož jde o opatření obecného významu, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice, mimo 
jiné prostřednictvím doplnění této 
směrnice o nové jiné než podstatné prvky, 
uvedená opatření musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Or. en

Odůvodnění

Komisi by mělo být povoleno pouze snižovat migrační limity pro určité chemické látky 
postupem projednávání ve výboru. Vedle toho by Komise měla být vybavena pravomocí 
přijmout nová omezení a měnit mezní hodnoty hluku. Udělování výjimek pro látky CMR by 
mělo platit pouze pro látky CMR 3.
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Pozměňovací návrh 107
Jens Holm

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Zejména by měla být Komisi svěřena 
pravomoc změnit v určitých přesně 
definovaných případech chemické 
požadavky, v určitých případech udělit 
výjimky ze zákazu použití látek CMR a 
rovněž změnit znění zvláštních upozornění 
u určitých kategorií hraček. Jelikož jde 
o opatření obecného významu, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice a/nebo 
doplnění této směrnice o nové jiné než 
podstatné prvky, uvedená opatření musí 
být přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným článkem 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

Zejména by měla být Komisi svěřena 
pravomoc změnit znění zvláštních 
upozornění u určitých kategorií hraček. 
Jelikož jde o opatření obecného významu, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice a/nebo 
doplnění této směrnice o nové jiné než 
podstatné prvky, uvedená opatření musí 
být přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným článkem 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES

Or. en

Odůvodnění

Vychází z pozměňovacího návrhu k článku 45 stejného autora.

Pozměňovací návrh 108
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) „Specificky navrženou nebo 
určenou pro děti věkové skupiny x“: 
výraz, kterým se rozumí, že děti musí být 
obratné a duševně způsobilé způsobem 
odpovídajícím dané věkové skupině.

Or. e
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Odůvodnění

Musí se zajistit, že výrobce vědomě neuvádí na označení smyšlenou věkovou skupinu, aby se 
vyhnul určitým povinnostem a/nebo odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 109
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o kategorie hraček uvedených
v části B přílohy V, použijí se upozornění 
stanovená v uvedené příloze.

Upozornění stanovená v části B přílohy V 
se nepoužijí na hračky, které jsou 
z povahy své funkce, rozměru nebo jiné 
charakteristiky určeny pro děti mladší 
36 měsíců.

Or. de

Odůvodnění

Orgány se často setkávají s tím, že hračka určená pro děti mladší 36 měsíců nese upozornění: 
„Nevhodné pro děti mladší tří měsíců vzhledem k tomu, že... Někteří výrobci se tímto 
způsobem pokoušejí vyhnout odpovědnosti či chránit sebe sama před uplatňováním 
reklamací. Vzhledem k tomu, že v příloze 5 není výslovně zakázáno používání této fráze, 
použití právních předpisů za účelem dohledu nad trhem bude výrazně usnadněno, pokud bude 
tato věta zahrnuta do směrnice.

Pozměňovací návrh 110
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobce vyznačí upozornění viditelným, 
dobře čitelným a přesným způsobem na 
hračce, na připojeném štítku nebo na obale 
a případně na návodu k používání, který 
hračku doprovází. U malých hraček, které 

2. Upozornění bude vyjádřeno přesným,
viditelným, dobře a snadno čitelným 
vyčerpávajícím způsobem pro uživatele 
nebo osoby, které o ně pečují, a připojeno 
na hračce, či pokud to není technicky 
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se prodávají bez obalu, je příslušné 
upozornění připojeno přímo na nich.

možné, na štítku připojeném k hračce
nebo na obale a případně na návodu 
k používání, který hračku doprovází 
U malých hraček, které se prodávají bez 
obalu, je příslušné upozornění připojeno 
přímo na nich.

Or. fr

Odůvodnění

Technické změny by měl raději projednat Evropský výbor pro normalizaci, který již vytvořil 
pokyny týkající se upozornění u hraček.

Pozměňovací návrh 111
Alessandro Foglietta

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobce vyznačí upozornění viditelným, 
dobře čitelným a přesným způsobem na 
hračce, na připojeném štítku nebo na obale 
a případně na návodu k používání, který 
hračku doprovází. U malých hraček, které 
se prodávají bez obalu, je příslušné 
upozornění připojeno přímo na nich.

2. Upozornění bude vyjádřeno přesným, 
viditelným, dobře a snadno čitelným 
vyčerpávajícím způsobem pro uživatele 
nebo osoby, které o ně pečují, a připojeno 
na hračce, či pokud to není technicky 
možné, na štítku připojeném k hračce
nebo na obale a případně na návodu 
k používání, který hračku doprovází. 
U malých hraček, které se prodávají bez 
obalu, je příslušné upozornění připojeno 
přímo na nich.

Or. fr

Odůvodnění

Navržené změny jsou příliš technické na to, aby byly zahrnuty do směrnice. Měl by je raději 
projednat Evropský výbor pro normalizaci, který již vytvořil pokyny týkající se upozornění 
u hraček.
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Pozměňovací návrh 112
Miroslav Mikolášik

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobce vyznačí upozornění viditelným, 
dobře čitelným a přesným způsobem na 
hračce, na připojeném štítku nebo na obale 
a případně na návodu k používání, který 
hračku doprovází. U malých hraček, které 
se prodávají bez obalu, je příslušné 
upozornění připojeno přímo na nich.

2. Výrobce vyznačí upozornění přesným, 
dobře viditelným a snadno čitelným
způsobem, aby tato upozornění byla na 
hračce nápadně umístěna, na připojeném 
štítku nebo na spotřebitelském obale a 
případně na návodu k používání, který 
hračku doprovází. U malých hraček, které 
se prodávají bez obalu, je příslušné 
upozornění připojeno přímo na nich.

Or. en

Odůvodnění

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Pozměňovací návrh 113
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upozornění uvádějící minimální a 
maximální věkovou hranici pro uživatele 
jsou viditelně, čitelně a nápadně umístěna 
v místě prodeje.

Upozornění uvádějící minimální a 
maximální věkovou hranici pro uživatele 
jsou viditelně, dobře a snadno čitelně a 
přesně a nápadně umístěna v místě 
prodeje. Pověřeným zástupcům, dovozcům 
nebo distributorům musí být tato 
upozornění oznámena, aby upozornění 
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uvádějící minimální a maximální věkovou 
hranici pro uživatele mohla být správně 
připojena v místě prodeje.

Or. fr

Odůvodnění

Technické změny by měl raději projednat Evropský výbor pro normalizaci, který již vytvořil 
pokyny týkající se upozornění u hraček.

Pozměňovací návrh 114
Alessandro Foglietta

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upozornění uvádějící minimální a 
maximální věkovou hranici pro uživatele 
jsou viditelně, čitelně a nápadně umístěna 
v místě prodeje.

Upozornění uvádějící minimální a 
maximální věkovou hranici pro uživatele 
jsou viditelně, dobře a snadno čitelně a 
přesně a nápadně umístěna v místě 
prodeje. Pověřeným zástupcům, dovozcům 
nebo distributorům musí být tato 
upozornění oznámena, aby upozornění 
uvádějící minimální a maximální věkovou 
hranici pro uživatele mohla být správně 
připojena v místě prodeje.

Or. fr

Odůvodnění

Navržené změny jsou příliš technické na to, aby byly zahrnuty do směrnice. Měl by je raději 
projednat Evropský výbor pro normalizaci, který již vytvořil pokyny týkající se upozornění 
u hraček.
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Pozměňovací návrh 115
Miroslav Mikolášik

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upozornění uvádějící minimální a 
maximální věkovou hranici pro uživatele 
jsou viditelně, čitelně a nápadně umístěna 
v místě prodeje. 

Upozornění uvádějící minimální a 
maximální věkovou hranici pro uživatele 
jsou viditelně, čitelně a nápadně umístěna 
na obalech hraček a v místě prodeje.

Or. en

Odůvodnění

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Pozměňovací návrh 116
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upozornění se musí střídat, aby se 
objevovala pravidelně. Upozornění budou 
vytištěna na nejviditelnější stěně balení a 
na vnějším obalu, s výjimkou 
průhledného balení, používaného pro 
maloobchodní prodej dotyčných hraček.

Or. fr
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Odůvodnění

Technické změny by měl raději projednat Evropský výbor pro normalizaci, který již vytvořil 
pokyny týkající se upozornění u hraček.

Pozměňovací návrh 117
Alessandro Foglietta

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upozornění se musí střídat, aby se 
objevovala pravidelně. Upozornění budou 
vytištěna na nejviditelnější stěně balení a 
na vnějším obalu, s výjimkou 
průhledného balení, používaného pro 
maloobchodní prodej dotyčných hraček.

Or. fr

Odůvodnění

Navržené změny jsou příliš technické na to, aby byly zahrnuty do směrnice. Měl by je raději 
projednat Evropský výbor pro normalizaci, který již vytvořil pokyny týkající se upozornění 
u hraček.

Pozměňovací návrh 118
Miroslav Mikolášik

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vypracuje pravidla týkající se 
způsobu, jakým mají být upozornění 
uvedena. Tato pravidla by měla být 
vytvořena ve spolupráci s různými 
zúčastněnými subjekty a orgány členských 
států s přihlédnutím k rozvoji vědeckých a 
technických poznatků.
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Or. en

Odůvodnění

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Pozměňovací návrh 119
Marcello Vernola

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou určit místo, kde se 
má upozornění objevit na dotyčné stěně, 
v souvislosti s lingvistickými požadavky. 

Or. fr

Odůvodnění

Technické změny by měl raději projednat Evropský výbor pro normalizaci, který již vytvořil 
pokyny týkající se upozornění u hraček.

Pozměňovací návrh 120
Alessandro Foglietta

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou určit místo, kde se 
má upozornění objevit na dotyčné stěně, 
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v souvislosti s lingvistickými požadavky. 

Or. fr

Odůvodnění

Navržené změny jsou příliš technické na to, aby byly zahrnuty do směrnice. Měl by je raději 
projednat Evropský výbor pro normalizaci, který již vytvořil pokyny týkající se upozornění 
u hraček.

Pozměňovací návrh 121
Miroslav Mikolášik

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou při uvádění 
hraček na trh na jejich území požadovat, 
aby upozornění a bezpečnostní pokyny, 
nebo některé z nich, byly uvedené v jejich
vlastním úředním jazyce nebo jazycích.

3. Upozornění uvedená v tomto článku a 
příloze V a všechny bezpečnostní pokyny 
budou uvedené v úředním jazyce nebo 
jazycích členských států, v nichž jsou 
uváděny na trh.

Or. en

Odůvodnění

Upozornění i návod k použití by vždy měly být uvedeny v úředním jazyce (úředních jazycích) 
členského státu, v němž jsou hračky uvedeny na trh. 

Pozměňovací návrh 122
Miroslav Mikolášik

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Oznamující orgány zřídí místa pro 
oznámení, kde mohou osoby, jež 
profesionálně pečují o děti, i spotřebitelé 
nahlásit případy nesouladu u hraček a 
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rovněž úrazy související s použitím 
hraček.

Or. en

Odůvodnění

Ustavení míst pro oznámení v členských státech by vybavilo spotřebitele pravomocemi 
a usnadnilo přímou komunikaci s výrobcem v případě problému s konkrétním výrobkem.
Výrobce by pak mohl lépe reagovat na požadavky svých spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 123
Adamos Adamou

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány 
dozoru nad trhem zjistí, že hračka 
nesplňuje požadavky stanovené touto 
směrnicí, požádají dotčený hospodářský 
subjekt, aby přijal všechna vhodná 
nápravná opatření a uvedl hračku do 
souladu s těmito požadavky, nebo aby 
hračku stáhnul z trhu, nebo aby ji odvolal 
v takové rozumné lhůtě, jakou lze nařídit, 
úměrné povaze rizika.

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány 
dozoru nad trhem zjistí, že hračka 
nesplňuje požadavky stanovené touto 
směrnicí, požádají dotčený hospodářský 
subjekt a současně o tom uvědomí 
spotřebitele, aby přijal všechna vhodná 
nápravná opatření a uvedl hračku do 
souladu s těmito požadavky, nebo aby 
hračku stáhnul z trhu, nebo aby ji odvolal 
v takové rozumné lhůtě, jakou lze nařídit, 
úměrné povaze rizika.

Or. el

Odůvodnění

Neprodlené informování spotřebitelů je zásadním krokem k zajištění toho, aby byla odvrácena 
rizika.
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Pozměňovací návrh 124
Adamos Adamou

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domnívají-li se orgány dozoru nad 
trhem, že se nesoulad netýká pouze území 
daného členského státu, informují Komisi a 
ostatní členské státy o výsledcích 
hodnocení a opatřeních, která má 
hospodářský subjekt na jejich žádost 
přijmout.

2. Domnívají-li se orgány dozoru nad 
trhem, že se nesoulad netýká pouze území 
daného členského státu, informují Komisi a 
ostatní členské státy o výsledcích 
hodnocení a opatřeních, která má 
hospodářský subjekt na jejich žádost 
přijmout. Oficiálně uvědomí členské státy 
a Komisi o odpovědi a záměru dodržet, či 
nedodržet soulad, podle příslušného 
vyjádření daného hospodářského 
subjektu.

Or. el

Odůvodnění

Jak součást opatření na zajištění komplexní informovanosti veřejnosti a průhlednosti vůči 
veřejnosti by hospodářský subjekt měl odpovědět a jeho odpověď by měla být oznámena 
členským státům a Komisi.

Pozměňovací návrh 125
Miroslav Mikolášik

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) Příloha I;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být možné použít postup projednávání ve výborech s kontrolou k přijetí seznamu 
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výrobků, které by neměly být považovány a hračky. To by zajistilo, aby bylo možné rychle 
přizpůsobit působnost směrnice novému rozvoji na trhu, například novým hračkám.

Pozměňovací návrh 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) body 7 a 8 v části III přílohy II; a) bod 8 v části III přílohy II ke snížení 
migračních limitů;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně souvisí s pozměňovacím návrhem stejných autorů k bodu 7 
v části III přílohy II. Pokud budou v hračkách zakázány veškeré vonné látky, není zapotřebí 
přijímat příslušný bod 7 v části III přílohy II. Komisi by mělo být povoleno pouze snižovat 
migrační limity pro určité chemické látky postupem projednávání ve výboru.

Pozměňovací návrh 127
Jens Holm

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, se přijímají v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 46 odst. 2. 

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijímají v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 46 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Oprava.
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Pozměňovací návrh 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž jsou dotčena omezení uvedená 
v části III přílohy II, Komise může 
případně v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2 
změnit přílohu II s cílem: 
– stanovit mezní hodnoty nebo další 
omezení pro jiné látky nebo postupy 
představující riziko pro zdraví než ty, které 
jsou uvedené v bodech 7 a 8 v části III 
přílohy II;
– přijmout nebo změnit mezní hodnoty 
hluku.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla být vybavena pravomocí přijmout omezení týkající se dalších látek či mezních 
hodnot hluku postupem projednávání ve výboru.

Pozměňovací návrh 129
Miroslav Mikolášik

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise podle potřeby s ohledem na 
zajištění zdraví a bezpečnosti dětí 
podrobně specifikuje základní požadavky 
na bezpečnost stanovené v článku 9 
a v příloze II. (např. stanovením mezních 
hodnot nebo jiných omezení pro některé 
jiné chemické látky než ty, které jsou 
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uvedené v bodech 7 a 8 části III přílohy 
II, mezních hodnot hluku, mezních 
hodnot rychlosti aj.) a stanoví seznam 
hraček vyžadujících ES přezkoušení typu 
pro účely části II přílohy I.

Tyto specifikace se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí vztahující se k nanejvýš politickým otázkám nezbytná k zajištění zdraví a 
bezpečnosti dětí by neměla být ponechána na normalizačních orgánech. U těchto otázek je 
také potřeba využívat postup, který je rychlejší než spolurozhodování. Mezní hodnoty, 
například mezní hodnoty pro chemické látky v hračkách, mezní hodnoty hluku nebo rychlosti, 
by proto měly být stanoveny postupem projednávání ve výboru s kontrolou. Kromě toho by se 
postup projednávání ve výboru mohl použít k vytvoření a přijetí seznamu hraček, které by se 
měly podrobit povinnému ES přezkoušení typu.

Pozměňovací návrh 130
Jens Holm

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může rozhodnout o používání 
látek nebo přípravků klasifikovaných jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1, 2 a 3 podle 
přílohy I směrnice 67/548/EHS.

vypouští se

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 46 odst. 2.

Or. en
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Odůvodnění

Látky, které jsou podle přílohy I směrnice 67/548/EHS klasifikovány jako látky CMR, by 
nemělo být možné vyjmout ze zákazu látek CMR, pokud nejde o zvláštní užití ve vnitřní části 
hračky (například jako elektronická část) nebo je přítomnost stopových množství těchto látek 
při správné výrobní praxi nevyhnutelná.

Pozměňovací návrh 131
Miroslav Mikolášik

Návrh směrnice
Článek 52 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost nebo 
nejpozději dva roky po vstupu této 
směrnice v platnost. 

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost nebo 
nejpozději tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Miroslav Mikolášik

Návrh směrnice
Článek 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 54a
Přezkum

Komise přezkoumá tuto směrnici každých 
osm let na základě zhodnocení 
příslušeného vědeckého výboru a 
stanoviska expertní skupiny.

Or. en
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Odůvodnění

Revize této směrnice, alespoň jednou za osm let nebo v případě potřeby kvůli novým zjištěním 
nebo úrazům dříve, je nezbytná s cílem zajistit, aby požadavky na bezpečnost obsažené v této 
směrnici byly dostatečné k pokrytí rizik, která mohou vyvstat například v souvislosti s novými 
hračkami nebo novými technologiemi, ale také na základě nových vědeckých poznatků.

Pozměňovací návrh 133
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Příloha II – část I – bod 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Obaly, ve kterých jsou hračky zabalené 
pro maloobchodní prodej, nesmí 
představovat riziko uškrcení nebo udušení 
způsobené zablokováním dýchacích cest 
vně úst a nosu.

2. Obaly, ve kterých jsou hračky zabalené 
pro maloobchodní prodej, nesmí 
představovat riziko uškrcení nebo udušení 
způsobené vnitřním zablokováním dolních 
dýchacích cest a dýchacích cest vně úst a 
nosu.

Or. de

Pozměňovací návrh 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh směrnice
Příloha II – část I – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Hračky, které jsou navrženy, aby 
vydávaly zvuk, by měly být navrženy a 
konstruovány tak, aby zvuk, který 
vydávají, nemohl poškodit sluch dětí.

10. Hračky, které jsou navrženy, aby 
vydávaly zvuk, by měly být navrženy a 
konstruovány tak, aby zvuk, který 
vydávají, nemohl poškodit sluch dětí. To se 
vztahuje na veškeré hračky, bez ohledu na 
věkovou skupinu, pro niž je hračka 
určena. Limit pro nárazový hluk by měl 
být v uchu max. 135 dB LpC. Limity pro 
nepřetržitý hluk se stanoví na základě 
citlivosti ucha dětí mladších 36 měsíců. 
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Or. en

Odůvodnění

Stávající standardy pro mezní hodnoty hluku dostatečně neřeší případné poškození sluchu 
dětí. Zaprvé nejsou použitelné pro všechny hračky (např. standardy pro „hračky v blízkosti 
ucha“ se vztahují pouze na děti mladší deseti měsíců.Zadruhé je zapotřebí stanovit nižší limit 
pro nárazový zvuk. V souvislosti s reálnou životní situací dětí různého věku v rodině by mezní 
hodnoty hluku měly být stanoveny na základě těch nejzranitelnějších, a to jsou děti mladší 
36 měsíců.

Pozměňovací návrh 135
Jens Holm

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS 
v individuálních koncentracích rovných 
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES 
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček 
rozlišitelných z hlediska mikrostruktury, 
které nejsou přístupné žádnému 
fyzickému kontaktu s dětmi. 

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS, látek 
klasifikovaných jako látky narušující 
činnost žláz s vnitřní sekrecí a látek 
klasifikovaných jako perzistentní, 
bioakumulativní a toxické (PBT) nebo 
vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB) zakázáno.

Přítomnost stopových množství těchto 
látek je povolena za předpokladu, že je 
tato přítomnost při správné výrobní praxi 
technicky nevyhnutelná. 

Or. en

Odůvodnění

Látky CMR stejně jako další vymezené látky vzbuzující velké obavy (např. látky narušující 
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činnost žláz s vnitřní sekrecí) jsou v hračkách zakázány. Děti jsou v duševním rozvoji, a proto 
velmi citlivé na látky, které mohou mít dopady na různé procesy v jejich těle. Evropský 
parlament navíc ve svém usnesení ze dne 26. září O bezpečnosti výrobků a především hraček 
požadoval bezpodmínečný zákaz veškerých látek CMR (kategorií 1, 2, a 3) a dalších látek 
vzbuzujících obdobné obavy, například látek narušujících činnost žláz s vnitřní sekrecí, 
senzibilizujících látek nebo vonných látek.

Pozměňovací návrh 136
Miroslav Mikolášik

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS 
v individuálních koncentracích rovných 
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES 
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček rozlišitelných 
z hlediska mikrostruktury, které nejsou 
přístupné žádnému fyzickému kontaktu 
s dětmi.

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
(CMR) kategorie 1 a 2 podle směrnice 
67/548/EHS v individuálních 
koncentracích rovných nebo vyšších než 
příslušné koncentrace stanovené pro 
klasifikaci přípravků obsahujících takové 
látky v souladu s ustanoveními směrnice 
1999/45/ES v hračkách zakázáno, 
s výjimkou případů, kdy jsou tyto látky 
obsažené v součástech hraček nebo 
v částech hraček rozlišitelných z hlediska 
mikrostruktury, které nejsou přístupné 
žádnému fyzickému kontaktu s dětmi.

Použití látek klasifikovaných jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci (CMR) kategorie 3 podle 
směrnice 67/548/EHS v individuálních 
koncentracích rovných nebo vyšších než 
0,1 % je zakázáno. Při nejbližší příležitosti 
bude tento limit přezkoumán na základě 
stanoviska příslušného vědeckého výboru 
a rozhodnutí podle čl. 45 odst. 2.

Or. en



AM\736063CS.doc 23/48 PE409.734v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Přítomnost látek klasifikovaných jako látky CMR nad stanovenou mezní hodnotu by mělo být 
zakázáno s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví dětí.Tato mezní hodnota by měla být 
co nejdříve snížena v rámci postupu rozhodování ve výboru na základě nových informací.

Pozměňovací návrh 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS 
v individuálních koncentracích rovných 
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček rozlišitelných 
z hlediska mikrostruktury, které nejsou 
přístupné žádnému fyzickému kontaktu 
s dětmi. 

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS 
v koncentracích rovných nebo vyšších než 
0,1 % ve stejnorodých částech hraček 
zakázáno, s výjimkou případů, kdy jsou 
tyto látky obsažené v součástech hraček 
nebo v částech hraček rozlišitelných 
z hlediska mikrostruktury, které nejsou 
přístupné žádnému fyzickému kontaktu, 
včetně vdechování, s dětmi, a tím je 
vyloučena možnost expozice.

Or. en

Odůvodnění

Pro výrobce hraček i pro orgány je mnohem jednodušší, pokud se pro zákaz látek CMR 
použije standardní administrativní mezní hodnota, namísto mezní hodnoty založené na 
klasifikaci, která se bude měnit. Je důležité specifikovat, že se mezní hodnota použije pro 
stejnorodé části hraček, aby nedošlo k tomu, že se použije celková hmota hračky ke zředění 
koncentrace nad 0,1 % látek CMR v jedné součásti hračky (například nátěru). Odchylka by 
měla být použita pouze na případy, kdy je vyloučena jakákoli možnost expozice.
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Pozměňovací návrh 138
Jens Holm

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Látky nebo přípravky klasifikované 
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 
podle směrnice 67/548/EHS se mohou 
používat v hračkách pouze tehdy, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

vypouští se

4.1. použití látky bylo zhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem a shledáno 
jako bezpečné, zejména s ohledem na 
expozici, a bylo přijato rozhodnutí 
uvedené v čl. 45 odst. 2;
4.2. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo 
v analýze alternativ;
4.3. jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH) zakázáno.
Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky, 
jakmile vyvstanou obavy týkající se 
bezpečnosti a nejpozději každých pět let 
ode dne přijetí rozhodnutí v souladu s čl. 
45 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Látky CMR by se neměly používat v hračkách, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany 
zdraví dětí. Evropský parlament navíc ve svém usnesení ze dne 26. září O bezpečnosti výrobků 
a především hraček požadoval bezpodmínečný zákaz veškerých látek CMR (kategorií 1, 2, a 
3) a dalších látek vzbuzujících obdobné obavy, například látek narušujících činnost žláz 
s vnitřní sekrecí, senzibilizujících látek nebo vonných látek. 
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Pozměňovací návrh 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat v hračkách 
pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

4. Látky nebo přípravky klasifikované jako
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 3 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat v hračkách 
pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

Or. en

Odůvodnění

U látek CMR kategorie 1 a 2 by neměly být možné jakékoli jiné odchylky než ty, které jsou 
uvedené v odstavci 3 (bez možnosti expozice). Odchylky by měly být možné pouze pro látky a 
přípravky klasifikované jako látky CMR kategorie 3.

Pozměňovací návrh 140
Jens Holm

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Látky nebo přípravky klasifikované 
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 3 podle 
směrnice 67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách, pokud bylo použití látky 
zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 
přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2 
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Látky CMR by se v hračkách neměly používat, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany
zdraví dětí. Evropský parlament navíc ve svém usnesení ze dne 26. září O bezpečnosti výrobků 
a především hraček požadoval bezpodmínečný zákaz veškerých látek CMR (kategorií 1, 2, a 
3) a dalších látek vzbuzujících obdobné obavy, například látek narušujících činnost žláz 
s vnitřní sekrecí, senzibilizujících látek nebo vonných látek.

Pozměňovací návrh 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Látky nebo přípravky klasifikované 
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 3 podle 
směrnice 67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách, pokud bylo použití látky 
zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 
přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2 
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem stejných autorů k příloze II části 
III odst. 4, který požaduje přísnější ustanovení pro udělování výjimek u látek CMR kategorie 
3.



AM\736063CS.doc 27/48 PE409.734v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise vytvoří program zaměřený na 
systematické a pravidelné hodnocení 
výskytu nebezpečných látek nebo 
materiálů v hračkách. Program bude 
zohledňovat zprávy orgánů pro dozor nad 
trhem a připomínky, které vyjádřily 
členské státy a zúčastněné subjekty.
Komise v případě potřeby rozhodne 
v návaznosti na stanovisko příslušného 
vědeckého výboru o přijetí vhodných 
omezujících opatření. Tato opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Použití nebezpečných látek v hračkách se neomezuje na látky CMR, vonné látky nebo látky 
obsahující určité prvky. Všechny nebezpečné látky by měly podléhat pravidelnému zhodnocení 
ze strany Komise. Zjistí-li toto zhodnocení nepřijatelné riziko, měla by Komise být vybavena 
pravomocí přijmout vhodná opatření v rámci postupu projednávání ve výboru.

Pozměňovací návrh 143
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Hračky nebo jejich části, které jsou 
určeny ke vkládání do úst, bez ohledu na 
věkovou skupinu, pro niž je hračka 
určena, splňují požadavky na migrační 
limity pro obaly potravin, které jsou 



PE409.734v01-00 28/48 AM\736063CS.doc
Externí překlad

CS

stanoveny v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze 
dne 27. října 2004 o materiálech a 
předmětech určených pro styk 
s potravinami.

Or. de

Odůvodnění

Na hračky určené ke vkládání do úst nebo jejich části by se měly použít platné předpisy 
o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Pozměňovací návrh 144
Jens Holm

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní 
vonné látky:

7. Hračky nesmí obsahovat alergenní 
vonné látky

(1) Oman pravý (Inula helenium)
(2) Allylisothiokyanát
(3) Fenylacetonitril (benzylkyanid)
(4) 4-terc-Butylfenol
(5) Chenopodium (olej)
(6) Cyklamenalkohol
(7) Diethylmaleinát
(8) Dihydrocoumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
on
(12) 2-Isopropylmaleinát
(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
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on
(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on
(15) Difenylamin
(16) Ethylakrylát
(17) Smokvoň obecná (čerstvá a 
přípravky)
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal
(20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal
(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanth
ren-1-methanol (hydroabietylalkohol)
(22) 4-ethoxyfenyl
(23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol
(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-

methoxykumarin)

(25) 4-methoxyfenyl

(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on
(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on
(28) Methyl(E)-but-2-enoát
(29) 7Methylchromen-2-on (6-
methylkumarin)
(30) 7Methylchromen-2-on (7-
methylkumarin)
(31) 5-Methylhexan-2,3-dion
(32) Costus root oil (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-ethoxy-4-methylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-trien-
2-on
(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
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Kunth).
Přítomnost stopových množství těchto 
látek je však povolena za předpokladu, že 
je tato přítomnost při správné výrobní 
praxi technicky nevyhnutelná.
Dále musí být uvedeny tyto alergenní 
vonné látky, pokud jsou přidávány do 
hraček jako takové v koncentracích 
vyšších než 0,01 % hmot.:
(1) Amyl cinnamal
(2) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(3) 4-methoxybenzylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzyl-benzoát
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl-salicylát
(8) Cinnamal
(9) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin

(13) Eugenol

(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) 2-benzylidenoktanal
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (uvedený ve směrnici týkající se 
kosmetických prostředků v položce 83 
jako: 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal)
(21) d-Limonene
(22) Linalol



AM\736063CS.doc 31/48 PE409.734v01-00
Externí překlad

CS

(23) Methyl-okt-2-ynoát
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
(25) Výtažky z větvičníku slívového
(26) Výtažky z terčovky otrubičnaté

Or. en

Odůvodnění

Vonné látky se do značné míry projevily jako alergeny. Zdaleka ne všechny vonné látky jsou 
analyzovány z hlediska alergenních vlastností. V tuto chvíli není k dispozici vyčerpávající 
seznam, na jehož základě by bylo možné podle vědeckých poznatků stanovit, které vonné látky 
jsou alergeny a které nikoliv. Zakázání mnoha alergenních vonných látek může vést k situaci, 
kdy je v praxi řada jiných těchto látek povolena. Zhodnocení podle budoucího nařízení 
týkajícího se klasifikace, označování a balení látek a směsí však poskytnou informace o tom, které 
látky jsou zkoumány a shledány například jako nealergenní.

Pozměňovací návrh 145
JMargrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní
vonné látky:

7. Hračky nesmí obsahovat jakékoli vonné 
látky.

(1) Oman pravý (Inula helenium)
(2) Allylisothiokyanát
(3) Fenylacetonitril (benzylkyanid)
(4) 4-terc-Butylfenol
(5) Chenopodium (olej)
(6) Cyklamenalkohol
(7) Diethylmaleinát
(8) Dihydrocoumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
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(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
on
(12) 2-Isopropylmaleinát
(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on
(15) Difenylamin
(16) Ethylakrylát
(17) Smokvoň obecná (čerstvá a 
přípravky)
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal
(20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal
(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanth
ren-1-methanol (hydroabietylalkohol)
(22) 4-ethoxyfenyl
(23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol
(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-

methoxykumarin)

(25) 4-methoxyfenyl

(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on
(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on
(28) Methyl(E)-but-2-enoát
(29) 7Methylchromen-2-on (6-
methylkumarin)
(30) 7-Methylchromen-2-on (7-
methylkumarin)
(31) 5-Methylhexan-2,3-dion
(32) olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-ethoxy-4-methylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
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pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-trien-
2-on
(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).
Přítomnost stopových množství těchto 
látek je však povolena za předpokladu, že 
je tato přítomnost při správné výrobní 
praxi technicky nevyhnutelná.
Dále musí být uvedeny tyto alergenní 
vonné látky, pokud jsou přidávány do 
hraček jako takové v koncentracích 
vyšších než 0,01 % hmot.:
(1) Amyl cinnamal
(2) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(3) 4-methoxybenzylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzyl-benzoát
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl-salicylát
(8) Cinnamal
(9) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin

(13) Eugenol

(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) 2-benzylidenoktanal
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (uvedený ve směrnici týkající se 
kosmetických prostředků v položce 83 
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jako: 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal)
(21) d-Limonene
(22) Linalol
(23) Methyl-okt-2-ynoát
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
(25) Výtažky z větvičníku slívového
(26) Výtažky z terčovky otrubičnaté

Or. en

Odůvodnění

Řada vonných látek byla identifikována jako látky vyvolávající alergie u dětí. Není důvod, aby 
se vonné látky v hračkách používaly. Vzhledem k tomu, že i jiné vonné látky než ty, které jsou 
uvedeny na seznamu, mohou být v budoucnosti rovněž identifikovány jako alergeny, měly by 
být veškeré vonné látky v hračkách zakázány.

Pozměňovací návrh 146
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní 
vonné látky:

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní 
vonné látky:

(1) Oman pravý (Inula helenium) (1) Oman pravý (Inula helenium)

(2) Allylisothiokyanát (2) Allylisothiokyanát
(3) Fenylacetonitril (benzylkyanid) (3) Fenylacetonitril (benzylkyanid)

(4) 4-terc-Butylfenol (4) 4-terc-Butylfenol
(5) Chenopodium (olej) (5) Chenopodium (olej)

(6) Cyklamenalkohol (6) Cyklamenalkohol
(7) Diethylmaleinát (7) Diethylmaleinát

(8) Dihydrocoumarin (8) Dihydrocoumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd (9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
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(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
on

(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
on

(12) 2-Isopropylmaleinát (12) 2-Isopropylmaleinát
(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
on

(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
on

(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on

(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on

(15) Difenylamin (15) Difenylamin

(16) Ethylakrylát (16) Ethylakrylát
(17) Smokvoň obecná (čerstvá a přípravky) (17) Smokvoň obecná (čerstvá a přípravky)

(18) (E)-Hept-2-enal (18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal (19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal

(20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal (20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal
(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanthr
en-1-methanol (hydroabietylalkohol)

(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanthr
en-1-methanol (hydroabietylalkohol)

(22) 4-ethoxyfenyl (22) 4-ethoxyfenyl

(23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol (23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol

(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)

(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)

(25) 4-methoxyfenyl (25) 4-methoxyfenyl

(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-
on

(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-
on

(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-
3-on

(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-
3-on

(28) Methyl(E)-but-2-enoát (28) Methyl(E)-but-2-enoát

(29) 7Methylchromen-2-on (6-
methylkumarin)

(29) 7Methylchromen-2-on (6-
methylkumarin)

(30) 7Methylchromen-2-on (7-
methylkumarin)

(30) 7Methylchromen-2-on (7-
methylkumarin)

(31) 5-Methylhexan-2,3-dion (31) 5-Methylhexan-2,3-dion

(32) olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(32) olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-ethoxy-4-methylkumarin (33) 7-ethoxy-4-methylkumarin
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(34) Hexahydrokumarin (34) Hexahydrokumarin

(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on (36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on

(37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-
trien-2-on

(37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-
trien-2-on

(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

(39) Amyl cinnamal
(40) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(41) 4-methoxybenzylalkohol
(42) Benzylalkohol
(43) Benzyl-benzoát
(44) Benzyl cinnamate
(45) Benzyl-salicylát
(46) Cinnamal
(47) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(48) Citral
(49) Citronellol
(50) Kumarin
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) 2-benzylidenoktanal
(55) Hydroxycitronellal
(56) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(57) Isoeugenol
(58) Lilial (uvedený ve směrnici týkající se 
kosmetických prostředků v položce 83 
jako: 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal)
(59) d-Limonene
(60) Linalol
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(61) Methyl-okt-2-ynoát
(62) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
(63) Výtažky z větvičníku slívového
(64) Výtažky z terčovky otrubičnaté
Přítomnost stopových množství těchto 
látek je však povolena za předpokladu, že 
je tato přítomnost při správné výrobní 
praxi technicky nevyhnutelná.

Or. de

Odůvodnění

Je nezodpovědné používat vonné látky, které mohou vyvolat u dětí alergie, v hračkách.

Pozměňovací návrh 147
Miroslav Mikolášik

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní 
vonné látky:

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní 
vonné látky:

(1) Oman pravý (Inula helenium) (1) Oman pravý (Inula helenium)

(2) Allylisothiokyanát (2) Allylisothiokyanát
(3) Fenylacetonitril (benzylkyanid) (3) Fenylacetonitril (benzylkyanid)

(4) 4-terc-Butylfenol (4) 4-terc-Butylfenol
(5) Chenopodium (olej) (5) Chenopodium (olej)

(6) Cyklamenalkohol (6) Cyklamenalkohol
(7) Diethylmaleinát (7) Diethylmaleinát

(8) Dihydrocoumarin (8) Dihydrocoumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd (9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd

(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)

(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2- (11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
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on on
(12) 2-Isopropylmaleinát (12) 2-Isopropylmaleinát

(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
on

(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
on

(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on

(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on

(15) Difenylamin (15) Difenylamin
(16) Ethylakrylát (16) Ethylakrylát

(17) Smokvoň obecná (čerstvá a přípravky) (17) Smokvoň obecná (čerstvá a přípravky)
(18) (E)-Hept-2-enal (18) (E)-Hept-2-enal

(19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal (19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal
(20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal (20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal

(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanthr
en-1-methanol (hydroabietylalkohol)

(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanthr
en-1-methanol (hydroabietylalkohol)

(22) 4-ethoxyfenyl (22) 4-ethoxyfenyl

(23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol (23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol
(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)

(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)

(25) 4-methoxyfenyl (25) 4-methoxyfenyl

(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on (26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on
(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on (27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on

(28) Methyl(E)-but-2-enoát (28) Methyl(E)-but-2-enoát
(29) 7Methylchromen-2-on (6-
methylkumarin)

(29) 7Methylchromen-2-on (6-
methylkumarin)

(30) 7Methylchromen-2-on (7-
methylkumarin)

(30) 7Methylchromen-2-on (7-
methylkumarin)

(31) 5-Methylhexan-2,3-dion (31) 5-Methylhexan-2,3-dion

(32) olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(32) olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-ethoxy-4-methylkumarin (33) 7-ethoxy-4-methylkumarin
(34) Hexahydrokumarin (34) Hexahydrokumarin

(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on (36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-trien- (37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-trien-
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2-on 2-on
(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

(39) Amyl cinnamal
(40) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(41) 4-methoxybenzylalkohol
(42) Benzylalkohol
(43) Benzyl-benzoát
(44) Benzyl cinnamate
(45) Benzyl-salicylát
(46) Cinnamal
(47) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(48) Citral
(49) Citronellol
(50) Kumarin
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) 2-benzylidenoktanal
(55) Hydroxycitronellal
(56) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(57) Isoeugenol
(58) Lilial (uvedený ve směrnici týkající se 
kosmetických prostředků v položce 83 
jako: 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal)
(59) d-Limonene
(60) Linalol
(61) Methyl-okt-2-ynoát
(62) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
(63) Výtažky z větvičníku slívového
(64) Výtažky z terčovky otrubičnaté
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Or. en

Odůvodnění

Vonné látky byly uznány za jednu z hlavních příčin alergií. Vzhledem k tomu, že alergie 
mohou propuknout v kterémkoli věku, ale u většiny lidí se první příznaky projeví před 
dosažením deseti let, mělo by používání vonných látek, jež byly uznány jako alergeny, být 
v hračkách zakázáno. 

Pozměňovací návrh 148
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přítomnost stopových množství těchto 
látek je však povolena za předpokladu, že 
je tato přítomnost při správné výrobní 
praxi technicky nevyhnutelná.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Je nezodpovědné používat vonné látky, které mohou vyvolat u dětí alergie, v hračkách.

Pozměňovací návrh 149
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dále musí být uvedeny tyto alergenní 
vonné látky, pokud jsou přidávány do 
hraček jako takové v koncentracích 
vyšších než 0,01% hmot.:

vypouští se

(1) Amyl cinnamal
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(2) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol

(3) 4-methoxybenzylalkohol

(4) Benzylalkohol

(5) Benzyl-benzoát

(6) Benzyl cinnamate

(7) Benzyl-salicylát

(8) Cinnamal

(9) 3-fenylprop-2-en-1-ol

(10) Citral

(11) Citronellol

(12) Kumarin

(13) Eugenol

(14) Farnesol

(15) Geraniol

(16) 2-benzylidenoktanal

(17) Hydroxycitronellal

(18) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd

(19) Isoeugenol

(20) Lilial (uvedený ve směrnici týkající se 
kosmetických prostředků v položce 83 
jako: 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal)

(21) d-Limonene

(22) Linalol

(23) Methyl-okt-2-ynoát

(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
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(25) Výtažky z větvičníku slívového

(26) Výtažky z terčovky otrubičnaté

Or. de

Odůvodnění

Je nezodpovědné používat vonné látky, které mohou vyvolat u dětí alergie, v hračkách.

Pozměňovací návrh 150
Miroslav Mikolášik

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dále musí být uvedeny tyto alergenní 
vonné látky, pokud jsou přidávány do 
hraček jako takové v koncentracích 
vyšších než 0,01 % hmot.:

vypouští se

(1) Amyl cinnamal
(2) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(3) 4-methoxybenzylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzyl-benzoát
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl-salicylát
(8) Cinnamal
(9) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
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(16) 2-benzylidenoktanal
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (uvedený ve směrnici týkající se 
kosmetických prostředků v položce 83 
jako: 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal)
(21) d-Limonene
(22) Linalol
(23) Methyl-okt-2-ynoát
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
(25) Výtažky z větvičníku slívového
(26) Výtažky z terčovky otrubičnaté

Or. en

Odůvodnění

Vonné látky byly uznány za jednu z hlavních příčin alergií. Vzhledem k tomu, že alergie 
mohou propuknout v kterémkoli věku, ale u většiny lidí se první příznaky projeví před 
dosažením deseti let, mělo by používání vonných látek, jež byly uznány jako alergeny, být 
v hračkách zakázáno.

Pozměňovací návrh 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 8 – tabulka

Znění navržené Komisí

Prvek mg/kg v suchém, 
drobivém, 

práškovitém nebo 
poddajném materiálu 

hračky

mg/kg
v tekutém nebo 

viskózním 
materiálu hračky

Hliník 5 625 1 406
Antimon 45 11,3
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Arzen 7,5 1,9
Baryum 4 500 1 125
Bor 1 200 300
Kadmium 3,8 0,9
Chrom (III) 37,5 9,4
Chrom (VI) 0,04 0,01
Kobalt 10,5 2,6
Měď 622,5 156
Olovo 27 6,8
Mangan 1 200 300
Rtuť 15 3,8
Nikl 75 18,8
Selen 37,5 9,4
Stroncium 4 500 1 125
Cín 15 000 3 750
Organický cín 1,9 0,5
Zinek 3 750 938

Pozměňovací návrh Parlamentu

Prvek mg/kg v suchém,
drobivém, 

práškovitém nebo 
poddajném materiálu 

hračky

mg/kg
v tekutém nebo 

viskózním 
materiálu hračky

Hliník 5 625 1 406
Antimon 45 11,3
vypouští se vypouští se vypouští se
Baryum 4 500 1 125
Bor 1 200 300
vypouští se vypouští se vypouští se
Chrom (III) 37,5 9,4
vypouští se vypouští se vypouští se
Kobalt 10,5 2,6
Měď 622,5 156
vypouští se vypouští se vypouští se
Mangan 1 200 300
vypouští se vypouští se vypouští se
Nikl 75 18,8
Selen 37,5 9,4
Stroncium 4 500 1 125
Cín 15 000 3 750
vypouští se vypouští se vypouští se
Zinek 3 750 938

Or. en
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Odůvodnění

Arzen, kadminum, olovo, chrom (VI), rtuť a organický cín jsou vysoce toxické. Kadmium, 
olovo, chrom (VI) a měď jsou již zakázány v automobilech a elektrických a elektronických 
zařízeních. Chrom (VI) v cementu je zapotřebí redukovat na neškodnou formu přidáním 
síranu železnatého. Arzen je zakázaný v nátěrech a při ošetření dřeva, organické cíny jsou 
zakázané jako biocidy. Látky založené na těchto prvcích by jednoznačně neměly být používány 
v hračkách.

Pozměňovací návrh 152
Jens Holm

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 8 – tabulka a odst. 2

Znění navržené Komisí

Prvek mg/kg v suchém, 
drobivém, 

práškovitém nebo 
poddajném materiálu 

hračky

mg/kg
v tekutém nebo 

viskózním 
materiálu hračky

Hliník 5 625 1 406
Antimon 45 11,3
Arzen 7,5 1,9
Baryum 4 500 1 125
Bor 1 200 300
Kadmium 3,8 0,9
Chrom (III) 37,5 9,4
Chrom (VI) 0,04 0,01
Kobalt 10,5 2,6
Měď 622,5 156
Olovo 27 6,8
Mangan 1 200 300
Rtuť 15 3,8
Nikl 75 18,8
Selen 37,5 9,4
Stroncium 4 500 1 125
Cín 15 000 3 750
Organický cín 1,9 0,5
Zinek 3 750 938

Tyto limity se nevztahují na hračky, u kterých je vzhledem k jejich přístupnosti, funkčnosti, 
objemu nebo hmotnosti při použití podle čl. 9 odst. 2 prvního pododstavce jasně vyloučeno 
jakékoli nebezpečí v důsledku sání, olizování, polykání nebo dlouhodobého styku s kůží.
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Pozměňovací návrh Parlamentu

Prvek mg/kg v suchém, 
drobivém, 

práškovitém nebo 
poddajném materiálu 

hračky

mg/kg
v tekutém nebo 

viskózním 
materiálu hračky

Hliník 5 625 1 406
Antimon 45 11,3
vypouští se vypouští se vypouští se
Baryum 4 500 1 125
Bor 1 200 300
vypouští se vypouští se vypouští se
Chrom (III) 37,5 9,4
vypouští se vypouští se vypouští se
Kobalt 10,5 2,6
Měď 622,5 156
vypouští se vypouští se vypouští se
Mangan 1 200 300
vypouští se vypouští se vypouští se
Nikl 75 18,8
Selen 37,5 9,4
Stroncium 4 500 1 125
Cín 15 000 3 750
Organický cín 1,9 0,5
Zinek 3 750 938

Or. en

Odůvodnění

Některé z těchto látek jsou známé jako látky CMR, a měly by proto být v hračkách zakázány, 
v návaznosti na pozměňovací návrh k příloze II, části III, bodům 3–5 stejného autora. 
Kadminum, chrom (VI) a olovo byly uznány jako látky se závažnými účinky na zdraví a jsou 
zakázány ve směrnici RoHS a směrnici o vozidlech s ukončenou životností (ELV). 

Poslední odstavec je třeba vypustit, neboť dovoluje příliš široké výjimky ze zákazu látek CMR.
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Pozměňovací návrh 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh směrnice
Příloha II – část III – bod 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Látky nebo přípravky na základě 
jakýchkoli těchto prvků se zakazují pro 
použití v hračkách nebo součástech 
hraček:
(1) arzen
(2) kadmium
(3) chrom (V)
(4) olovo
(5) rtuť
(6) organický cín

Or. en

Odůvodnění

Arzen, kadminum, olovo, chrom (VI), rtuť a organický cín jsou vysoce toxické. Kadmium, 
olovo, chrom (VI) a měď jsou již zakázány v automobilech a elektrických a elektronických 
zařízeních. Chrom (VI) v cementu je zapotřebí redukovat na neškodnou formu přidáním 
síranu železnatého. Arzen je zakázaný v nátěrech a při ošetření dřeva, organické cíny jsou 
zakázané jako biocidy. Látky nebo přípravky založené na těchto prvcích by jednoznačně 
neměly být používány v hračkách.

Pozměňovací návrh 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh směrnice
Příloha IV – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podrobný popis návrhu a výroby včetně 
seznamu součástí a materiálů použitých 
v hračkách a rovněž bezpečnostní listy
použitých chemických látek získané od 
dodavatelů chemických látek;

a) podrobný popis návrhu a výroby včetně 
seznamu součástí, materiálů a surovin
použitých v hračkách a rovněž podrobné 
informace o použitých chemických 
látkách v hračkách a v jejich součástech 
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a o použitém množství;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o dodatek k pozměňovacímu návrhu 100 zpravodaje s cílem zahrnout rovněž 
informace o surovinách. Závěry testů chemických látek se mohou mezi jednotlivými sériemi 
výrazně lišit kvůli použití rozdílných surovin. Je proto důležité, aby byla poskytnuta i 
informace o surovinách.
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