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Amendamentul 105
Jens Holm

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Cerințele generale și specifice ale 
prezentei directive aplicabile substanțelor 
chimice ar trebui să vizeze protejarea 
sănătății copiilor de substanțele periculoase 
din jucării, în timp ce preocupările legate 
de protecția mediului ridicate de jucării 
sunt abordate în legislația de mediu 
orizontală care se aplică și jucăriilor, în 
special în Directiva 2006/12/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind deșeurile1, în 
Directiva 2002/95/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind restricțiile de utilizare a 
anumitor substanțe periculoase în 
echipamentele electrice și electronice2, în 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deșeurile de echipamente 
electrice și electronice3, în Directiva 
94/62/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind 
ambalajele și deșeurile de ambalaje4 și în 
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 
septembrie 2006 privind bateriile și 
acumulatorii și deșeurile de baterii și 
acumulatori și de abrogare a Directivei 
91/157/CEE5.

(17) Cerințele generale și specifice ale 
prezentei directive aplicabile substanțelor 
chimice ar trebui să vizeze protejarea 
sănătății copiilor de substanțele periculoase 
din jucării, în timp ce preocupările legate 
de protecția mediului ridicate de jucării 
sunt abordate în legislația de mediu care se 
aplică jucăriilor electrice și electronice, în 
Directiva 2002/95/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind restricțiile de utilizare a 
anumitor substanțe periculoase în 
echipamentele electrice și electronice și în 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deșeurile de echipamente 
electrice și electronice. În plus, aspectele 
de mediu privind deșeurile sunt 
reglementate de Directiva 2006/12/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind deșeurile, 
aspectele referitoare la ambalaje sunt 
reglementate de Directiva 94/62/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 decembrie 1994 privind ambalajele 
și deșeurile de ambalaje și cele privind 
bateriile și acumulatorii de Directiva 
2006/66/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 6 septembrie 2006 
privind bateriile și acumulatorii și 
deșeurile de baterii și acumulatori și de 
abrogare a Directivei 91/157/CEE.

                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9.
2 JO L 37, 13.2.2003, p. 19.
3 JO L 37, 13.2.2003, p. 24.
4 JO L 365, 31.12.1994, p. 10.
5 JO L 266, 26.9.2006, p. 1.
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Or. en

Justificare

Textul Comisiei dă impresia că motivele de îngrijorare privind protecția mediului sunt luate  
în considerare în mod clar în cazul tuturor jucăriilor, în timp ce ele se referă numai la 
jucăriile electrice și electronice.

Legislația orizontală nu se aplică explicit jucăriilor și nu trebuie grupată împreună cu 
directivele privind EEE (echipamentele electrice și electronice) și DEEE (deșeurile de 
echipamente electrice și electronice).

Amendamentul 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În special, ar trebui atribuite 
competențe Comisiei în vederea adaptării 
cerințelor aplicabile substanțelor chimice 
în anumite cazuri bine definite și ar trebui 
acordate scutiri față de interzicerea 
substanțelor CMR în anumite cazuri, iar 
textul avertizărilor specifice pentru 
anumite categorii de jucării ar trebui 
adaptat. Deoarece măsurile respective au 
un domeniu de aplicare general și vizează 
modificarea unor elemente neesențiale din 
prezenta directivă și/sau completarea 
acesteia prin adăugarea unor noi elemente 
neesențiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

(32) Comisia ar trebui, în special, să fie 
împuternicită să reducă limitele maxime 
pentru anumite elemente chimice, să 
adopte noi restricții pentru anumite alte 
substanțe chimice, să adapteze valorile 
limită pentru zgomot și să acorde scutiri de 
la interzicerea anumitor substanțe CMR în 
anumite cazuri, precum și să aducă 
adaptări textului avertizărilor specifice 
pentru anumite categorii de jucării. 
Deoarece respectivele măsuri au un 
domeniu general de aplicare și vizează 
modificarea unor elemente neesențiale din 
prezenta directivă prin completarea, 
printre altele, a acesteia cu noi elemente 
neesențiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

Or. en

Justificare

În cadrul procedurii de comitologie, Comisiei ar trebui să i se permită doar să reducă 
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limitele de migrare pentru anumite elemente chimice. Mai mult, aceasta ar trebui autorizată 
să adopte noi restricții și să adapteze valorile limită de zgomot. Acordarea de scutiri pentru 
substanțele CMR ar trebui să se aplice numai pentru substanțele CMR 3.

Amendamentul 107
Jens Holm

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În special, ar trebui atribuite 
competențe Comisiei în vederea adaptării 
cerințelor aplicabile substanțelor chimice 
în anumite cazuri bine definite și ar trebui 
acordate scutiri față de interzicerea 
substanțelor CMR în anumite cazuri, iar 
textul avertizărilor specifice pentru 
anumite categorii de jucării ar trebui 
adaptat. Deoarece măsurile respective au 
un domeniu de aplicare general și vizează 
modificarea unor elemente neesențiale din 
prezenta directivă și/sau completarea 
acesteia prin adăugarea unor noi elemente 
neesențiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

(32) Comisia ar trebui, în special, să fie 
împuternicită să aducă adaptări textului 
avertizărilor specifice anumitor categorii 
de jucării. Deoarece respectivele măsuri au 
un domeniu general de aplicare și vizează 
modificarea unor elemente neesențiale din 
prezenta directivă prin completarea, 
printre altele, a acesteia cu noi elemente 
neesențiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

Or. en

Justificare

Ca urmare a amendamentului la articolul 45 al aceluiași autor.
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Amendamentul 108
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) „conceput pentru copiii din grupa 
de vârstă x sau destinat în mod expres 
acestora”: expresie care înseamnă că 
copiii trebuie să posede dexteritatea și 
capacitățile psihice corespunzătoare 
grupei de vârstă respective.

Or. de

Justificare

Trebuie făcute eforturi pentru a asigura că producătorul nu indică cu bună știință un grup de 
vârstă fictiv pe etichetă în scopul evitării anumitor obligații și/sau responsabilități.

Amendamentul 109
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește categoriile de jucării
enumerate în partea B din anexa V, 
avertizările prevăzute în aceasta trebuie 
luate în considerare.

Avertismentele prevăzute la alineatul (1) în 
partea B din anexa V nu pot fi utilizate în 
cazul jucăriilor care, prin funcții, 
dimensiuni sau alte caracteristici, sunt 
destinate copiilor mai mici de 36 de luni.

Or. de

Justificare

Autoritățile constată frecvent că o jucărie creată pentru copii sub vârsta de trei ani are pe ea 
înscris avertismentul: „Nu este recomandat copiilor sub trei ani, ca urmare a faptului...” 
Unii producători încearcă astfel să evite responsabilitatea sau să se protejeze împotriva 
acțiunilor în răspundere civilă. Deoarece anexa V nu interzice în mod special folosirea 
acestei fraze, punerea în aplicare a legii în ceea ce privește supravegherea pieței va fi 
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înlesnită substanțial dacă această frază este inclusă în directivă.

Amendamentul 110
Marcello Vernola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorul aplică avertismentele 
într-un mod vizibil, complet lizibil și precis
pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe 
ambalaj și, dacă este cazul, pe 
instrucțiunile de folosire care însoțesc 
jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici 
vândute fără ambalaj sunt însoțite de 
avertismentele corespunzătoare.

(2) Avertismentele sunt formulate într-un 
mod precis, vizibil, complet și ușor lizibil 
și pe înțelesul utilizatorilor sau 
supraveghetorilor acestora și sunt aplicate 
pe jucărie sau, dacă acest lucru este tehnic 
imposibil, pe o etichetă aplicată pe jucărie 
sau pe ambalaj și, dacă este cazul, pe 
instrucțiunile de folosire care însoțesc 
jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici 
vândute fără ambalaj sunt însoțite de 
avertismentele corespunzătoare.

Or. fr

Justificare

Schimbările tehnice ar trebuie să fie discutate în mod mai adecvat de către CEN, care a 
elaborat orientări privind avertismentele pentru jucării.

Amendamentul 111
Alessandro Foglietta

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorul aplică avertismentele 
într-un mod vizibil, complet lizibil și precis
pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe 
ambalaj și, dacă este cazul, pe 
instrucțiunile de folosire care însoțesc 
jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici 

(2) Avertismentele sunt formulate într-un 
mod precis, vizibil, complet și ușor lizibil
și pe înțelesul utilizatorilor sau 
supraveghetorilor acestora și sunt aplicate 
pe jucărie sau, dacă acest lucru este tehnic 
imposibil, pe o etichetă aplicată pe jucărie 
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vândute fără ambalaj sunt însoțite de 
avertismentele corespunzătoare.

sau pe ambalaj și, dacă este cazul, pe 
instrucțiunile de folosire care însoțesc 
jucăria.

Or. fr

Justificare

Schimbările propuse sunt prea tehnice pentru a fi incluse într-o directivă. Ele ar trebui să fie 
discutate în mod mai adecvat de către CEN, care a elaborat deja orientări privind 
avertismentele pentru jucării.

Amendamentul 112
Miroslav Mikolášik

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorul aplică avertismentele într-
un mod vizibil, complet lizibil și precis pe 
jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe 
ambalaj și, dacă este cazul, pe 
instrucțiunile de folosire care însoțesc 
jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici 
vândute fără ambalaj sunt însoțite de 
avertismentele corespunzătoare.

(2) Producătorul aplică avertismentele într-
un mod precis, complet, vizibil și ușor 
lizibil, astfel încât să fie etalate la vedere
pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe 
ambalajul de comercializare și, dacă este 
cazul, pe instrucțiunile de folosire care 
însoțesc jucăria. Jucăriile de dimensiuni 
mici vândute fără ambalaj sunt însoțite de 
avertismentele corespunzătoare.

Or. en

Justificare

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.
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Amendamentul 113
Marcello Vernola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă și maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, lizibile și etalate în mod 
evident la punctul de vânzare.

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă și maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, clar și ușor lizibile și 
precise, precum și etalate la vedere la 
punctul de vânzare. Reprezentanții 
autorizați, importatorii și distribuitorii 
trebuie informați cu privire la aceste 
avertismente, astfel încât avertismentele 
care precizează vârsta minimă și maximă 
a utilizatorului să fie afișate în mod corect 
la punctul de vânzare. 

Or. fr

Justificare

Schimbările tehnice ar trebui să fie discutate în mod mai adecvat de către CEN, care a 
elaborat orientări privind avertismentele pentru jucării.

Amendamentul 114
Alessandro Foglietta

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă și maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, lizibile și etalate în mod 
evident la punctul de vânzare.

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă și maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, clar și ușor lizibile și 
precise, precum și etalate la vedere la 
punctul de vânzare. Reprezentanții 
autorizați, importatorii și distribuitorii 
trebuie informați cu privire la aceste 
avertismente, astfel încât avertismentele 
care precizează vârsta minimă și maximă 
a utilizatorului să fie afișate în mod corect 
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la punctul de vânzare. 

Or. fr

Justificare

Schimbările propuse sunt prea tehnice pentru a fi incluse într-o directivă. Ele ar trebui să fie 
discutate în mod mai adecvat de către CEN, care a elaborat deja orientări privind 
avertismentele pentru jucării.

Amendamentul 115
Miroslav Mikolášik

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă și maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, lizibile și etalate în mod 
evident la punctul de vânzare. 

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă și maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, lizibile și etalate pe 
ambalajul jucăriilor, la vedere, la punctul 
de vânzare.

Or. en

Justificare

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.
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Amendamentul 116
Marcello Vernola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Avertismentele trebuie să alterneze, astfel 
încât să apară cu regularitate. 
Avertismentele se tipăresc pe suprafața 
cea mai vizibilă a pachetului unitar ca și 
pe orice ambalaj exterior, cu excepția 
supraambalajului transparent, utilizat 
pentru vânzarea cu amănuntul a jucăriei 
respective.

Or. fr

Justificare

Schimbările tehnice ar trebuie să fie discutate în mod mai adecvat de către CEN, care a 
elaborat orientări privind avertismentele pentru jucării.

Amendamentul 117
Alessandro Foglietta

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Avertismentele trebuie să alterneze, astfel   
încât să apară cu regularitate. 
Avertismentele se tipăresc pe suprafața 
cea mai vizibilă a pachetului unitar ca și 
pe orice ambalaj exterior, cu excepția 
supraambalajului transparent, utilizat 
pentru vânzarea cu amănuntul a jucăriei 
respective.

Or. fr
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Justificare

Schimbările propuse sunt prea tehnice pentru a fi incluse într-o directivă. Ele ar trebui să fie 
discutate în mod mai adecvat de către CEN, care a elaborat deja orientări privind 
avertismentele pentru jucării.

Amendamentul 118
Miroslav Mikolášik

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia pregătește liniile directoare 
privind modul de prezentare a 
avertismentelor. Liniile directoare sunt 
elaborate împreună cu diversele părți 
interesate și autorități din statele membre, 
ținând seama de evoluția cunoștințelor 
științifice și tehnice.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 119
Marcello Vernola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili, în funcție de 
cerințele lingvistice, locul inscripționării 
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avertismentelor pe suprafețele respective.  

Or. fr

Justificare

Schimbările tehnice ar trebuie să fie discutate în mod mai adecvat de către CEN, care a 
elaborat orientări privind avertismentele pentru jucării.

Amendamentul 120
Alessandro Foglietta

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili, în funcție de 
cerințele lingvistice, locul inscripționării 
avertismentelor pe suprafețele respective.  

Or. fr

Justificare

Schimbările propuse sunt prea tehnice pentru a fi incluse într-o directivă. Ele ar trebui să fie 
discutate în mod mai adecvat de către CEN, care a elaborat deja orientări privind 
avertismentele pentru jucării.

Amendamentul 121
Miroslav Mikolášik

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot să solicite ca
avertismentele și instrucțiunile de 
siguranță, sau o parte dintre acestea, să fie
redactate în limba sau limbile lor oficiale, 
în cazul în care jucăriile sunt introduse pe 
piață pe teritoriul acestora.

(3) Avertismentele menționate la acest 
articol și în anexa V, precum și orice
instrucțiuni de siguranță, sunt redactate în 
limba sau limbile oficiale ale statului 
membru pe a cărui piață sunt introduse 
jucăriile.
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Or. en

Justificare

Avertizările și instrucțiunile de utilizare ar trebui să fie prezentate întotdeauna în limba 
(limbile) oficială (oficiale) a (ale) statului membru în care sunt puse în vânzare jucăriile. 

Amendamentul 122
Miroslav Mikolášik

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile de notificare înființează 
Puncte de informare pentru siguranța 
produselor unde autoritățile pentru 
protecția copilului și a consumatorilor pot 
semnala neconformitatea jucăriilor sau 
accidentele produse în urma utilizării 
unei jucării.  

Or. en

Justificare

Crearea în statele membre a unor Puncte de informare privind siguranța ar întări poziția 
consumatorilor și ar înlesni comunicarea directă cu fabricanții și producătorii în cazul unei 
probleme cu un anumit produs. Fabricanții și producătorii ar putea atunci reacționa mai 
direct la cererile consumatorului.

Amendamentul 123
Adamos Adamou

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe parcursul evaluării 
respective, autoritățile de supraveghere a 
pieței constată că jucăria nu îndeplinește 

2. În cazul în care, pe parcursul evaluării 
respective, autoritățile de supraveghere a 
pieței constată că jucăria nu îndeplinește 
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cerințele prevăzute de prezenta directivă, 
acestea solicită agentului economic 
relevant să întreprindă toate acțiunile 
corective adecvate pentru ca jucăria să 
îndeplinească cerințele respective sau să 
retragă jucăria de pe piață sau să o recheme 
în decursul unei perioade admisibile, în 
funcție de natura riscului implicat, în 
conformitate cu dispozițiile stabilite de 
autoritățile de supraveghere.

cerințele prevăzute de prezenta directivă, 
acestea, informându-i în același timp pe 
consumatori, solicită agentului economic 
relevant să întreprindă toate acțiunile 
corective adecvate pentru ca jucăria să 
îndeplinească cerințele respective sau să 
retragă jucăria de pe piață sau să o recheme 
în decursul unei perioade admisibile, în 
funcție de natura riscului implicat, în 
conformitate cu dispozițiile stabilite de 
autoritățile de supraveghere.

Or. el

Justificare

Informarea imediată a consumatorilor este un pas vital pentru a asigura eliminarea 
riscurilor.

Amendamentul 124
Adamos Adamou

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței consideră că 
neconformitatea nu se limitează la teritoriul 
național, acestea informează Comisia și 
celelalte state membre cu privire la 
rezultatele evaluării și la acțiunile solicitate 
să fie întreprinse de agentul economic.

(2) În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței consideră că 
neconformitatea nu se limitează la teritoriul 
național, acestea informează Comisia și 
celelalte state membre cu privire la 
rezultatele evaluării și la acțiunile solicitate 
să fie întreprinse de agentul economic. 
Autoritățile de supraveghere a pieței 
informează statele membre și Comisia cu 
privire la răspunsul agentului economic  
și intenția acestuia de a se conforma sau 
nu solicitărilor. 

Or. el

Justificare

Ca parte a măsurilor vizând punerea la dispoziția publicului de informații integrate și 
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transparență, operatorul economic ar trebui să răspundă și acest răspuns să fie transmis 
statelor membre și Comisiei.

Amendamentul 125
Miroslav Mikolášik

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Anexa I;

Or. en

Justificare

Ar trebui oferită posibilitatea utilizării procedurii de  comitologie cu control pentru a adapta 
lista produselor care nu ar trebui să fie considerate jucării. Acest lucru ar garanta că 
domeniul de aplicare al directivei poate fi adaptat rapid la noile evoluții de pe piață, și 
anume la noile jucării.

Amendamentul 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Punctele 7 și 8 din partea III a anexei 
II;

(a) Punctul 8 din partea III a anexei II să 
coboare limitele de migrare;

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat parțial de amendamentul acelorași autori la punctul 7 partea III 
din anexa II. În cazul în care toate substanțele parfumate sunt interzise în jucării, nu există 
nicio nevoie de a adapta punctul 7 referitor la această problemă din partea III anexa II. În 
cadrul procedurii de comitologie, Comisiei ar trebui să i se permită doar să reducă limitele 
de migrare pentru anumite elemente chimice.
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Amendamentul 127
Jens Holm

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 46 alineatul (2). 

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

Corectare.

Amendamentul 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere restricțiilor 
prevăzute în partea III din anexa II , dacă 
este necesar și în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 46 alineatul (2), 
Comisia poate să modifice anexa II în 
vederea: 
- definirii valorilor limită sau a altor 
restricții privind substanțele sau 
preparatele care prezintă un risc pentru 
sănătate, altele decât cele enumerate la 
punctele 7 și 8 din partea III din anexa II;
- definirii valorilor limită privind 
zgomotul.
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Or. en

Justificare

Comisia ar trebui autorizată să adopte restricții privind alte substanțe sau valori limită de 
zgomot, în cadrul procedurii de comitologie.

Amendamentul 129
Miroslav Mikolášik

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când este necesar pentru 
garantarea sănătății și siguranței copiilor, 
Comisia specifică în detaliu care sunt 
cerințele esențiale de siguranță prevăzute 
în anexa II (de exemplu prin stabilirea 
valorilor limită sau a altor restricții 
pentru anumite produse chimice, altele 
decât cele enumerate la punctele 7 și 8 în 
partea III din anexa II, a valorilor limită 
privind zgomotul, viteza etc.) și întocmește 
o listă cu jucăriile care necesită 
examinarea CE de tip în temeiul părții II 
din anexa I. 

Aceste specificații se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 46 alineatul (2). 

Or. en

Justificare

Deciziile referitoare la probleme politice foarte importante necesare pentru a asigura 
sănătatea și siguranța copiilor nu ar trebuie lăsate pe seama organismelor de standardizare. 
Pentru asemenea probleme este, de asemenea, necesar să se valorifice o procedură care este 
mai rapidă decât codecizia. Valorile limită, de exemplu pentru substanțele chimice din 
jucării, zgomot sau viteză ar trebui, prin urmare, să fie stabilite prin procedura de 
comitologie cu control. În plus, procedura de comitologie ar putea fi folosită pentru crearea 
și adaptarea unei liste de jucării care ar trebui supusă unei examinări CE de tip obligatorii.
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Amendamentul 130
Jens Holm

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate decide cu privire la 
utilizarea în fabricarea jucăriilor a unor 
substanțe sau preparate clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere, din categoriile 1, 2 și 3, în 
temeiul anexei I la Directiva 67/548/CEE.

eliminat

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 46 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Ar trebui să nu fie posibil ca substanțele care sunt clasificate drept CMR, în conformitate cu 
anexa I la Directiva 67/548/CEE, să fie exceptate de la interzicerea CMR, în afară de cazul 
unei utilizări foarte speciale în interiorul jucăriei (de exemplu, o componentă electronică) sau 
în cazul în care prezența unor urme este inevitabilă în condițiile unei bune practici de 
fabricație.

Amendamentul 131
Miroslav Mikolášik

Propunere de directivă
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE și care au fost 
introduse pe piață înaintea intrării în 

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piață a jucăriilor care sunt în 
conformitate cu Directiva 88/378/CEE și 
care au fost introduse pe piață înaintea 
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vigoare a prezentei directive sau cel târziu 
la 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei 
directive. 

intrării în vigoare a prezentei directive sau 
cel târziu la 3 ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive. 

Or. en

Amendamentul 132
Miroslav Mikolášik

Propunere de directivă
Articolul 54a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54a
Revizuirea

Comisia revizuiește prezenta directivă la 
fiecare opt ani, în funcție de evaluările 
comitetului științific competent și de 
avizul grupului de experți.

Or. en

Justificare

Este necesară o revizuire a directivei la un interval de cel puțin 8 ani sau mai curând dacă 
este necesar, ca urmare a noilor descoperiri sau a accidentelor, pentru a se asigura că 
dispozițiile privind siguranța din cadrul directivei sunt suficiente în vederea acoperirii 
riscurilor care ar putea fi identificate, de exemplu, din cauza creării unor noi jucării și 
tehnologii, dar și datorită noilor dovezi științifice.

Amendamentul 133
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ambalajele în care jucăriile sunt introduse 
în vederea vânzării cu amănuntul nu 
trebuie să prezinte pericolul de strangulare 
sau de asfixiere prin obstrucția externă a 

Ambalajele în care jucăriile sunt introduse 
în vederea vânzării cu amănuntul nu 
trebuie să prezinte pericolul de strangulare 
sau de asfixiere prin obstrucția internă a 
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căilor respiratorii ale gurii și ale nasului. căilor respiratorii inferioare și a căilor 
respiratorii externe ale gurii și ale nasului.

Or. de

Amendamentul 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Jucăriile concepute să emită un sunet 
trebuie să fie concepute și fabricate astfel 
încât sunetul pe care îl emit să nu poată 
afecta auzul copiilor.

10. Jucăriile concepute să emită un sunet 
trebuie să fie concepute și fabricate astfel 
încât sunetul pe care îl emit să nu poată 
afecta auzul copiilor. Această condiție se 
aplică tuturor jucăriilor, indiferent de 
grupa de vârstă vizată. Limita de zgomot 
ar trebui să fie de maximum 135 dB pe 
spectrul LPC la nivelul urechii. Limita de 
zgomot continuu ar trebui stabilită în 
funcție de sensibilitatea urechii unui copil 
cu vârsta sub 36 de luni. 

Or. en

Justificare

Standardele actuale pentru limitele de zgomot nu abordează în mod adecvat problema 
eventualei afectări a auzului copiilor. În primul rând, acestea nu se aplică tuturor jucăriilor 
(de exemplu, standardele pentru „jucării apropiate de ureche” se aplică numai copiilor sub 
10 luni).  În al doilea rând, trebuie stabilită o limită mai joasă pentru zgomotul impulsiv. În 
lumina situației reale a unei familii în care trăiesc copii de diferite vârste, limitele de zgomot 
ar trebui stabilite pe baza celor mai vulnerabili, și anume a copiilor sub 36 de luni.
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Amendamentul 135
Jens Holm

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricțiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanțelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentrație 
individuală egală sau superioară 
concentrațiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conțin 
aceste substanțe în conformitate cu 
dispozițiile Directivei 1999/45/CE este 
interzisă, cu excepția cazului în care 
substanțele intră în compoziția părților 
componente ale jucăriilor sau ale părților 
cu o microstructură distinctă cu care 
copilul nu poate avea contact fizic. 

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricțiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, este interzisă 
utilizarea în jucării a substanțelor 
clasificate drept cancerigene, mutagene sau 
toxice pentru reproducere (CMR) în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE, a 
substanțelor clasificate drept perturbatori 
endocrini și a substanțelor persistente, 
bioacumulatoare și toxice (PBT), sau a 
substanțelor foarte persistente și foarte 
bioacumulatoare (vPvB).

Prezența urmelor acestor substanțe este 
permisă, cu condiția ca această prezență 
să fie tehnic inevitabilă, în conformitate 
cu bunele practici de fabricație. 

Or. en

Justificare

Substanțele CMR, precum și alte substanțe identificate care suscită preocupări foarte mari 
(de exemplu, perturbatorii endocrini) trebuie interzise în jucării. Copiii sunt într-un proces de 
dezvoltare fizică și, prin urmare, sunt foarte sensibili la substanțele care pot avea impact 
asupra diferitelor procese din organismul lor. Mai mult, în Rezoluția din 26 septembrie 2007 
privind siguranța produselor și, în special, a jucăriilor, Parlamentul European a solicitat 
interzicerea necondiționată a tuturor substanțelor CMR (categoriile 1, 2 și 3) și a altor 
substanțe similare, cum ar fi perturbatorii endocrini, activatorii și substanțele parfumate.
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Amendamentul 136
Miroslav Mikolášik

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricțiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanțelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentrație 
individuală egală sau superioară 
concentrațiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conțin aceste 
substanțe în conformitate cu dispozițiile 
Directivei 1999/45/CE este interzisă, cu 
excepția cazului în care substanțele intră în 
compoziția părților componente ale 
jucăriilor sau ale părților cu o 
microstructură distinctă cu care copilul nu 
poate avea contact fizic.

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricțiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanțelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) din categoriile 1 și 2 
în conformitate cu Directiva 67/548/CEE la 
o concentrație individuală egală sau 
superioară concentrațiilor relevante 
stabilite pentru clasificarea preparatelor 
care conțin aceste substanțe în conformitate 
cu dispozițiile Directivei 1999/45/CE este 
interzisă, cu excepția cazului în care 
substanțele intră în compoziția părților 
componente ale jucăriilor sau ale părților 
cu o microstructură distinctă cu care 
copilul nu poate avea contact fizic.

Este interzisă utilizarea în fabricarea 
jucăriilor a substanțelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) din categoria 3, în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE, în 
concentrații individuale egale sau mai 
mari de 0,1% din greutate. Această limită 
va fi revizuită în cel mai scurt timp, în 
funcție de avizul comitetului științific 
competent și a deciziei menționate la 
articolul 45 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Prezența substanțelor clasificate drept CMR într-o măsură care depășește pragul stabilit ar 
trebui interzisă pentru a asigura un înalt grad de protecție a sănătății copiilor.  Pragul 
respectiv trebuie coborât prin procedura de comitologie, cât mai curând posibil, pe baza 
noilor informații.
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Amendamentul 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricțiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanțelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentrație 
individuală egală sau superioară 
concentrațiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conțin 
aceste substanțe în conformitate cu 
dispozițiile Directivei 1999/45/CE este 
interzisă, cu excepția cazului în care 
substanțele intră în compoziția părților 
componente ale jucăriilor sau ale părților 
cu o microstructură distinctă cu care 
copilul nu poate avea contact fizic. 

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricțiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanțelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE într-o concentrație 
individuală egală sau mai mare de 0,1% în 
părțile omogene ale jucăriei este interzisă, 
cu excepția cazului în care substanțele intră 
în compoziția părților componente ale 
jucăriilor sau ale părților cu o 
microstructură distinctă cu care copilul nu 
poate avea contact fizic, inclusiv nu o 
poate inhala, fiind astfel exclusă orice 
posibilitate de expunere.

Or. en

Justificare

Este cu mult mai simplu pentru fabricanți și pentru autorități dacă pentru interzicerea 
substanțelor CMR este utilizată o valoare prag administrativă standard, în locul uneia bazată 
pe clasificare, care va fi variabilă. Este important să se specifice faptul că valoarea prag se 
aplică pentru părțile omogene ale jucăriei, pentru a evita ca masa totală a jucăriei să fie 
utilizată pentru a dilua o concentrație care depășește nivelul de 0,1% a substanței CMR dintr-
o componentă a jucăriei (de exemplu, din vopsea). Derogarea ar trebui să se aplice numai 
cazurilor care exclud orice posibilitate de risc.
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Amendamentul 138
Jens Holm

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Substanțele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoriile 1 și 2 în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot 
fi utilizate în jucării sub rezerva 
îndeplinirii următoarelor condiții:

eliminat

4.1. utilizarea substanței a fost analizată 
de comitetul științific competent, care a 
constatat siguranța acesteia, în special din 
punct de vedere al expunerii, și a fost 
adoptată o decizie, precum cea prevăzută 
la articolul 45 alineatul (2);
4.2. după cum s-a constatat din analiza 
soluțiilor alternative, nu există nicio altă 
substanță alternativă corespunzătoare 
disponibilă,
4.3. utilizarea în articole de consum nu 
este interzisă, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH).
Comisia însărcinează comitetul științific 
competent să reevalueze respectivele 
substanțe sau preparate de îndată ce apar 
îndoieli cu privire la siguranța acestora și 
cel puțin o dată la cinci ani de la data la 
care o decizie a fost adoptată, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Substanțele CMR nu ar trebui utilizate în jucării, pentru a asigura un înalt nivel de protecție 
a sănătății copiilor. Mai mult, în Rezoluția din 26 septembrie 2007 privind siguranța 
produselor și, în special, a jucăriilor, Parlamentul European a solicitat interzicerea 
necondiționată a tuturor substanțelor CMR (categoriile 1, 2 și 3) și a altor substanțe similare, 
cum ar fi perturbatorii endocrini, activatorii și substanțele parfumate. 
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Amendamentul 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Substanțele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoriile 1 și 2 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiții:

4. Substanțele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoria 3 în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiții:

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe posibilitatea unor derogări pentru substanțele CMR 1 și 2, altele decât 
cele menționate la alineatul (3) (fără posibilitate de risc). Derogările ar trebui acordate 
numai pentru substanțele și preparatele clasificate drept CMR din categoria 3.

Amendamentul 140
Jens Holm

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanțele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoria 3 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul științific competent 
și acesta a constatat siguranța acestora, în 
special din punct de vedere a expunerii, și 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) 
și cu condiția ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

eliminat

Or. en
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Justificare

Substanțele CMR nu ar trebui utilizate în jucării, pentru a asigura un înalt nivel de protecție 
a sănătății copiilor. Mai mult, în Rezoluția din 26 septembrie 2007 privind siguranța 
produselor și, în special, a jucăriilor, Parlamentul European a solicitat interzicerea 
necondiționată a tuturor substanțelor CMR (categoriile 1, 2 și 3) și a altor substanțe similare, 
cum ar fi perturbatorii endocrini, activatorii și substanțele parfumate.

Amendamentul 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanțele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoria 3 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul științific competent 
și acesta a constatat siguranța acestora, în 
special din punct de vedere a expunerii, și 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) 
și cu condiția ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este legat de amendamentul acelorași autori la anexa II, partea III, 
alineatul (4), care pune în aplicare dispoziții mai stricte în vederea acordării de derogări 
privind substanțele CMR 3.
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Amendamentul 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Comisia stabilește un program care 
vizează evaluarea sistematică a apariției 
substanțelor sau materialelor periculoase 
în jucării. Programul ține seama de 
rapoartele organismelor de supraveghere 
a pieței și de preocupările exprimate de 
statele membre și părțile interesate. În 
urma avizului comitetului științific 
competent, Comisia decide să adopte 
măsuri restrictive corespunzătoare, dacă 
se impune acest lucru. Aceste măsuri, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive, prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 46 alineatul (2). 

Or. en

Justificare

Utilizarea substanțelor periculoase în jucării nu este limitată la substanțele CMR, substanțele 
parfumate sau substanțele conținând anumite elemente. Toate substanțele periculoase ar 
trebui să fie supuse unor evaluări regulate de către Comisie. În cazul în care această 
evaluare evidențiază un risc inacceptabil, Comisia ar trebui autorizată pentru a adopta 
măsurile adecvate în cadrul procedurii de comitologie.

Amendamentul 143
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Jucăriile sau părțile acestora destinate 
a fi introduse în gură, indiferent de 
categoria de vârstă căreia îi este destinată 
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jucăria, respectă cerințele privind limitele 
de migrare pentru ambalajele produselor 
alimentare prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 
octombrie 2004 privind materialele și 
obiectele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare.

Or. de

Justificare

Dispozițiile existente privind materialele și articolele care urmează să intre în contact cu 
mâncarea ar trebui să se aplice, de asemenea, jucăriilor sau părților din jucării concepute să 
intre în contact cu gura.

Amendamentul 144
Jens Holm

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile nu conțin următoarele 
substanțe parfumante potențial alergene: 

7. Jucăriile nu conțin nicio substanță
parfumantă potențial alergenă.

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
(2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil
(4) 4-terț-Butilfenol
(5) Ulei de pelin
(6) Alcool cyclamen
(7) Maleat de dietil
(8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil
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(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-
onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-
onă
(15) Difenilamină
(16) Acrilat de etil
(17) Frunză de smochin, proaspătă și 
preparate
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
(21) Alcool hidroabietilic
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol
(24) 7-Metoxicumarină

(25) 4-Metoxifenol

(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
(28) Trans-2-butenoat de metil
(29) 6-Metilcumarină
(30) 7-Metilcumarină
(31) 5-Metil-2,3-hexandionă
(32) Ulei de rădăcină de costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină
(34) Hexahidrocumarină
(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă
(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
onă
(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)
Cu toate acestea, prezența urmelor 
acestor substanțe este permisă, cu 
condiția ca această prezență să fie tehnic 
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inevitabilă, în conformitate cu bunele 
practici de fabricație.
În plus, următoarele substanțe 
parfumante potențial alergene sunt 
enumerate, dacă sunt adăugate în 
compoziția jucăriilor, ca atare, în 
concentrații care depășesc 0,01% din 
greutate:
(1) Amil cinamal
(2) Alcool amilcinamilic
(3) Alcool anisic
(4) Alcool benzilic
(5) Benzil benzoat
(6) Cinamat de benzil
(7) Salicilat de benzil
(8) Cinamal
(9) Alcool cinamilic
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarină

(13) Eugenol

(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexil cinamaldehidă
(17) Hidroxi-citronelal
(18) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(19) Izoeugenol
(20) Lilial (menționat în Directiva privind 
produsele cosmetice la poziția 83 ca: 2-(4-
terț-butilbenzil) proprionaldehidă
(21) D-limonene
(22) Linalol
(23) Metil heptin carbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
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(25) Extract din mușchiul stejarului
(26) Extract din mușchiul arborilor

Or. en

Justificare

Substanțele parfumate s-au dovedit a fi în mare măsură alergene. Prea puține dintre 
substanțele parfumate sunt analizate cu privire la proprietățile lor alergene. Deocamdată, nu 
se cunoaște nicio listă exhaustivă care să stabilească, pe baze științifice, care dintre 
substanțele parfumate sunt alergene și care nu. Interzicerea unei serii de substanțe parfumate 
alergene ar putea crea o situație în care multe altele sunt admise în practică. Evaluările pe 
baza viitorului regulament CLP (clasificare, etichetare, împachetare) vor oferi, cu toate 
acestea, informații asupra substanțelor care au fost cercetate și care au fost găsite a nu fi, de 
exemplu, alergene.

Amendamentul 145
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile nu conțin următoarele 
substanțe parfumante potențial alergene:

7. Jucăriile nu conțin nicio substanță 
parfumantă.

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
(2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil
(4) 4-terț-Butilfenol
(5) Ulei de pelin
(6) Alcool cyclamen
(7) Maleat de dietil
(8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil
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(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-
onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-
onă
(15) Difenilamină
(16) Acrilat de etil
(17) Frunză de smochin, proaspătă și 
preparate
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
(21) Alcool hidroabietilic
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol
(24) 7-Metoxicumarină

(25) 4-Metoxifenol

(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
(28) Trans-2-butenoat de metil
(29) 6-Metilcumarină
(30) 7-Metilcumarină
(31) 5-Metil-2,3-hexandionă
(32) Ulei de rădăcină de costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină
(34) Hexahidrocumarină
(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă
(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
onă
(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)
Cu toate acestea, prezența urmelor 
acestor substanțe este permisă, cu 
condiția ca această prezență să fie tehnic 
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inevitabilă, în conformitate cu bunele 
practici de fabricație.
În plus, următoarele substanțe 
parfumante potențial alergene sunt 
enumerate, dacă sunt adăugate în 
compoziția jucăriilor, ca atare, în 
concentrații care depășesc 0,01% din 
greutate:
(1) Amil cinamal
(2) Alcool amilcinamilic
(3) Alcool anisic
(4) Alcool benzilic
(5) Benzil benzoat
(6) Cinamat de benzil
(7) Salicilat de benzil
(8) Cinamal
(9) Alcool cinamilic
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarină

(13) Eugenol

(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexil cinamaldehidă
(17) Hidroxi-citronelal
(18) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(19) Izoeugenol
(20) Lilial (menționat în Directiva privind 
produsele cosmetice la poziția 83 ca: 2-(4-
terț-butilbenzil) proprionaldehidă
(21) D-limonene
(22) Linalol
(23) Metil heptin carbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
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(25) Extract din mușchiul stejarului
(26) Extract din mușchiul arborilor

Or. en

Justificare

Multe substanțe parfumate au fost identificate ca provocând alergii la copii. Nu există niciun 
motiv pentru a utiliza substanțe parfumate în jucării. Deoarece și alte substanțe parfumate 
decât cele cuprinse în listă ar putea fi identificate ca alergene în viitor, ar trebui să fie 
interzise toate substanțele parfumate la producerea de jucării.

Amendamentul 146
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile nu conțin următoarele substanțe 
parfumante potențial alergene:

7. Jucăriile nu conțin următoarele substanțe 
parfumante potențial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium) (1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)

(2) Alil-tioizocianat (2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil (3) Cianură de benzil

(4) 4-terț-Butilfenol (4) 4-terț-Butilfenol
(5) Ulei de pelin (5) Ulei de pelin

(6) Alcool cyclamen (6) Alcool cyclamen
(7) Maleat de dietil (7) Maleat de dietil

(8) Dihidrocumarină (8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă (9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă

(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină (11) 4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil (12) Citraconat de dimetil

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă (13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă (14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă

(15) Difenilamină (15) Difenilamină
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(16) Acrilat de etil (16) Acrilat de etil
(17) Frunză de smochin, proaspătă și 
preparate

(17) Frunză de smochin, proaspătă și 
preparate

(18) Trans-2-Heptenal (18) Trans-2-Heptenal

(19) Trans-2-Hexenal dietil acetal (19) Trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) Trans-2-Hexenal dimetil acetal (20) Trans-2-Hexenal dimetil acetal

(21) Alcool hidroabietilic (21) Alcool hidroabietilic

(22) 4-etoxifenol (22) 4-etoxifenol

(23) 6-izopropil-2-
decahidronaftalenol

(23) 6-izopropil-2-
decahidronaftalenol

(24) 7-Metoxicumarină (24) 7-Metoxicumarină

(25) 4-Metoxifenol (25) 4-Metoxifenol

(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-
onă

(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-
onă

(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-
onă

(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-
onă

(28) Trans-2-butenoat de metil (28) Trans-2-butenoat de metil

(29) 6-Metilcumarină (29) 6-Metilcumarină

(30) 7-Metilcumarină (30) 7-Metilcumarină

(31) 5-Metil-2,3-hexandionă (31) 5-Metil-2,3-hexandionă

(32) Ulei de rădăcină de costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(32) Ulei de rădăcină de costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină (33) 7-Etoxi-4-metilcumarină

(34) Hexahidrocumarină (34) Hexahidrocumarină

(35) Balsam de Peru 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(35) Balsam de Peru 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă (36) 2-pentiliden-ciclohexanonă

(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-
undecatrien-2-onă

(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-
undecatrien-2-onă

(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)

(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)

(39) Amil cinamal
(40) Alcool amilcinamilic
(41) Alcool anisic
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(42) Alcool benzilic
(43) Benzil benzoat
(44) Cinamat de benzil
(45) Salicilat de benzil
(46) Cinamal
(47) Alcool cinamilic
(48) Citral
(49) Citronellol
(50) Cumarină
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) Hexil cinamaldehidă
(55) Hidroxi-citronelal
(56) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(57) Izoeugenol
(58) Lilial (menționat în Directiva privind 
produsele cosmetice la poziția 83 ca: 2-(4-
terț-butilbenzil) proprionaldehidă
(59) D-limonene
(60) Linalol
(61) Metil heptin carbonat
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
(63) Extract din mușchiul stejarului
(64) Extract din mușchiul arborilor
Cu toate acestea, prezența urmelor 
acestor substanțe este permisă, cu 
condiția ca această prezență să fie tehnic 
inevitabilă, în conformitate cu bunele 
practici de fabricație.

Or. de
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Justificare

Utilizarea de substanțe parfumate în jucării care ar putea declanșa alergii printre copii 
reprezintă un act iresponsabil.

Amendamentul 147
Miroslav Mikolášik

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile nu conțin următoarele substanțe 
parfumante potențial alergene:

7. Jucăriile nu conțin următoarele substanțe 
parfumante potențial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium) (1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
(2) Alil-tioizocianat (2) Alil-tioizocianat

(3) Cianură de benzil (3) Cianură de benzil
(4) 4-terț-Butilfenol (4) 4-terț-Butilfenol

(5) Ulei de pelin (5) Ulei de pelin
(6) Alcool cyclamen (6) Alcool cyclamen

(7) Maleat de dietil (7) Maleat de dietil
(8) Dihidrocumarină (8) Dihidrocumarină

(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă (9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină (11) 4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină

(12) Citraconat de dimetil (12) Citraconat de dimetil
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă (13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă (14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă
(15) Difenilamină (15) Difenilamină

(16) Acrilat de etil (16) Acrilat de etil
(17) Frunză de smochin, proaspătă și 
preparate

(17) Frunză de smochin, proaspătă și 
preparate

(18) trans-2-Heptenal (18) trans-2-Heptenal

(19) trans-2-Hexenal dietil acetal (19) trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal (20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
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(21) Alcool hidroabietilic (21) Alcool hidroabietilic
(22) 4-etoxifenol (22) 4-etoxifenol

(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol (23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol
(24) 7-Metoxicumarină (24) 7-Metoxicumarină

(25) 4-Metoxifenol (25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă (26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă

(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă (27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
(28) Trans-2-butenoat de metil (28) Trans-2-butenoat de metil

(29) 6-Metilcumarină (29) 6-Metilcumarină
(30) 7-Metilcumarină (30) 7-Metilcumarină

(31) 5-Metil-2,3-hexandionă (31) 5-Metil-2,3-hexandionă
(32) Ulei de rădăcină de costus (Saussurea 
lappa Clarke)

(32) Ulei de rădăcină de costus (Saussurea 
lappa Clarke)

(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină (33) 7-Etoxi-4-metilcumarină

(34) Hexahidrocumarină (34) Hexahidrocumarină
(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă (36) 2-pentiliden-ciclohexanonă

(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
onă

(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
onă

(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)

(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)

(39) Amil cinamal
(40) Alcool amilcinamilic
(41) Alcool anisic
(42) Alcool benzilic
(43) Benzil benzoat
(44) Cinamat de benzil
(45) Salicilat de benzil
(46) Cinamal
(47) Alcool cinamilic
(48) Citral
(49) Citronellol
(50) Cumarină
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(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) Hexil cinamaldehidă
(55) Hidroxi-citronelal
(56) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(57) Izoeugenol
(58) Lilial (menționat în Directiva privind 
produsele cosmetice la poziția 83 ca: 2-(4-
terț-butilbenzil) proprionaldehidă
(59) D-limonene
(60) Linalol
(61) Metil heptin carbonat
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
(63) Extract din mușchiul stejarului
(64) Extract din mușchiul arborilor

Or. en

Justificare

Substanțele parfumate sunt recunoscute ca fiind una dintre principalele cauze ale alergiilor. 
Deoarece alergiile pot fi declanșate la orice vârstă, însă majoritatea oamenilor prezintă 
primele simptome înainte vârstei de zece ani, utilizarea substanțelor parfumate cunoscute 
drept alergene ar trebui să fie interzisă în jucării. 

Amendamentul 148
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, prezența urmelor 
acestor substanțe este permisă, cu 

eliminat
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condiția ca această prezență să fie tehnic 
inevitabilă, în conformitate cu bunele 
practici de fabricație.

Or. de

Justificare

Utilizarea de substanțe parfumate în jucării care ar putea declanșa alergii printre copii 
reprezintă un act iresponsabil.

Amendamentul 149
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, următoarele substanțe 
parfumante potențial alergene sunt 
enumerate, dacă sunt adăugate în 
compoziția jucăriilor, ca atare, în 
concentrații care depășesc 0,01% din 
greutate:

eliminat

(1) Amil cinamal
(2) Alcool amilcinamilic

(3) Alcool anisic

(4) Alcool benzilic

(5) Benzil benzoat

(6) Cinamat de benzil

(7) Salicilat de benzil

(8) Cinamal

(9) Alcool cinamilic

(10) Citral

(11) Citronellol
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(12) Cumarină

(13) Eugenol

(14) Farnesol

(15) Geraniol

(16) Hexil cinamaldehidă

(17) Hidroxi-citronelal

(18)Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă

(19) Izoeugenol

(20)Lilial (menționat în Directiva privind 
produsele cosmetice la poziția 83 ca: 
2-(4-terț-butilbenzil) 
proprionaldehidă

(21) D-limonene

(22) Linalol

(23) Metil heptin carbonat

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă

(25) Extract din mușchiul stejarului

(26) Extract din mușchiul arborilor

Or. de

Justificare

Utilizarea de substanțe parfumate în jucării care ar putea declanșa alergii printre copii 
reprezintă un act iresponsabil.
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Amendamentul 150
Miroslav Mikolášik

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, următoarele substanțe 
parfumante potențial alergene sunt 
enumerate, dacă sunt adăugate în 
compoziția jucăriilor, ca atare, în 
concentrații care depășesc 0,01% din 
greutate:

eliminat

(1) Amil cinamal
(2) Alcool amilcinamilic
(3) Alcool anisic
(4) Alcool benzilic
(5) Benzil benzoat
(6) Cinamat de benzil
(7) Salicilat de benzil
(8) Cinamal
(9) Alcool cinamilic
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarină
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexil cinamaldehidă
(17) Hidroxi-citronelal
(18) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(19) Izoeugenol
(20) Lilial (menționat în Directiva privind 
produsele cosmetice la poziția 83 ca: 2-(4-
terț-butilbenzil) proprionaldehidă
(21) d-limonen
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(22) Linalol
(23) Metil heptin carbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
(25) Extract din mușchiul stejarului
(26) Extract din mușchiul arborilor

Or. en

Justificare

Substanțele parfumate sunt recunoscute ca fiind una dintre principalele cauze ale alergiilor.
Deoarece alergiile pot fi declanșate la orice vârstă, însă majoritatea oamenilor prezintă 
primele simptome înainte vârstei de zece ani, utilizarea substanțelor parfumate cunoscute 
drept alergene ar trebui să fie interzisă în jucării.

Amendamentul 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 8 – tabel

Textul propus de Comisie

Element mg/kg în materialul 
uscat, friabil, 

sfărmicios sau 
flexibil al jucăriei

mg/kg
în materialul lichid 

sau lipicios al 
jucăriei

Aluminiu 5625 1406
Antimoniu 45 11.3
Arsenic 7.5 1.9
Bariu 4500 1125
Bor 1200 300
Cadmiu 3.8 0.9
Crom (III) 37.5 9.4
Crom (VI) 0.04 0.01
Cobalt 10.5 2.6
Cupru 622.5 156
Plumb 27 6.8
Mangan 1200 300
Mercur 15 3.8
Nichel 75 18.8
Seleniu 37.5 9.4
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Stronțiu 4500 1125
Staniu 15000 3750
Staniu organic 1.9 0.5
Zinc 3750 938

Amendamentul Parlamentului

Element mg/kg în materialul 
solid, uscat, friabil, 

sfărmicios sau 
flexibil al jucăriei

mg/kg
în materialul lichid 

sau lipicios al 
jucăriei

Aluminiu 5625 1406
Antimoniu 45 11.3
eliminat eliminat eliminat
Bariu 4500 1125
Bor 1200 300
eliminat eliminat eliminat
Crom (III) 37.5 9.4
eliminat eliminat eliminat
Cobalt 10.5 2.6
Cupru 622.5 156
eliminat eliminat eliminat
Mangan 1200 300
eliminat eliminat eliminat
Nichel 75 18.8
Seleniu 37.5 9.4
Stronțiu 4500 1125
Staniu 15000 3750
eliminat eliminat eliminat
Zinc 3750 938

Or. en

Justificare

Arsenicul, cadmiul, plumbul, cromul (VI), mercurul și cositorul organic sunt extrem de toxice. 
Cadmiul, plumbul, cromul (VI) și mercurul sunt deja interzise la fabricarea de automobile și 
de dispozitive electrice și electronice. Cromul (VI) din ciment trebuie redus la o formă 
inofensivă prin adăugarea de suflat de fier. Arsenicul este interzis în vopsele și în tratarea 
lemnului, iar cositorul organic este interzis fiind biocid. Este clar că substanțele bazate pe 
aceste elemente nu ar trebui utilizate în jucării.
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Amendamentul 152
Jens Holm

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 8 – tabel și alineatul (2)

Textul propus de Comisie

Element mg/kg în materialul uscat, 
friabil,

sfărmicios sau
flexibil al jucăriei

mg/kg
în materialul lichid sau 

lipicios
al jucăriei

Aluminiu  5625 1406

Antimoniu 45 11.3
Arsenic 7.5 1.9

Bariu  4500 1125

Bor 1200  300

Cadmiu  3.8 0.9

Crom (III) 37.5 9.4

Crom (VI) 0.04 0.01

Cobalt 10.5 2.6

Cupru 622.5 156

Plumb  27 6.8

Mangan  1200 300

Mercur 15 3.8

Nichel 75 18.8

Seleniu  37.5 9.4

Stronțiu  4500 1125

Staniu 15000  3750

Staniu organic 1.9 0.5
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Zinc  3750 938
Aceste valori limită nu se aplică jucăriilor care, din cauza accesibilității, funcției, 
volumului sau masei exclud orice risc cauzat prin aspirație, lingere, înghițire sau contact 
prelungit cu pielea în cazul în care sunt utilizate în condițiile definite la articolului 9 
alineatul (2) primul paragraf.

Amendamentul

Element mg/kg în materialul uscat, 
friabil,

sfărmicios sau
flexibil al jucăriei

mg/kg
în materialul lichid sau 

lipicios
al jucăriei

Aluminiu  5625 1406

Antimoniu 45 11.3
eliminat eliminat eliminat
Bariu  4500 1125

Bor 1200  300

eliminat eliminat eliminat
Crom (III) 37.5 9.4

eliminat eliminat eliminat
Cobalt 10.5 2.6

Cupru 622.5 156

eliminat eliminat eliminat
Mangan  1200 300

eliminat eliminat eliminat
Nichel 75 18.8

Seleniu  37.5 9.4

Stronțiu  4500 1125

Staniu 15000  3750

Staniu organic 1.9 0.5

Zinc  3750 938

Or. en
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Justificare

Unele dintre aceste substanțe sunt cunoscute ca substanțe CMR și, prin urmare, ar trebui 
interzise la producerea jucăriilor, în conformitate cu amendamentul la anexa II, partea III, 
punctele 3-5 ale aceluiași autor. Cadmiul, cromul (VI) și plumbul sunt recunoscute ca având 
efecte grave asupra sănătății și sunt interzise în Directiva privind restricțiile de utilizare a 
anumitor substanțe periculoase (RUSP) și Directiva privind vehiculele scoase din uz (VSU). 

Ultimul alineat trebuie eliminat pentru că permite derogări prea numeroase de la interzicerea 
CMR.

Amendamentul 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este interzisă folosirea în jucării sau în 
părțile componente ale jucăriilor a 
substanțelor sau preparatelor care conțin 
unul dintre următoarele elemente:
(1) Arsenic
(2) Cadmiu
(3) Crom (V)
(4) Plumb
(5) Mercur
(6) Staniu organic

Or. en

Justificare

Arsenicul, cadmiul, plumbul, cromul (VI), mercurul și cositorul organic sunt extrem de toxice. 
Cadmiul, plumbul, cromul (VI) și mercurul sunt deja interzise la fabricarea de automobile și 
de dispozitive electrice și electronice. Cromul (VI) din ciment trebuie redus la o formă 
inofensivă prin adăugarea de suflat de fier. Arsenicul este interzis în vopsele și în tratarea 
lemnului, iar cositorul organic este interzis fiind biocid. Este clar că substanțele bazate pe 
aceste elemente nu ar trebui utilizate în jucării.
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Amendamentul 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de directivă
Anexa IV – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) o descriere detaliată a proiectării și 
fabricației, inclusiv o listă a componentelor 
și materialelor utilizate în jucării, precum și 
fișa tehnică de securitate privind 
substanțele chimice folosite care urmează 
a fi obținută de la furnizorii de produse 
chimice;

(a) o descriere detaliată a proiectării și 
fabricației, inclusiv o listă a 
componentelor, materialelor și materiilor 
prime utilizate în jucării, precum și 
informații detaliate privind substanțele 
chimice folosite în jucării și componentele 
acestora, precum și cantitățile utilizate;

Or. en

Justificare

Aceasta este o completare la amendamentul 100 efectuată de raportor pentru a include și 
informațiile privind materiile prime. Rezultatele testelor pot varia semnificativ de la lot la lot 
ca urmare a utilizării unor materii prime diferite. Prin urmare, este important să fie furnizate 
și informații despre materiile prime.
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