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КРАТКА ОБОСНОВКА

Безопасността на детските играчки е обхваната от директива, приета през 1988 г. и 
изменена през 1993 г. Този текст позволи хармонизирането на съществуващите в 
държавите-членки правила и подобряването на защитата на децата.

Но директивата следва да бъде приспособена към икономическия контекст, в който 
живеем, към новите научни познания, с които разполагаме, като в същото време в нея 
следва да бъдат включени статистическите данни, свързани с рисковете и новите 
обществени изисквания.

Нови данни, които следва да бъдат взети предвид

Икономически контекст

Увеличението на търговията допринесе за значителни видоизменения в икономическия 
сектор на детските играчки.

Около 80% от предлаганите на пазара детски играчки в ЕС са вносни, а трябва да 
припомним, че през 2007 г. милиони играчки, произведени в Китай, бяха иззети поради 
несъответствие с европейските стандарти. Движението на стоките налага 
преразглеждане на правилата за пускане на пазара и за контрол върху спазването на 
стандартите.

Нови научни познания

Детските играчки съдържат все повече химически вещества, а това налага адаптирането 
на законодателството към рисковете, свързани с наличието на тези продукти и със 
специфичния начин, по който децата могат да използват играчките (смучене, хвърляне 
и т.н.)

Статистически данни и управление на риска

Сведенията за злополуки, свързани с детски играчки, се отнасят предимно до тежки 
злополуки. При тази ситуация следва да бъдат взети предвид всички инциденти с цел 
по-доброто разбиране на опасностите и рисковете, свързани с употребата на детските 
играчки.

За по-добра превенция на инцидентите, свързани с използването на детски играчки, 
трябва да основем на научните оценки и наличните оценки на риска.

Позоваването на предохранителния принцип не бива да бъде прилагано при 
специфична категория продукти, а приложението му трябва да бъде всеобщо.

Нови обществени изисквания

Като отражение на нашето общество, детските играчки са все по-многобройни и 
разнообразни. Те съпътстват детето в неговото емоционално и интелектуално развитие 



PA\736395BG.doc 4/78 PE409.407v02-00

BG

и представляват част от неговия свят, както у дома, така и в рамките на образованието 
му.

Крайните потребители са в правото си да очакват и да изискват продуктите, които 
купуват, да бъдат качествени и да не могат да изложат на опасност здравето на децата, 
или на тези, които са поели грижата за тях.

Добре запознати с въпросите на околната среда, те изискват също така да разполагат с 
екологични продукти. Това изискване се отнася до жизнения цикъл на продукта, 
неговата опаковка, както и дълготрайността на играчките. Изследванията сочат, че 
множество детски играчки, предлагани на пазара, нямат необходимата издръжливост и 
бързо се превръщат в отпадъци.

Предложението на Комисията съдържа конструктивни елементи, но е необходимо 
да бъдат направени уточнения. Предложенията за изменения бяха изготвени в 
тази посока и по-специално по отношение на:

Значението на предупредителното обозначение и на регулаторните документи, 
съпътстващи продукта

Използваните термини трябва да бъдат обект на понятни за всички определения и да се 
позовават на класификацията на ЕС, например по отношение на риска от асфикция.

Освен това, документите трябва да бъдат лесни за четене. От първостепенно значение е 
също така да бъдат изготвени на официалния език или езици на страните-членки, в 
които тези продукти се предлагат на пазара.

Разпоредбите по отношение на сроковете за отговор на исканията и по отношение на 
предупреждението трябва да бъдат точно дефинирани. Същото важи за разпоредбите 
относно корективните действия или действията по изтегляне и изземване на 
несъответстващите играчки.

Качество на продуктите и рискове, свързани с наличието на химически вещества

Детските играчки са специално предназначени за деца: необходимо е да се вземе под 
внимание тяхната по-голяма чувствителност спрямо средата, в която живеят, в 
сравнение с възрастните.

Наистина техните органи не достигат до зрялост преди определена възраст и затова 
веществата КМВР представляват опасност за развитието на децата и за тяхното здраве 
в дългосрочен план. Следователно е необходимо да се разшири позоваването на други 
законодателства (опаковки на хранителните и козметичните продукти и т.н.), които 
разполагат с гранични стойности относно наличието на вещества или миграцията на 
химическите вещества за извършване на оценка по отношение на начина, по който 
детето може да използва продукта (смучене, контакт с кожата и т.н.)

Вашият докладчик счита, че разпоредбите относно химическите вещества трябва да се 
отнасят и до устойчивите, биоакумулиращи и токсични вещества (РВТ) и др.
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Предложението дава предимство на свободното движение пред безопасността на 
играчките. В този контекст е необходимо тежестта на доказване да бъде изместена, 
подобно на REACH. Ето защо стопанските субекти трябва да докажат, че техните 
играчки са безопасни и зачитат здравето на децата.

Вследствие на многобройни делокализации, 80% от играчките, предлагани на пазара в 
Съюза са вносни и то основно от Китай, където условията на работа и екологичните 
стандарти са на ниско равнище.

Ето защо отговорностите по отношение на безопасността на детските играчки са 
многобройни. Но големите марки и западните поръчители, които все още доминират 
пазара на детски играчки, както и вносителите и дистрибуторите, имат задължението да 
гарантират спазването на изискванията, отразяващи едно общностно законодателство, 
което е на висотата на повишената защита на здравето на нашите деца.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада 
си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 а) Предохранителният принцип е 
изрично вписан в Договора от 1992 г.; 
Съдът на Европейските общности е 
правил многократни уточнения по 
отношение на съдържанието и 
обхвата на този принцип в 
общностното право като един от 
фундаменталните принципи на 
политиката на защита, водена от 
Общността в областта на околната 
среда и здравеопазването1.
1 Решение от 23 септември 2003 г. по делото 
C-192/01, Комисия/Дания, Сборник 2003, 
стр. I- 9693; решение от 7 септември 2004 г. 
по делото C-127/02, Landelijke Vereniging tot 
Behoud van de Waddenzee и Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Vogels, Сборник 
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2004, стр. I-7405.

Or. fr

Обосновка

Поради липсата на данни относно опасностите и рисковете, на които детските 
играчки могат да изложат безопасността и здравето на децата и като се има 
предвид, че в зависимост от възрастта им, децата принадлежат към много 
уязвимата или уязвимата категория от населението, предохранителният принцип 
трябва да бъде включен в законодателството, отнасящо се до безопасността на 
детските играчки с цел да се позволи както на компетентните органи на държавите-
членки, така и на стопанските субекти да вземат мерки за предотвратяване на 
пускането на пазара на определени детски играчки. Неговият обхват трябва да бъде 
всеобщ.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Всички стопански субекти, 
участващи в снабдителската и 
дистрибуторска верига, следва да вземат 
съответните мерки, за да гарантират, че 
предлагат на пазара само детски 
играчки, които са в съответствие с 
приложимото законодателство.
Настоящата директива предоставя ясно 
и пропорционално разпределение на 
задълженията, които отговарят на 
съответната роля на всеки субект в 
процеса на снабдяване и дистрибуция.

(8) Всички стопански субекти, 
участващи в снабдителската и 
дистрибуторска верига действат с 
необходимата отговорност и 
бдителност с цел да гарантират, че в 
разумно предвидимите условия на 
нормално използване играчките, 
които пускат на пазара нямат опасни 
последици за безопасността и 
здравето на децата. Стопанските 
субекти следва да вземат съответните 
мерки, за да гарантират, че предлагат на 
пазара само детски играчки, които са в 
съответствие с приложимото 
законодателство. Настоящата директива 
предоставя ясно и пропорционално 
разпределение на задълженията, които 
отговарят на съответната роля на всеки 
субект в процеса на снабдяване и 
дистрибуция.

Or. fr
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Обосновка

Не е достатъчно да напомним на стопанските субекти да предприемат 
необходимите мерки, от полза е също така да им се напомни, че носят отговорност.
Тяхната бдителност е необходима да се гарантира безопасността и здравето на 
децата и трябва да бъдат взети предвид различните начини на използване на 
играчките.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се осигури защита на
децата срещу наскоро откритите 
рискове също така е необходимо да 
бъдат приети нови съществени 
изисквания за безопасност. По-
специално е необходимо да се допълнят 
и актуализират разпоредбите относно 
химическите вещества в играчките. Тези 
разпоредби следва да уточнят 
изискването детските играчки да 
съответстват на общото законодателство 
относно химикалите, и по-специално 
Регламент (EО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали 
(REACH), за създаване на Европейска 
агенция по химикали, за изменение на 
Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и 
Регламент (ЕО) № 1488/94 на 
Комисията, както и на Директива 
76/769/ЕИО на Съвета и директиви
91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 
2000/21/ЕО на Комисията. Тези 
разпоредби следва също да бъдат 
приспособени към конкретните нужди 
на децата, които са уязвима група от 
потребителите. Следователно следва да 
се предвидят нови ограничения по 
отношение на веществата, които са 

(16) С цел да се гарантира високо ниво 
на защита на безопасността и 
здравето на децата, както и на 
околната среда, срещу различните 
рискове, опасните и много опасните 
вещества следва да бъдат обект на 
особена бдителност. Също така е 
необходимо да бъдат приети нови 
съществени изисквания за безопасност.
По-специално е необходимо да се 
допълнят и актуализират разпоредбите 
относно химическите вещества в 
играчките. Тези разпоредби следва да 
уточнят изискването детските играчки 
да съответстват на общото 
законодателство относно химикалите, и 
по-специално 
Регламент (EО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали 
(REACH), за създаване на Европейска 
агенция по химикали, за изменение на 
Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и 
Регламент (ЕО) № 1488/94 на 
Комисията, както и на Директива 
76/769/ЕИО на Съвета и директиви 
91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 
2000/21/ЕО на Комисията. Тези 
разпоредби следва също да бъдат 
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класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията (КМТВ) съгласно 
Директива 67/548/ЕИО от 
27 юни 1967 г. относно сближаването на 
законите, регламентите и 
административните разпоредби относно 
класификацията, опаковането и 
етикетирането на опасните вещества и 
аромати в играчките, с оглед на 
специфичните рискове, които тези 
вещества могат да създадат за здравето 
на хората. Специфичните гранични 
стойности, указани в Директива 
88/378/ЕИО за определени вещества 
следва да бъдат актуализирани с цел 
отчитане на напредъка на научните 
познания.

приспособени към конкретните нужди 
на децата, които са уязвима група от 
потребителите. Следователно следва да 
се предвидят нови ограничения по 
отношение на веществата, които са 
класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията (КМТВ) съгласно 
Директива 67/548/ЕИО от 
27 юни 1967 г. относно сближаването на 
законите, регламентите и 
административните разпоредби относно 
класификацията, опаковането и 
етикетирането на опасните вещества2 и 
аромати в играчките, с оглед на 
специфичните рискове, които тези 
вещества могат да създадат за здравето 
на хората. Специфичните гранични 
стойности, указани в Директива 
88/378/ЕИО за определени вещества 
следва да бъдат актуализирани с цел 
отчитане на напредъка на научните 
познания.

Or. fr

Обосновка

Съответните договори и законодателства на Общността винаги се позовават на 
целта за високо равнище на защита здравето на засегнатите лица и защита на 
околната среда, същото трябва да важи при преразглеждането на 
законодателството, отнасящо се до безопасността на детските играчки. Тъй като 
това съображение се отнася до химическите вещества, наложително е позоваването 
на опасните и много опасни вещества.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16а) Стопанските субекти, които 
искат да им бъде позволено 
използването на много опасно 
вещество в играчките, следва да 



PA\736395BG.doc 9/78 PE409.407v02-00

BG

докажат, че не съществува никаква 
по-безопасна алтернатива. 

Or. fr

Обосновка

Като цяло употребата на много опасни вещества трябва да бъде избягвана, поради 
потенциалните последици в повече или по-малко дългосрочен план върху здравето на 
децата. При все това тяхната употреба може да бъде планирана, но при условие, че 
производителите докажат, че не съществуват вещества, които да ги заместят, т.е. 
по-безопасни вещества. Това изменение препраща също така към "принципа" на 
изместване на тежестта на доказване, въведен в законодателството REACH, според 
който задължение на производителя е да докаже, че не разполага с други 
алтернативи на употребата на много опасно вещество.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16 б)Отговорността по отношение 
на управлението на рисковете, 
свързани с детските играчки, най-вече 
тези, свързани с употребата на 
химически вещества в играчките, 
трябва да се полага на физическите 
или юридически лица, които 
произвеждат, внасят и пускат 
играчките на пазара. 

Or. fr

Обосновка

Стопанските субекти в сектора на детските играчки трябва също така изцяло да си 
дават сметка за потенциално опасните за здравето на децата последствия от 
употребата на някои вещества или химически смеси. Следователно те трябва да 
включат в управлението на рисковете, свързани с използването на детските играчки, 
проблематиката на химическите вещества.
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Целесъобразно е определянето на 
специфични изисквания за безопасност, 
в съответствие с предохранителния 
принцип, за да бъдат обхванати 
потенциалните специфични опасности, 
създавани от играчки, поставени в 
храните, тъй като обвързването на 
детска играчка и храна би могло да 
създаде риск от задавяне, който е 
различен от рисковете, които играчката 
сама по себе си представлява, поради 
което не е обхванат от никакви 
специфични мерки на общностно 
равнище.

(18) Целесъобразно е определянето на 
специфични изисквания за безопасност, 
за да бъдат обхванати потенциалните 
специфични опасности, създавани от 
играчки, поставени в храните, тъй като 
обвързването на детска играчка и храна 
би могло да създаде риск от задавяне,
който е различен от рисковете, които 
играчката сама по себе си представлява, 
поради което не е обхванат от никакви 
специфични мерки на общностно 
равнище.

Or. fr

Обосновка

Врамките на тази изменена директива предохранителният принцип трябва да се 
прилага навсякъде. Това изменение е също така обвързано с изменение 1 на 
съображение 3 а.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Тъй като е възможно играчките или 
да съществуват, или да бъдат тепърва 
разработени, което създава опасности, 
които не са обхванати от конкретни 
изисквания за безопасност посочени в 
настоящата директива, необходимо е да 
се определят общи изисквания за 
безопасност като правна основа за 
предприемане на действия срещу 
подобни играчки. В този смисъл 

(19) Тъй като е възможно играчките или 
да съществуват, или да бъдат тепърва 
разработени, което създава опасности, 
които не са обхванати от конкретни 
изисквания за безопасност посочени в 
настоящата директива, необходимо е да 
се определят общи изисквания за 
безопасност като правна основа за 
предприемане на действия срещу 
подобни играчки. В този смисъл 
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безопасността на детските играчки 
следва да се определя във връзка с 
употребата на продукта по 
предназначение, като същевременно се 
допуска и предвидимата му употреба, 
при отчитане на поведението на децата, 
които по принцип не проявяват същата 
степен на предпазливост като 
средностатистическия възрастен 
потребител.

безопасността на детските играчки 
следва да се определя във връзка с 
употребата на продукта по 
предназначение, като същевременно се 
допуска и разумно предвидимата му 
употреба, при отчитане на поведението 
на децата, които по принцип не 
проявяват същата степен на 
предпазливост като 
средностатистическия възрастен 
потребител.

Or. fr

Обосновка

Трябва да бъдат уточнени различните видове предвидими употреби за извършване на 
оценка. Необходимо е да се мисли за това при пристъпване към оценка на детската 
играчка, за да се вземат предвид начините, по които детето може да използва 
играчката, като същевременно се изключват действия, които дете на определена 
възраст не би могло да извърши поради етапа на физическото си или интелектуално 
развитие и т.н.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Маркировката „CE“, отразяваща 
съответствието на дадена играчка, е 
видимата последица от цял един процес, 
който представлява в широк смисъл 
оценка на съответствието. Следователно 
в настоящата директива следва да бъдат 
определени общите принципи, 
регулиращи употребата на 
маркировката „СЕ“, и правилата по 
отношение на нейното поставяне.

(21) Маркировката „CE“, посочваща
съответствието на дадена играчка, е 
видимата последица от цял един процес, 
който представлява в широк смисъл 
оценка на съответствието. Следователно 
в настоящата директива следва да бъдат 
определени общите принципи, 
регулиращи употребата на 
маркировката „СЕ“, и правилата по 
отношение на нейното поставяне.

Or. fr
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Обосновка

Значителният брой изземвания на играчки с маркировка « CE », извършени през 2007 г. 
напомни на европейските потребители, че спазването на принципа на съответствие 
не е синоним на високо ниво на безопасност на детските играчки. Ето защо е 
неуместно да се каже, че маркировката « CE » гарантира ефективността на 
съответствието и така да се намеква, че гарантира и безопасността.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) От съществено значение е да стане 
ясно и за производителите, и за 
потребителите, че с поставянето на 
маркировка „CE“ върху играчката, 
производителят декларира, че 
продуктът е в съответствие с всички 
приложими изисквания и че той поема 
пълната отговорност за това.

(22) От съществено значение е да стане 
ясно за производителите, че с 
поставянето на маркировка „CE“ върху 
играчката, производителят декларира, 
че продуктът е в съответствие с всички 
приложими изисквания и че той поема 
пълната отговорност за това.

Or. fr

Обосновка

Единствено производителят може да сложи маркировката « CE ». Той трябва да си 
дава сметка, че тъй като употребата на маркировката « CE » предполага 
спазването на стриктни условия, по този начин той поема отговорност и всяка 
злоупотреба може да бъде санкционирана. Обвързано с изменение 8.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) По-специално на Комисията следва 
да се дадат правомощия за 
приспособяване на изискванията за 
химикали в някои ясно определени 
случаи и предоставяне на изключения 
от забраната на КМТВ в определени 

(32) По-специално на Комисията следва 
да се дадат правомощия за 
приспособяване на изискванията за 
химикали в някои ясно определени 
случаи и предоставяне на изключения 
от забраната на много опасни вещества
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случаи, както и за приспособяване на 
формулировката на специфичните 
предупреждения за някои категории 
играчки. Тъй като това са мерки от общ 
характер, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от тази 
директива и/или за допълването й 
посредством добавяне на нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

и на КМТВ в определени случаи, както 
и за приспособяване на формулировката 
на специфичните предупреждения за 
някои категории играчки. Тъй като това 
са мерки от общ характер, 
предназначени за изменение на 
несъществени елементи от тази 
директива и/или за допълването й 
посредством добавяне на нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Изменение, обвързано с измененията на съображение 16, на член 47 и на приложение 
ІІ, част ІІІ.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Тъй като целта на предложеното 
действие, а по-специално да се осигури 
високо ниво на безопасност на детските 
играчки, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар посредством 
определяне на хармонизирани 
изисквания за безопасност на играчките 
и минимални изисквания за пазарен 
надзор, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен самостоятелно от 
държавите-членки и, тъй като, поради 
съображения за мащаба и отражението, 
може да бъде по-добре постигната на 
общностно равнище, Общността може 
да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарността, 

(34) Тъй като целта на предложеното 
действие, а по-специално да се осигури 
високо ниво на безопасност на детските 
играчки с цел гарантирането на 
безопасността и здравето на децата, 
като същевременно се гарантира 
функционирането на вътрешния пазар 
посредством определяне на 
хармонизирани изисквания за 
безопасност на играчките и минимални 
изисквания за пазарен надзор, не може 
да бъде постигната в достатъчна степен 
самостоятелно от държавите-членки и, 
тъй като, поради съображения за 
мащаба и отражението, може да бъде 
по-добре постигната на общностно 
равнище, Общността може да приеме 



PA\736395BG.doc 14/78 PE409.407v02-00

BG

предвиден в член 5 от Договора. В 
съответствие с принципа за 
пропорционалност, както е изложен в 
същия член, предвиденото в настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели,

мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарността, предвиден в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа за 
пропорционалност, както е изложен в 
същия член, предвиденото в настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели,

Or. fr

Обосновка

Трябва да бъде припомнена основната цел на тази директива.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а Настоящата директива се 
основава на принципа, според който 
производителите, вносителите и 
другите стопански субекти 
гарантират, че производството или 
пускането на пазара на детските 
играчки и по-специално химическите 
вещества, които те съдържат, 
нямат вредно или токсично 
въздействие върху здравето на децата 
и върху околната среда. Тези мерки се 
основават на предохрнителния 
принцип.

Or. fr

Обосновка

Съответните договори и законодателства на Общността винаги се позовават на 
целта за високо равнище на защита здравето на засегнатите лица и защита на 
околната среда, същото трябва да важи при преразглеждането на 
законодателството, отнасящо се до безопасността на детските играчки, 
включително по отношение на използваните при тяхното производство химически 
вещества. При това е необходимо да припомним, че предохранителният принцип 
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трябва да бъде включен в законодателството, отнасящо се до безопасността на 
играчките.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „Производител“ означава физическо 
или юридическо лице, което проектира 
и произвежда дадена детска играчка, 
или под чието има или търговска марка 
е проектирана и/или произведена дадена 
детска играчка.

(3) „Производител“ означава физическо 
или юридическо лице, което проектира 
и произвежда дадена детска играчка, 
или под чието име или търговска марка 
е проектирана и/или произведена дадена 
детска играчка.

Or. fr

Обосновка

Езиково изменение.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) "предупреждение": специално 
обозначение (или обозначения), 
привличащи вниманието или 
предпазливостта на крайния 
потребител или на надзирашащото 
лице по отношение на условията за 
употреба или сглобяване на дадена 
играчка.

Or. fr

Обосновка

Hеобходимо е дефинирането на термина "предупреждение", за да се избегне 
объркване с етикетирането.
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Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „Изтегляне” означава всяка мярка, 
целяща възпрепятстването на 
предлагането на детска играчка на 
пазара по снабдителската верига.

(9) „Изтегляне” означава всяка мярка, 
целяща възпрепятстването на 
пускането, разпространяването, 
предлагането или излагането на 
пазара на дадена детска играчка по 
снабдителската верига.

Or. fr

Обосновка

Наложително е да се уточни какви точно действия включва изтеглянето.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 2 – точка 11 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) "задушаване": блокиране на 
функциите на основни или 
жизненоважни органи поради 
недостиг на кислород, като резултат 
от пет различни причини, а именно, 
влизане на предмет в кривото гърло, 
удавяне, задушаване, удушаване или 
премазване;

Or. fr

Обосновка

Терминът асфиксия трябва да бъде дефиниран, тъй като обхваща различни случаи на 
недостиг на кислород. Асфиксията е следствие от едно от петте събития, 
предизвикващо недостиг на кислород и представляващо сериозен или от жизнено 
значение риск за здравето на децата.
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 2 – точка 12 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) „който би могъл да бъде 
погълнат предвид формата или 
размера си”: всеки предмет, чийто 
размер или форма му позволява на 
влезе напълно, без упражняване на 
друга сила освен собственото му 
тегло, в цилиндъра за малки части, 
определен в стандарт EN 71 – 1 :2005;

Or. fr

Обосновка

Това явление трябва да бъде дефинирано, тъй като поглъщането на някои детски 
играчки може да доведе до асфиксия или да провокира стомашночревни проблеми.
Поглъщането на някои детски играчки е възможно именно поради факта, че са по-
малки спрямо цилиндъра от гореспоменатия тест.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 2 – точка 12 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) „който би могъл да предизвика 
задушаване”: всеки предмет, чийто 
размер, форма или тегло му 
позволяват, без прилагането на друга 
сила, освен тази на самия предмет, да 
запуши напълно устата, носа или 
долните дихателни пътища;

Or. fr
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Обосновка

Същото като изменението на точка 12 а.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „Вреда“ означава физическа вреда 
или увреждане на здравето.

(13) „Вреда“ означава физическа вреда 
или всяко друго увреждане на 
здравето,включително в дългосрочен 
план;

Or. fr

Обосновка

Тази дефиниция следва да бъде уточнена, като се включат и други вреди, освен 
физическите, които една несъответстваща играчка може да нанесе, както и 
последствия в дългосрочен план, свързани с употребата на някои химически вещества.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „Опасност“ означава потенциален 
източник на вреда.

(14) „Опасност“ означава потенциален 
източник на вреда спрямо здравето или 
невредимостта на което и да било 
лице;

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се уточни на какво може да бъде навредено.
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производителите гарантират, че са 
налице процедури, които да гарантират 
постоянна съответствие на 
производствените серии. Всякакви 
промени в проектирането или в 
характеристиките на продукта, както и 
промени в хармонизираните стандарти, 
въз основа на които е заявено 
съответствието на дадена играчка, 
следва да бъдат съответно взети
предвид.

4. Производителите гарантират, че са 
налице процедурите, които да 
гарантират постоянна съответствие на 
производствените серии с модела или 
прототипа на играчката и на 
нейните части, използвани при
различните процедури по оценка и 
съответствие на съответната 
играчка, както и с основните 
изисквания, посочени от член 9 и 
приложение ІІ. Производителите 
вземат надлежно предвид всякакви 
промени в проектирането или в 
характеристиките на продукта, както и 
промени в хармонизираните стандарти, 
въз основа на които е заявено 
съответствието на дадена играчка.

Във всички случаи, в които е уместно,
производителите провеждат мострени 
изследвания на предлаганите играчки, 
разследвания и, ако е необходимо,
пазят регистър с оплаквания и подават 
на дистрибуторите информация 
относно тези наблюдения.

Производителите провеждат мострени 
изследвания на произведените и 
предлаганите играчки, включително на 
техните компоненти. Тези 
изследвания се провеждат поне 
веднъж годишно, без да се нарушават 
разпоредбите на член 38.
Производителите разглеждат и 
отговарят в срок от най-много две 
седмици на получените рекламации и 
оплаквания от различните стопански 
субекти и крайните потребители и
пазят регистър с тази информация, в 
съответствие с член 7а и подават на 
стопанските субекти и на крайните 
потребители, които са се обърнали 
към тях информация относно тези 
наблюдения.

Or. fr



PA\736395BG.doc 20/78 PE409.407v02-00

BG

Обосновка

Целта на тази директива е да укрепи разпоредбите в областта на безопасността на 
детските играчки и здравето на децата. Ето защо производителите трябва да могат 
да гарантират, че са въвели различни процедури. Затова тестовете върху мостри от 
продуктите трябва да бъдат редовни и да се отнасят както за продуктите, 
излизащи от производствената верига, така и за съставящите ги части. Накрая, 
рекламациите и жалбите трябва да бъдат обработвани в разумни срокове, 
независимо дали са постъпили от страна на другите стопански субекти или от 
страна на крайните потребители.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Производители, които считат или 
имат основание да смятат, че дадена 
играчка, която са пуснали на пазара, не 
съответства на приложимото 
законодателство на Общността, вземат 
необходимите корективни мерки, за 
привеждане на играчката в съответствие 
или за изтеглянето или изземването й от 
крайните потребители, ако това е 
целесъобразно. Те информират за това 
незабавно националните органи на 
държавите-членки, в които играчката е 
бил предложена, като предоставят 
подробности, по-специално относно
несъответствието и предприетите 
корективни мерки.

7. Производители, които считат или 
имат основание да смятат, че дадена 
играчка, която са пуснали на пазара, не 
съответства на приложимото 
законодателство на Общността, вземат 
необходимите корективни мерки, за 
привеждане на играчката в 
съответствие, в съответствие с член 
10а, или за изтеглянето в 
сответствие с член 10б или 
изземването Й от крайните потребители, 
в съответствие с член 10в. Те 
информират за това незабавно 
националните органи на държавите-
членки, в които играчката е била
предложена, като по-специално 
описват с точност проблема на 
несъответствие и предприетите 
корективни мерки или мерки за 
изтегляне и изземване..

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да бъдат уточнени различните мерки, които се вземат в случай на 
несъответствие, в зависимост от констатирания проблем на съответствие или 
безопасност, както е уточнено в измененията на членове от 10а до 10в. Същото 
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важи за уведомяването на компетентните органи.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. При поискване от компетентните 
национални органи производителите 
предоставя цялата информация и 
документация, необходими за 
доказването на съответствието на 
дадена играчка. Те си сътрудничат с 
тези органи, при искане от последните, 
във всяко действие, целящо избягване 
на рисковете, породени от играчки, 
които те са пуснали на пазара.

8. При поискване от компетентните 
национални органи производителите 
предоставят, в срок от седем дни, 
цялата информация и документация, 
необходими за доказването на 
съответствието на дадена играчка. Те си 
сътрудничат с тези органи, при искане 
от последните, във всяко действие, 
целящо избягване на рисковете, 
породени от играчки, които те са 
пуснали на пазара.

Or. fr

Обосновка

Срокът за предоставяне на всеки документ или информация трябва да бъде уточнен.
Това уточнение е елемент, който има за цел да засили прилагането на мерките за 
безопасност, позволяващи да бъде гарантирано здравето на децата.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 а.Производителите уведомяват 
компетентните национални органи, 
на чиято територия предлагат 
детските играчки, за назначаването 
на упълномощен представител най-
късно до четири седмици след датата 
на назначаването му.
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Or. fr

Обосновка

Това уведомяване на компетентните национални органи е необходимо. То трябва да 
бъде извършено в определен срок.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б. Нотификацията на назначения 
упълномощен представител съдържа 
най-малкото координатите на 
упълномощения представител (име, 
пощенски адрес, телефон, електронен 
адрес, интернет страница), детските 
играчки, за които отговаря 
упълномощеният представител, 
съгласно предвидените в параграф 3 
задължения, и уникалния 
идентификационен номер на 
въпросните играчки. 

Or. fr

Обосновка

Минималните данни, които производителят трябва да предостави на 
компетентните национални органи след назначаването на упълномощения 
представител трябва да бъдат уточнени, за да може да бъдат осъществени целите 
на преразглеждането на тази директива.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при поискване от компетентните 
национални органи, да им предостави 

б) при поискване от компетентните 
национални органи, да им предостави в 
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цялата информация, необходима за 
доказване на съответствието на 
играчката;

срок от седем дни цялата информация, 
необходима за доказване на 
съответствието на играчката;

Or. fr

Обосновка

Срокът за предоставяне на всеки документ или информация трябва да бъде уточнен.
Това уточнение е елемент, който има за цел да засили прилагането на мерките за 
безопасност, позволяващи да бъде гарантирано здравето на децата. Втората част на 
изменението е езикова.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато пускат дадена играчка на 
пазара вносителите действат с 
дължимото внимание по отношение 
на приложимите изисквания.

1. Когато пускат дадена играчка на 
пазара вносителите гарантират, че 
играчките, които пускат на пазара на 
Съюза зачитат разпоредбите на 
настоящата директива, и че са 
безопасни. 

Or. fr

Обосновка

Обезателно е да се уточни, че вносителите също носят част от отговорността при 
прилагането и съобразяването с целите на преразглеждането на настоящата 
директива. Последното изменение е езиково.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да предложат определена 
играчка на пазара вносителите се 
уверяват, че съответната процедура по 

2. Преди да предложат определена 
играчка на пазара вносителите се 
уверяват, че съответната процедура по 
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оценка на съответствието е била 
изпълнена от производителя.

оценка на съответствието е била 
изпълнена от производителя. в 
съответствие с членове 18 и 19. 

Те се уверяват, че производителят е 
изготвил техническата документация, че 
играчката носи изискваната(ите) 
маркировка(и) за съответствие и е 
придружена от изискваните документи, 
както и че производителят е спазил 
изискванията, посочени в член 3, 
параграфи 5 и 6.

Те се уверяват, че производителят е 
изготвил техническата документация в 
съответствие с член 20, че играчката 
носи изискваната(ите) маркировка(и) за 
съответствие и е придружена от 
изискваните документи, както и че 
производителят е спазил изискванията, 
посочени в член 3, параграфи 5 и 6 , в 
член 9 и в приложение ІІ. .

Когато вносител открие, че дадена 
играчка не съответства на съществените 
изисквания за безопасност, определени 
в член 9 и в приложение II, той може да 
пусне тази играчка на пазара само след 
като тя е била приведена в съответствие 
с въпросните изисквания.

Когато вносител открие, че дадена 
играчка не съответства на съществените 
изисквания за безопасност, определени 
в член 9 и в приложение II, той може да 
пусне тази играчка на пазара само след 
като тя е била приведена в съответствие 
с въпросните изисквания. (не се отнася 
за българския текст)

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да припомним съответните разпоредби на настоящата директива, към 
които се отнасят различните точки. Изменението на алинея 3 е езиково.

Изменение 29

Предложение за директива
Article 5 – paragraphe 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Производителите посочват своето име 
и адреса, на който могат да бъдат 
открити, върху играчката, или, когато 
размерът или естеството Й не го 
позволяват, върху опаковката или в 
придружаващ играчката документ.

3. Производителите посочват върху 
играчката по видим и ясно четлив 
начин своето име, както и адреса, 
телефона и електронния адрес, на 
които могат да бъдат открити, или 
когато размерът или естеството й не го 
позволяват, върху опаковката или в 
придружаващ играчката документ, по 
видим начин и така че да се отличава 
от описанието на играчката.
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Or. fr

Обосновка

Първоначално предложената информация трябва да бъде допълнена и трябва да бъде 
лесно и бързо достъпна.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Вносителите гарантират, че докато 
дадена детска играчка е под тяхна 
отговорност, условията на съхраняване 
или превоз на играчката не застрашават 
нейното съответствие с изискванията, 
посочени в член 9 и приложение II.

4. Вносителите гарантират, че докато 
дадена детска играчка е под тяхна 
отговорност, условията на съхраняване 
или превоз на играчката не застрашават 
нейната цялост и нейното 
съответствие с изискванията, посочени в 
член 9 и приложение II.

Or. fr

Обосновка

Зачитането на изискванията за сигурност не включва само зачитането на 
съответствието, а трябва да гарантира също така и целостта на играчката.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Производители, които считат или 
имат основание да смятат, че дадена 
играчка, която са пуснали на пазара, не 
съответства на приложимото общностно 
законодателство, вземат необходимите 
корективни мерки за привеждане на 
играчката в съответствие или за 
изтеглянето или изземването й от 
крайните потребители, ако това е 

5. Вносителите, които считат или имат 
основание да смятат, че дадена играчка, 
която са пуснали на пазара, не 
съответства на приложимото 
законодателство на Общността, вземат 
необходимите корективни мерки, за 
привеждане на играчката в 
съответствие, в съответствие с член 
10а, или за изтеглянето в 
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целесъобразно. Те информират за това 
незабавно националните органи на 
държавите-членки, в които играчката е 
бил предложена, като предоставят 
подробности, по-специално относно 
несъответствието и предприетите 
корективни мерки.

съответствие с член 10б или 
изземването й от крайните потребители, 
в съответствие с член 10в. Те 
информират за това незабавно другите 
заинтересовани стопански субекти и
националните органи на държавите-
членки, в които играчката е била
предложена, като по-специално 
описват с точност проблема на 
несъответствие и предприетите 
корективни мерки и мерки за изтегляне 
и изземване..

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 22.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. При поискване от компетентните 
национални органи вносителите 
предоставят цялата информация и 
документация, необходими за 
доказването на съответствието на 
дадена играчка. Те си сътрудничат с 
тези органи, при искане от последните, 
във всяко действие, целящо избягване 
на рисковете, породени от играчки, 
които те са пуснали на пазара.

7. При поискване от компетентните 
национални органи производителите 
предоставят, в срок от седем дни, 
цялата информация и документация, 
необходими за доказването на 
съответствието на дадена играчка. Те си 
сътрудничат с тези органи, при искане 
от последните, във всяко действие, 
целящо избягване на рисковете, 
породени от играчки, които те са 
пуснали на пазара.

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 26.
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Изменение 33

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато предлагат дадена играчка на 
пазара, дистрибуторите действат с 
дължимото внимание по отношение 
на приложимите изисквания.

1. Когато предлагат дадена играчка на 
пазара, дистрибуторите гарантират, че 
играчките, които пускат на пазара на 
Съюза зачитат разпоредбите на 
настоящата директива, така че 
играчките, които пускат на пазара на 
Съюза да са безопасни. 

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 27.

Изменение 34

Предложение за директива
Article 6 – paragraphe 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дистрибуторите гарантират, че 
докато дадена детска играчка е под 
тяхна отговорност, условията на 
съхраняване или превоз на играчката не 
застрашават нейното съответствие с 
изискванията, посочени в член 9 и в 
приложение II.

3. Дистрибуторите гарантират, че 
докато дадена детска играчка е под 
тяхна отговорност, условията на 
съхраняване или превоз на играчката не 
застрашават нейната цялост и нейното 
съответствие с изискванията, посочени в 
член 9 и в приложение II.

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 30.
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Изменение 35

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да смятат, че дадена 
играчка, която тe са предложили на 
пазара, не съответства на приложимото 
общностно законодателство, трябва да 
предприемат необходимите корективни 
мерки, за да приведат играчката в 
съответствие или да я изтеглят или
изземат от крайните потребители, ако е 
целесъобразно. Те информират за това 
незабавно националните органи на 
държавите-членки, в които играчката е 
бил предложена, като предоставят 
подробности, по-специално относно 
несъответствието и предприетите 
корективни мерки.

4. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да смятат, че дадена 
играчка, която са пуснали на пазара, не 
съответства на приложимото 
законодателство на Общността, вземат 
необходимите корективни мерки, за 
привеждане на играчката в 
съответствие, в съответствие с член 
10а, или за изтеглянето в 
съответствие с член 10б или 
изземването й от крайните потребители, 
в съответствие с член 10в. Те 
информират за това незабавно другите 
заинтересовани стопански субекти и
националните органи на държавите-
членки, в които играчката е била
предложена, като по-специално 
описват с точност проблема на 
несъответствие и предприетите 
корективни мерки или мерки за 
изтегляне и изземване..

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 22.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При поискване от компетентните 
национални органи дистрибуторите 
предоставят цялата информация и 
документация, необходими за доказване 
на съответствието на играчката. Те си 

5. При поискване от компетентните 
национални органи производителите 
предоставят, в срок от седем дни, 
цялата информация и документация, 
необходими за доказването на 
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сътрудничат с тези органи, при искане 
от последните, във всяко действие, 
целящо избягване на рисковете, 
породени от играчките, които те са 
пуснали на пазара.

съответствието на дадена играчка. Те си 
сътрудничат с тези органи, при искане 
от последните, във всяко действие, 
целящо избягване на рисковете, 
породени от играчки, които те са 
пуснали на пазара.

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 26.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Регистър

Стопанските субекти от сектора на 
детските играчки, както са 
определени в член 1, водят регистър с 
корективните мерки, изтеглянията, 
изземванията, рекламациите и 
оплакванията, получени от другите 
стопански субекти и крайните 
потребители и с наблюденията, 
осъществени спрямо всяка една от 
гореспоменатите мерки. 
За всяка една от гореспоменатите 
мерки в регистъра са вписани по ясен 
начин причините за прилагането й, 
уникалния идентификационен номер 
на въпросната играчка, който 
позволява нейното проследяване, 
датата, на която е получена 
рекламацията или оплакването, 
както и датата на изпращане на 
резултатите от наблюденията, 
извършени във връзка с рекламацията 
или оплакването. 
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Регистърът се съхранява за период от 
десет години.  Стопанските субекти 
ги предоставят на разположението 
на компетентните национални 
органи при поискване от тяхна 
страна.

Or. fr

Обосновка

Член 3, параграф 4 се позовава на воденето на регистър от производителите.
Следователно в настоящата директива е необходимо да бъдат уточнени 
приложимите към воденето на този регистър условия.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел те разполагат с подходящи 
системи и процедури, позволяващи тази 
информация да бъде предоставяна на 
органите за пазарен надзор при 
поискване от тях за период от 10 
години.

За тази цел те разполагат с подходящи 
системи и процедури, позволяващи тази 
информация да бъде предоставяна, в 
срок от седем дни, на органите за 
пазарен надзор при поискване от тях за 
период от 10 години.

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 23.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 9 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1. Припомняме, че децата 
принадлежат към категорията на 
уязвимите лица, тъй като тяхното 
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здраве е по-крехко и биологически по-
реактивно спрямо наличието на 
някои вещества. Освен това 
рисковете, свързани с излагането им 
на въздействието на химически 
вещества са по-високи, отколкото 
при възрастните, тъй като тяхното 
развитие не е приключило.

Or. fr

Обосновка

В този член, излагащ основните изисквания за безопасност, е крайно необходимо да 
припомним, че децата се числят към категорията от населението на много 
уязвимите или уязвимите лица, в зависимост от възрастта си. И че е необходимо да 
се държи сметка за това що се отнася до изискванията за безопасност и 
гарантиране здравето на децата, използващи играчки, по-специално по отношение на 
химическите вещества.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки се основават на 
предохранителния принцип.

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 1.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Детските играчки следва да не 
застрашават безопасността или здравето 

2. Детските играчки следва да не 
застрашават безопасността или здравето 
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на трети лица при употреба по 
предназначение или по предвидим 
начин, като се има предвид поведението 
на децата.

на трети лица при употреба по 
предназначение и по разумно 
предвидим начин, като се има предвид 
поведението на децата.

Уменията на потребителите и, когато е 
целесъобразно, на техните 
надзорници, се вземат предвид по-
специално що се отнася до детски 
играчки, които с оглед на техните 
функции, размери и характеристики, са 
предназначени за употреба от деца на 
възраст под 36 месеца.

Уменията на потребителите се вземат 
предвид по-специално що се отнася до 
детски играчки, които с оглед на 
техните функции, размери и 
характеристики, са предназначени за 
употреба от деца на възраст под 36 
месеца.

Етикетите върху детските играчки или 
върху техните опаковки и инструкциите 
за употреба, които ги придружават, 
трябва да привличат вниманието на 
потребителите или на техните 
надзорници върху опасностите и 
рисковете, които могат да възникнат 
при употребата на играчките, както и 
върху начините за избягването им.

Етикетите върху детските играчки или 
върху техните опаковки и инструкциите 
за употреба, които ги придружават, 
трябва да привличат вниманието на 
потребителите или на техните 
надзорници върху опасностите и 
рисковете, които могат да възникнат 
при употребата на играчките, както и 
върху начините за избягването им.

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 7 за първата част на изменението. За оценяване на 
основните изисквания за безопасност не може да се взема предвид присъствието на 
надзираващо лице, тъй като следва да бъде оценена безопасността, присъща на 
самите играчки. Необходимо е да има наблюдение, но то не може да бъде 
непрекъснато, тъй като детето трябва да може и има нужда да играе самό, за да се 
развива и да придобие самостоятелност.

Изменение 42

Предложение за директива
Article 9 – paragraphe 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Играчките, пуснати на пазара, следва 
да отговарят на съществените 
изисквания за безопасност в течение на 
предвидимия им и обичаен период на 
употреба.

3. Играчките, пуснати на пазара, следва 
да отговарят на съществените 
изисквания за безопасност в течение на 
обичайния им и разумно предвидим 
период на употреба.
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Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 2.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предупрежденията, посочени в точка 
1 не могат да бъдат използвани за 
детски играчки, които поради своите 
функции, размери или други 
характеристики, с изключение на 
теглото, са предназначени за деца на 
възраст по-малко от тредесет и 
шест месеца. 

Or. fr

Обосновка

Играчки, предназначени за деца на възраст под три години често носят 
обозначението "не е предназначено за деца на възраст под три години", докато 
всъщност са предназначени за тази възрастова категория. По този начин някои 
производители се опитват да се освободят от отговорността си или да се 
презастраховат. Тъй като приложение V не забранява изрично използването на тази 
формулировка, много по-лесно е, с оглед контрола върху пазара, спазването на 
законодателството да се осигури посредством включването на тази разпоредба в 
директивата.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до категориите играчки, 
изброени в дял Б от приложение V, се 
използват предупрежденията, 

Що се отнася до категориите играчки, 
изброени в дял Б, точки от 2 до 5, от 
приложение V, предупрежденията, 
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определени в него. определени в него се вземат предвид 
при изготвянето на текста към тях. .

Or. fr

Обосновка

Изменение в съответствие с изменение 102. Следва също така да бъде уточнен 
обхватът на тази разпоредба.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителят отбелязва
предупредителните обозначения по 
видим, ясно четлив и еднозначен начин 
върху играчката, върху прикрепен 
етикет или върху опаковката и, ако е 
целесъобразно, при инструкциите за 
употреба, които придружават играчката.
Малките играчки, продавани без 
опаковка, носят съответното 
предупреждение, прикрепено към тях.

2. Предупредителните обозначения се 
изписват по еднозначен, видим, лесно
четлив и разбираем за потребителите 
или техните надзорници начин и се 
поставят върху играчката или ако 
това е технически невъзможно, върху 
прикрепен етикет  върху играчката или 
върху опаковката .  Те се повтарят в
инструкциите за употреба, които 
придружават играчката. Малките 
играчки, продавани без опаковка, носят 
съответното предупреждение, 
прикрепено към тях.

Предупрежденията, уточняващи 
минималната и максимална възраст на 
потребителите, са изложени по видим, 
четлив и забележим начин на мястото на 
продажба.

Предупредителните обозначения, 
уточняващи минималната и максимална 
възраст на потребителите, са изложени 
по видим, ясно и лесно четлив и 
еднозначен и забележим начин на 
мястото на продажба.
Представителите, вносителите и 
дистрибуторите задължително се 
информират за тези 
предупредителни надписи с оглед 
предупрежденията, уточняващи 
минималната и максималната 
възраст на потребителите, да бъдат 
правилно поставени на мястото на 
продажба.
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Предупредителните обозначения се 
редуват така, че да се появяват 
редовно. Предупреждението се 
отпечатва върху най-видимата част 
на опаковката, както и върху 
външната опаковка, с изключение на 
прозрачните обвивки, които се 
използват при продажба на дребно на 
съответната играчка. Държавите-
членки могат да определят 
местоположението на 
предупрежденията, които трябва да 
фигурират върху посочените места, в 
зависимост от езиковите изисквания. 
Текстът на предупредителните 
надписи и на обозначенията за 
съдържанието, които настоящият 
член налага, е: 
a) отпечатан с черен удебелен шрифт 
Helvetica на бял фон. За да се 
съобразят с езиковите изисквания, 
държавите-членки имат право да 
изберат плътността на шрифта при 
условие, че размерът на шрифта, 
специфициран в тяхното 
законодателство е такъв, че да 
позволява много лесно и ясно 
прочитане на предупредителния 
надпис;
б) отпечатан на официалния език или 
езици на държавата-членка, на чийто 
пазар играчката се предлага.

Or. fr

Обосновка

Разпоредбите по отношение на предупредителния надпис трябва да бъдат уточнени 
по редица точки, което обосновава това изменение, което повтаря реда и условията, 
цитирани в алинеи 3 и 4, от някои приети разпоредби в рамките на 
законодателството относно тютюневите изделия. По отношение на разпоредбите 
относно предупрежденията на мястото на продажба, редовно се констатира, че 
продавачите не са информирани, че някои играчки не са предназначени за деца на 
възраст под 3 години, което омаловажава целта към засилване на безопасността на 
децата.
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Изменение 46

Предложение за директива
Article 10 – paragraphe 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да 
изискват изписването на въпросните 
предупрежденията и инструкциите за 
безопасност, или на част от тях, на 
официалния им език или езици, когато 
детските играчки се предлагат на 
вътрешния им пазар.

3. Предупредителните надписи,
описани в настоящия член и в 
приложение V и инструкциите за 
безопасност, се изписват, на 
официалния език или езици на 
държавата-членка, когато детските 
играчки се предлагат на вътрешния й
пазар.

Or. fr

Обосновка

Съставянето на предупредителните надписи и на инструкциите за безопасност на 
официалния език или езици на държавата-членка, на чийто пазар играчките се 
предлагат, е съществен елемент за сигурността и здравето на децата.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а 
Общи разпоредби за стопанските 
субекти относно коригиращите 

мерки, които трябва да се 
предприемат, в случай на 

несъответствие или съмнение 
относно съответствието на 

играчките
1. Съгласно членове 3, 5 и 6, 
стопанските субекти, за които се 
отнася даден проблем или съмнение 
относно съответствието с 
разпоредбите, свързани с 
етикетирането, съгласно член 9а или 
предупредителните обозначения, 
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съгласно член 10 , предприемат 
необходимите коригиращи мерки за 
привеждане в съответствие на 
играчките, засегнати от проблема със 
съответствието.
2. Коритиращите мерки засягат 
единствено привеждането в 
съответствие на етикетирането или 
на предупредителните обозначения, в 
съответствие с членове 9а и 10.
3. Стопанските субекти, за които се 
отнася даден проблем или съмнение за 
съответствие с разпоредбите 
относно етикетирането в 
съответствие с член 9а или 
предупрежденията, съгласно член 10, 
незабавно информират за това 
останалите стопански субекти, за 
които това се отнася, организациите 
на потребителите и националните 
органи на държавите-членки, в които 
са предоставили играчката, като 
описват точно по-специално 
проблема за несъответствие и 
приетите коригиращи мерки.
4. Коригиращите мерки се прилагат 
незабавно и се осъществяват 
възможно най-бързо, най-късно до 
срок от две седмици след 
констатирането на проблема, 
свързан със съответствието.
В случай на невъзможност за спазване 
на посочения по-горе срок, 
стопанските субекти, за които 
проблемът, свързан със 
съответствието се отнася, 
информират незабавно останалите 
засегнати стопански субекти и 
компетентните национални органи и 
обосновават необходимостта от 
допълнителен срок за привеждането в 
съответствие. Компетентните 
национални органи се произнасят 
възможно най-бързо по искането за 
срок и незабавно информират 
съответните стопански субекти за 
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решението, по-специално за срока за 
привеждане в съответствие на 
въпросните играчки.
5. Предлагането на играчките на 
крайните потребители се 
прекратява, докато привеждането в 
съответствие с настоящатта 
директива не бъде осъществено.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се уточнят разпоредбите, свързани с коригиращите мерки, посочени 
в членове 3, 5 и 6 от настоящата директива. Тези уточнения са неделима част от 
укрепването на разпоредбите за безопасност на играчките и здравето на децата.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 10б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10б (нов)
Общи разпоредби за стопанските 

субекти по отношение на мерките за 
изтегляне на несъответстващи 
играчки или играчки, за които 
съществува съмнение относно 

съответствието
1. Съгласно членове 3, 5 и 6, 
стопанските субекти, за които се 
отнася даден проблем или съмнение 
относно съответствието с 
разпоредбите относно безопасността 
на играчките, предприемат незабавно 
мерки за изтеглянето на играчките.
2. Стопанските субекти, за които се 
отнася даден проблем или съмнение за 
съответствие с разпоредбите 
относно безопасността на 
играчките, незабавно информират за 
това останалите стопански субекти, 
за които това се отнася, 
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организациите на потребителите и 
националните органи на държавите-
членки, в които са предоставили 
играчката, като описват точно по-
специално проблема за 
несъответствие и приетите мерки за 
изтегляне.
3. Мерките за изтегляне се прилагат 
незабавно и се осъществяват 
възможно най-бързо, най-късно до 
срок от две седмици след 
констатирането на проблемът, 
свързан със съответствието.
В случай на невъзможност за спазване 
на посочения по-горе срок, 
стопанските субекти, за които 
проблемът, свързан със 
съответствието се отнася, 
информират незабавно останалите 
засегнати стопански субекти и 
компетентните национални органи и 
обосновават необходимостта от 
допълнителен срок за привеждането в 
съответствие. Компетентните 
национални органи се произнасят 
възможно най-бързо по искането за 
срок и информират възможно най-
бързо съответните стопански 
субекти за решението, по-специално 
за евентуалния срок, необходим за 
привеждане в съответствие на 
въпросните играчки.
4. Предлагането на играчките на 
крайните потребители се прекратява 
за неограничен период от време.
След привеждане в съответствие на 
играчките, които са били подложени 
на процедура по изтегляне, те се 
считат за нова играчка и трябва да 
отговарят на всички разпоредби от 
настоящата директива за ново 
предлагане на крайните потребители.

Or. fr
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Обосновка

Необходимо е да се уточнят разпоредбите, свързани с мерките за изтегляне, посочени 
в членове 3, 5 и 6 от настоящата директива. Тези уточнения са неделима част от 
укрепването на разпоредбите за безопасност на играчките и здравето на децата.
Условията и редът по отношение на изтеглянето трябва да бъдат по-строги от 
коригиращите мерки, тъй като безопасността на играчките и здравето на децата 
могат да бъдат сериозно засегнати.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 10 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 в (нов)
Общи разпоредби за стопанските 

субекти по отношение на мерките за 
изземване на несъответстващи 
играчки или играчки, за които 
съществува съмнение относно 

съответствието
1. Съгласно членове 3, 5 и 6, 
стопанските субекти, за които се 
отнася даден проблем или съмнение 
относно съответствието с 
разпоредбите относно безопасността 
на играчките, предприемат незабавно 
мерки за изтеглянето на играчките.
2. Крайните потребители, които са 
придобили несъответстващи играчки, 
се информират незабавно чрез всички 
канили за информация, съществуващи 
на територията на държавите-
членки, в които съответните 
стопански субекти са предложили 
играчката. Точната предоставена 
информация, по-специално причината 
за несъответствие на играчката, 
опасностите, които тази играчка 
крие и евентуалните рискове, както и 
всяка мярка, която налага предпазна 
или защитна мярка за 
несъответсващата играчка и 
мястото, където 
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несъответстващите играчки трябва 
да бъдат върнати.  
3. Стопанските субекти, за които се 
отнася даден проблем или съмнение за 
съответствие с разпоредбите 
относно безопасността на 
играчките, незабавно информират за 
това останалите стопански субекти, 
за които това се отнася, 
организациите на потребителите и 
националните органи на държавите-
членки, в които са предоставили 
играчката, като описват точно по-
специално проблема за 
несъответствие и приетите мерки за
изземване.
Стопанските субекти, за които 
мярката за изземване се отнася, 
предоставят на крайните 
потребители, които са придобили 
несъответстващи играчки, безплатна 
телефонна линия, достъпна 24 часа в 
денонощието по време на цялата 
кампания за изземване.
Съответните стопански субекти си 
сътрудничат заедно с организациите 
на потребителите и компетентните 
органи на държавите-членки, в които 
играчката е била предложена.
Различните участници, посочени по-
горе, координират своите мерки и 
действия чрез най-подходящите 
според тях начини.
Евентуалните разходи, свързани с 
информирането на крайните 
потребители, са за сметка на 
съответните стопански субекти.
4. Мерките за изземване се прилагат 
незабавно и се осъществяват 
възможно най-бързо, най-късно до 
срок от две седмици след 
констатирането на проблемът, 
свързан със съответствието.
В случай на невъзможност за спазване 
на посочения по-горе срок, 
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стопанските субекти, за които 
проблемът, свързан със 
съответствието се отнася, 
информират незабавно останалите 
засегнати стопански субекти и 
компетентните национални органи и 
обосновават необходимостта от 
допълнителен срок за привеждането в 
съответствие. Компетентните 
национални органи се произнасят 
относно искането за допълнителен 
срок възможно най-бързо и най-много 
в срок до седем дни и информират 
възможно най-бързо и най-много в 
срок до седем дни съответните 
стопански субекти за решението, по-
специално за срока за привеждане в 
съответствие на въпросните играчки.
5. Предлагането на играчките, които 
все още са на пазара, на крайните 
потребители се прекратява за 
неограничен период от време.
6. След привеждане в съответствие 
на играчките, които са били 
подложени на процедура по 
изтегляне, те се считат за нова 
играчка и трябва да отговарят на 
всички разпоредби от настоящата 
директива за ново предлагане на 
крайните потребители.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се уточнят разпоредбите, свързани с мерките за изтегляне, посочени 
в членове 3, 5 и 6 от настоящата директива. Тези уточнения са неделима част от 
укрепването на разпоредбите за безопасност на играчките и здравето на децата.
Условията и редът по отношение на изземването трябва да бъдат по-строги от 
мерките за изтегляне, тъй като те засягат играчки, които потребителите 
притежават, следователно безопасността на играчките и здравето на децата могат 
сериозно да бъдат засегнати при липса на подходящи мерки за изземване.
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Изменение 50

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка на безопасността Оценка на безопасността (не се 
отнася до българския текст)

Or. fr

Обосновка

Езиково изменение.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 17 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на безопасността на 
играчките отчита всички 
съществени аспекти, по-специално 
категориите деца и групите деца, 
които представляват висока или 
особена уязвимост, например децата 
със специфични нужди. 

Or. fr

Обосновка

Освен че става въпрос за припомняне на основната цел на оценката, е необходимо 
също така да се уточнят допълнителните му аспекти, по-специално да се вземат под 
внимание групите деца с увреждания.
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Изменение 52

Предложение за директива
Член 17 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Липсата или малкия брой сериозни 
инциденти не се счита 
систематично за презумпция за ниска 
степен на риск.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел средно сериозните инциденти, но основно безобидните 
такива, да бъдат взети под внимание в по-голяма степен, за да се стигне до по-точно 
представяне на случаите с инциденти, свързани с играчките.

Изменение 53

Предложение за директива
Article 19 – paragraphe 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато орган за оценка на 
съответствието, нотифициран по силата 
на член 21, по-нататък наричан 
„нотифициран орган“, провежда 
процедура на ЕО за изследване на типа, 
той оценява при необходимост
съвместно с производителя анализа, 
извършен от производителя в 
съответствие с член 17 по отношение на 
опасностите, които играчката може да 
създава.

3. Когато орган за оценка на 
съответствието, нотифициран по силата
на член 21, по-нататък наричан 
„нотифициран орган“, провежда 
процедура на ЕО за изследване на типа, 
той оценява съвместно с производителя 
анализа, извършен от производителя в 
съответствие с член 17 по отношение на 
опасностите, които играчката може да 
създава..

Or. fr

Обосновка

Тази оценка не може да бъде незадължителна, предвид целта да се засили 
безопасността на децата.
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Изменение 54

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сертификатът подлежи на 
преразглеждане по всяко време, когато 
това е необходимо, по-специално в 
случай на промени в производствения 
процес, в суровините или в 
компонентите на играчката и, при всяко 
положение, веднъж на всеки 5 години.

Сертификатът подлежи на 
преразглеждане по всяко време, когато 
това е необходимо, по-специално в 
случай на промени в производствения 
процес, в суровините или в 
компонентите на играчката и, при всяко 
положение, веднъж на всеки три
години.

Or. fr

Обосновка

Срокът трябва да бъде намален, предвид целта да се засили безопасността на 
децата.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 20 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1. Производителят съхранява и 
предоставя на компетентните 
национални органи при поискване от 
тяхна страна техническата 
документация, посочена в член 3, 
параграф 2 за всяка проверка или 
мониторинг на тяхна територия в 
съответствие с член 38, параграф 3а.

Or. fr

Обосновка

В този член следва да се уточни, че техническата документация трябва да бъде на 
разположение при всяка проверка или мониторинг при производителя на играчки.
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Изменение 56

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден орган за пазарен надзор 
поиска от производителя техническата 
документация или части от нея, органът 
може да определи срок за 
представянето ѝ от поне 30 дни, освен 
ако е оправдан по-кратък срок поради 
сериозен и непосредствен риск.

При поискване от страна на 
компетентните национални органи 
производителя или неговият 
упълномощен представител 
предоставят  техническата 
документация или превод на части от 
нея в срок от максимум 
четиринадесет дни, освен ако е 
оправдан по-кратък срок поради 
сериозен и непосредствен риск.

Or. fr

Обосновка

Необходима е повече точност и незабавно да бъде определен срок за предаване на 
документацията. Това засилва безопасността на играчките и позволява в по-голяма 
степен да се гарантира безопасността и здравето на децата, които са цел на това 
преразглеждане.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако производителят не съблюдава 
задълженията, предвидени в параграфи 
1, 2 и 3, органът за пазарен надзор може 
да изиска провеждането на изпитване от 
нотифициран орган, в рамките на 
конкретен времеви период и за сметка 
на производителя, с цел да се изясни 
съответствието с хармонизираните 
стандарти и съществените изисквания за 
безопасност.

4. Ако производителят не съблюдава 
задълженията, предвидени в параграфи -
1а, 1, 2 и 3, органът за пазарен надзор 
изисква провеждането на изпитване от 
нотифициран орган, в рамките на 
времеви период от 14 дни максимум в 
сертифициран трети орган и за 
сметка на производителя, с цел да се 
удостовери съответствието с 
хармонизираните стандарти и 
съществените изисквания за 
безопасност.
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Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 57.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 20 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Ако производителят не спазва 
задълженията, предвидени в параграф 
4, органът за пазарен надзор 
предприема мерките, които счита за 
необходими, за да се гарантира, че 
съответните играчки няма да бъдат 
предложени на пазара и в 
дистрибуторските мрежи на 
територията, за която той осигурява 
надзор.

Or. fr

Обосновка

Настоящият член е непълен. Ако производителят не спазва задълженията, които 
има, компетентните национални органи трябва да могат да предприемат мерки, 
позволяващи да се гарантира безопасността и здравето на децата.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 25 – параграф 7 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) солидна техническа и професионална 
квалификация, обхващаща всички 
дейности по оценка на съответствието в 
съответната област, за която е 
нотифициран органът за оценка на 
съответствието;

а) солидна техническа и професионална 
квалификация, удостоверена по-
специално с дипломи или 
професионален опит и от 
удостоверения, обхващаща всички 
дейности по оценка на съответствието в 
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съответната област, за която е 
нотифициран органът за оценка на 
съответствието;

Or. fr

Обосновка

Необходимо е техническата и професионална квалификация на персонала на 
нотифицираните органи да бъде удостоверена.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 25 – параграф 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. Органът за оценка на 
съответствието се стреми да е 
сертифициран по ISO 9001, версия 
2000.

Or. fr

Обосновка

Това сертифициране е допълнителна гаранция за качеството на оценката и за 
спазването на стандартите в неговото поведение.

Изменение 61

Предложение за директива
Член 27 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 bis. Фишлиалите и 
подизпълнителите са сертифицирани 
по ISO 9001, версия 2000 г.

Or. fr
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Обосновка

Това сертифициране е допълнителна гаранция за качеството на процесите на 
производство и на редовната оценка и мониторинга им.

Изменение 62

Предложение за директива
Член 38 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. За целите на надзора на играчки, 
пуснати на пазара по силата на член 
37, органите за пазарен надзор или 
всеки сертифициран орган, който те 
упълномощят за това, имат 
разрешение за извършване на внезапен 
контрол в помещенията на 
стопанските субекти, ако е 
възможно веднъж годишно и най-
малко веднъж на всеки две години.

Or. fr

Обосновка

Проверките в помещенията на стопанските субекти не може да се случва само 
когато това се окаже необходимо, а трябва да се провежда внезапно, разбира се без 
предварително уведомяване, и възможно най-редовно, като две години е разумен 
период.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато органите за пазарен надзор на 
една държава-членка са предприели 
действие съгласно член 12 от Директива 
2001/95/ЕО или когато същите имат 
основателна причина да смятат, че 
дадена играчка, попадаща в обхвата на 
настоящата директива, представлява 

1. Когато органите за пазарен надзор на 
една държава-членка са предприели 
действие съгласно член 12 от Директива 
2001/95/ЕО или когато същите имат 
съмнения, че дадена играчка, попадаща 
в обхвата на настоящата директива, 
представлява риск за здравето или 
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риск за здравето или сигурността на 
лицата, те извършват съвместно със 
стопанските субекти оценка по 
отношение на засегнатата играчка, като 
обхванат всички изисквания, 
предвидени в настоящата директива.

сигурността на лицата, те 
осъществяват незабавно 
необходимите оценки по отношение на 
засегнатата играчка, като обхванат 
всички изисквания, предвидени в 
настоящата директива. Стопанските 
субекти предоставят на органите 
всякаква информация или елементи, 
които те поискат, в срок от седем 
дни.

В случаите, когато в процеса на 
оценяване органите за пазарен надзор 
установят, че играчката не отговаря на 
изискванията, посочени в настоящата 
директива, те изискват по своя 
преценка от съответния стопански 
субект да предприеме нужните 
корективни действия, за да приведе 
играчката в съответствие с тези 
изисквания или да я изтегли от пазара 
или изземе в разумен срок, съобразен с 
естеството на риска.

В случаите, когато в процеса на 
оценяване органите за пазарен надзор 
установят, че играчката не отговаря на 
изискванията, посочени в настоящата
директива, те изискват по своя 
преценка от съответния стопански 
субект да предприеме нужните 
корективни действия, за да приведе 
играчката в съответствие с тези 
изисквания или да я изтегли от пазара 
или изземе в сроковете, предвидени в 
членове от 10а, 10б и 10в от 
настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Трябва да се направи незабана оценка на всеки проблем, свързан със съответствието.
Участието на съответните стопански субекти трябва да се свежда до 
предоставянето на информация за оценката на въпросната играчка. Ако 
съответствието не е спазено, коригиращи мерки, отговарящи на констатирания 
проблем, трябва да бъдат приложени в определения срок.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стопанският субект гарантира 
предприемането на всички корективни 
действия по отношение на всички 
засегнати играчки, предлагани от него
на пазара на цялата територия на 

3. Стопанският субект или 
съответните стопански субекти 
гарантират предприемането на всички 
корективни действия, мерки за 
изтегляне или изземване по отношение 
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Общността. на всички засегнати играчки, 
предлагани от тях на пазара на цялата 
територия на Общността.

Or. fr

Обосновка

Следва да бъде ясно и следователно да се включат всички стопански субекти и всички 
операции, за които се отнасят мерките, които трябва да бъдат предприети в случай 
на несъответствие.

Изменение 65

Предложение за директива
Член 41 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, когато съответният 
стопански субект не предприеме 
адекватните корективни действия в 
рамките на срока, указан във втората 
алинея на параграф 1, органите за 
пазарен надзор предприемат 
съответните временни мерки, за да 
забранят или ограничат предлагането на 
играчката на националния пазар или за 
изтеглянето Й от пазара, или за нейното 
изземване.

4. В случаите, когато съответният 
стопански субект не предприеме 
адекватните корективни действия, 
мерки за изтегляне или изземване в 
рамките на срока, указан във втората 
алинея на параграф 1, органите за 
пазарен надзор предприемат 
съответните временни мерки, за да 
забранят или ограничат предлагането на 
играчката на националния пазар или за 
изтеглянето ѝ от пазара, или за нейното 
изземване.

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 64.
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Изменение 66

Предложение за директива
Член 41 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В случаите, в които в срок от три 
месеца от получаването на 
информацията, посочена в параграф 4, 
не е повдигнато възражение нито от 
държава-членка, нито от Комисията във 
връзка с временна мярка, предприета от 
държава-членка спрямо засегнатата 
играчка, мярката се счита за 
основателна.

7. В случаите, в които в срок от четири 
седмици от получаването на 
информацията, посочена в параграф 4, 
не е повдигнато възражение нито от 
държава-членка, нито от Комисията във 
връзка с временна мярка, предприета от 
държава-членка спрямо засегнатата 
играчка, мярката се счита за 
основателна.

Or. fr

Обосновка

Мерките, предложени от компетентните национални органи, трябва да бъдат 
разгледани от страните в разумен срок, за да се произнесат относно мерките, 
свързани с несъответствието, поискани от компетентен национален орган на 
стопанските субекти, свързани с въпросната играчка.

Изменение 67

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако се прецени, че националната 
мярка е оправдана, всички държави-
членки предприемат нужните мерки, за 
да осигурят изтеглянето 
несъответстващата играчка от пазара 
им. Държавите-членки информират 
Комисията за това.

2. Ако се прецени, че националната 
мярка е оправдана, всички държави-
членки предприемат нужните мерки, за 
да осигурят изтеглянето или 
изземването на несъответстващата 
играчка от пазара им. Държавите-
членки информират Комисията за това.

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 64.
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Изменение 68

Предложение за директива
<Article>Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато се прецени, че националната
мярка е оправдана и несъответствието 
на играчката се дължи на недостатъци в 
хармонизираните стандарти, както е 
посочено в член 41, параграф 5, буква 
б), Комисията или държавата-членка 
отнасят въпроса до Постоянния 
комитет, създаден съгласно член 5 от 
Директива 98/34/EО.

3. Когато се прецени, че националната 
мярка е оправдана и несъответствието 
на играчката се дължи на недостатъци в 
хармонизираните стандарти, както е 
посочено в член 41, параграф 5, буква 
б), в срок от седем дни Комисията или 
държавата-членка отнасят въпроса до 
Постоянния комитет, създаден съгласно 
член 5 от Директива 98/34/EО.

Or. fr

Обосновка

Пропуските по отношение на хармонизиран стандарт, свързан със съответствието и 
безопасността на играчките, се коригират своевременно, в най-кратки срокове.

Изменение 69

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 41, когато държава-членка направи 
една от следните констатации, тя 
изисква от съответния стопански субект 
да коригира въпросното несъответствие:

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 41, когато държава-членка направи 
една от следните констатации, тя 
изисква от съответния стопански субект 
да коригира въпросното несъответствие:

Or. fr

Обосновка

Следва да съществува по-голяма точност. Трябва да се действа своевременно за 
гарантиране на безопасността на играчките и здравето на децата.
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Изменение 70

Предложение за директива
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато несъответствието, посочено в 
параграф 1 продължи да съществува, 
държавата-членка предприема всички 
подходящи мерки за да ограничи или 
забрани предлагането на играчката на 
пазара или за да осигури нейното 
изземване или изтегляне от пазара.

2. Когато несъответствието, посочено в 
параграф 1 продължи да съществува, 
държавата-членка предприема 
незабавно всички подходящи мерки за 
да ограничи или забрани предлагането 
на играчката на пазара или за да осигури 
нейното изземване или изтегляне от 
пазара.

Or. fr

Обосновка

Следва да съществува по-голяма точност. Трябва да се действа своевременно за 
гарантиране на безопасността на играчките и здравето на децата.

Изменение 71

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на приспособяването им 
към технологичния и научен напредък, 
Комисията може да изменя следните 
разпоредби:

1. За целите на приспособяването им 
към технологичния и научен напредък, 
Комисията променя следните 
разпоредби, веднага след като се е 
запознала с нови данни:
(- a) ПРИЛОЖЕНИЕ 1

а) Точки 7 и 8 от част III на приложение 
II;

а) приложение ІІ, част ІІІ, с 
изключение на точки 1 и 2;

б) Приложение V. б) Приложение V.

Or. fr
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Обосновка

Възприетата процедура на комитология се прилага единствено за тези няколко 
точки. Тя трябва да бъде разширена за други въпроси, тъй като процедурата на 
стандартизация или хармонизиране е твърде продължителна, за да отговори на 
спешни промени, както показват опасностите и рисковете, които магнитите 
представляват за здравето на децата.

Изменение 72

Предложение за директива
Член 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

Три години след датата на прилагане на 
настоящата директива, упомената във 
втория параграф на член 53 и на всеки 
пет години след тази дата държавите-
членки изпращат до Комисията доклад 
за прилагането на настоящата 
директива.

Три години след датата на прилагане на 
настоящата директива, упомената във 
втория параграф на член 53 и на всеки 
три години след тази дата държавите-
членки изпращат до Комисията доклад 
за прилагането на настоящата 
директива.

Този доклад ще съдържат оценка на 
положението по отношение на 
безопасността на играчките и относно 
ефективността на настоящата 
директива, както и представяне на 
дейностите по пазарен надзор, 
осъществени от държавите-членки.

Този доклад съдържа оценка на 
положението по отношение на 
безопасността на играчките и относно 
ефективността на настоящата 
директива, както и представяне на 
дейностите по пазарен надзор, 
осъществени от държавите-членки.

Комисията ще съставя и ще публикува
резюме на този национален доклад.

В най-кратки срокове Комисията 
съставя и публикува доклад, който 
съдържа, при целесъобразност, 
предложения за промяна или 
преразглеждане на настоящата 
директива. Тя го предава на 
Европейския парламент и на Съвета.
Тя публикува незабавно поне резюме и 
заключенията на доклада на сайта си, 
на всички официални езици на Съюза.

Or. fr

Обосновка

Комисията трябва да състави доклад относно докладите за оценка на приложението 
на настоящата директива в държавите-членки. Тя трябва да го съобщи на 
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съзаконодателите и незабавно да го публикува цялостно на сайта си, в противен 
случай поне резюме и заключенията. Следователно това изменение изисква да се 
прилагат мерките за минимална прозрачност.

Изменение 73

Предложение за директива
Член 50 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят режима на 
санкциите, които могат да включват и 
криминални санкции в случай на 
сериозни нарушения, които ще бъдат 
прилагани в случай на нарушаване на 
националните разпоредби, приети в 
изпълнение на настоящата директива, и 
вземат всички необходими мерки за 
осигуряване на тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефикасни, пропорционални и да имат 
възпиращ ефект.

Държавите-членки определят и 
прилагат режима на санкциите, които 
могат да включват и криминални 
санкции в случай на сериозни 
нарушения, които ще бъдат прилагани в 
случай на нарушаване на националните 
разпоредби, приети в изпълнение на 
настоящата директива, и вземат всички 
необходими мерки за осигуряване на 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефикасни, 
пропорционални и да имат възпиращ 
ефект. 

Or. fr

Обосновка

Необходимо е, но е недостатъчно, държавите-членки да определят санкции в отговор 
на нарушенията на разпоредбите на настоящата директива. Всъщност, те трябва 
също така да могат да ги прилагат, за да материализират тези санкции.

Изменение 74

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава І – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Достъпните ръбове, издатини, въжета, 
кабели и прикрепители върху детските 
играчки се проектират и конструират 
така, че доколкото е възможно, да се 
сведе до минимум рискът от физическо 

2. Достъпните ръбове, издатини, въжета, 
кабели и прикрепители върху детските 
играчки се проектират и конструират 
така, че да се намали максимално
рискът от физическо нараняване при 
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нараняване при допир с тях. допир с тях.

Or. fr

Обосновка

Наложително е да се намалят съответните рискове до възможно най-ниска степен, 
за да се подобри безопасността на играчките и да се гарантира невредимостта и 
здравето на децата.

Изменение 75

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава І – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Детските играчки трябва да се 
проектират и конструират така, че да се 
сведе до минимум рискът от физическо 
нараняване, което може да бъде 
причинено от движението на 
подвижните им части.

3. Детските играчки трябва да се 
проектират и конструират така, че да се 
намали максимално рискът от 
физическо нараняване, което може да 
бъде причинено от движението на 
подвижните им части.

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 74.

Изменение 76

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава І – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Опаковките, в които подобни играчки се 
слагат с цел продажба, не трябва да 
създават риск от удушаване или 
асфикция, причинен от външно 
запушване на дихателните пътища през 
устата или носа.

Опаковките, в които подобни играчки се 
слагат с цел продажба, не трябва да 
създават риск от удушаване или 
асфикция, причинен от вътрешно 
запушване на долните дихателни 
пътища и от външно запушване на 
дихателните пътища през устата или 
носа. Те са снабдени с отвор, за да е 
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възможна циркулацията на въздух и 
дишането в случай на запушване.

Or. fr

Обосновка

Вътрешното запушване трябва също да се вземе предвид. И за да се подобри 
безопасността на съответния предмет, върху него трябва да бъде направен отвор, 
който позволява на детето да поема кислород през въпросния предмет, както 
съществува при други предмети, причинили в миналото запушване и асфикция.

Изменение 77

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава І – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Детските играчки, предназначени за 
употреба в плитки води, които могат да 
носят или поддържат дете над водата, 
следва да бъдат проектирани и 
конструирани така, че да намалят, 
доколкото е възможно, при отчитане 
на препоръчителната употреба на 
въпросната играчка, риска за загуба на 
плавателност на играчката и загуба на 
поддържане на детето.

5. Детските играчки, предназначени за 
употреба в плитки води, които могат да 
носят или поддържат дете над водата, 
следва да бъдат проектирани и 
конструирани така, че да намалят, 
максимално, при отчитане на 
препоръчителната и разумно 
предвидима употреба на въпросната 
играчка, риска за загуба на плавателност 
на играчката и загуба на поддържане на 
детето.

Or. fr

Обосновка

Idem respectivement amendement 74 et 2.

Изменение 78

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава І – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Детските играчки, позволяващи на 7. Детските играчки, позволяващи на 
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потребителите си движение с тях, 
трябва да съдържат, доколкото е 
възможно, спирачна система, която е 
подходяща за типа играчка и 
съизмерима с развиваната посредством 
нея кинетична енергия. Подобна 
спирачна система трябва да е лесна за 
употреба от потребителя и да не 
представлява опасност от изхвърляне 
или физическо нараняване за 
потребителя или трета страна.

потребителите си движение с тях, 
трябва да съдържат спирачна система, 
която е подходяща за типа играчка и 
съизмерима с развиваната посредством 
нея кинетична енергия. Подобна 
спирачна система трябва да е лесна за 
употреба от потребителя и да не 
представлява опасност от изхвърляне 
или физическо нараняване за 
потребителя или трета страна.

Or. fr

Обосновка

Липсата на спирачна система или наличието на теподходяща спирачна система 
засягат важна част от движещите се на колела играчки. Също така следва да 
съществува по-голяма стриктност, за да се подобри безопасността на този вид 
играчки и безопасността на децата.

Изменение 79

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава І – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Играчките за извършване на 
определена дейност биват конструирани 
така че да се минимизира доколкото е 
възможно рискът от сблъсък или 
захващане на части от тялото или 
прищипване на облекло и рискът от 
падане, удар или удавяне.

11. Играчките за извършване на 
определена дейност биват конструирани 
така че да се сведе до минимум рискът 
от сблъсък или захващане на части от 
тялото или прищипване на облекло и 
рискът от падане, удар или удавяне.

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 74.
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Изменение 80

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Играчките биват проектирани или 
конструирани така че да се избегнат 
рисковете или вредните въздействия 
дължащи се на излагане на действието 
на химическите вещества или смеси, от 
които играчките са съставени или 
съдържат, когато играчките биват 
употребявани при условията, посочени в 
член 9, параграф 2, алинея 1.

1. Играчките биват проектирани или 
конструирани така че да се избегнат 
рисковете от вредните въздействия 
върху здравето на човека или околната 
среда, дължащи се на излагане на 
действието на химическите вещества 
или смеси, от които играчките са 
съставени или съдържат, когато 
играчките биват употребявани при 
условията, посочени в член 9, параграф 
2, алинея 1.

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 3.

Изменение 81

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засяга прилагането на 
ограниченията от първото изречение 
на точка 2, забранява се употребата в 
играчките на вещества, класифицирани 
като канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията (КМРВ) 
съгласно Директива 67/548/ЕИО, в 
самостоятелна концентрация равна на 
или по-висока от установената за 
класифицирането им като 
препарати, съдържащи тези 
вещества, в съответствие с 
разпоредбите на Директива 
1999/45/ЕО, освен ако веществата се 
съдържат в компоненти от 

3. Забранява се употребата в играчките 
на вещества, класифицирани като 
канцерогенни, мутагенни или токсични 
за репродукцията (КМРВ) съгласно 
Директива 67/548/ЕИО, в самостоятелна 
концентрация равна или по-висока от 
прага от 0,01 %. При първа 
възможност се приема по-нисък праг 
за веществата КМРВ въз основа на 
становище на компетентния научен 
комитет и на прието решениепо по 
смисъла на член 45, параграф 2.
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играчките или в отделни на 
микроструктурно равнище части от 
играчките, които по никакъв начин не 
са достъпни за децата посредством 
физически контакт.

Or. fr

Обосновка

Веществата, класифицирани като КМВР, трябва да бъдат забранени отвъд 
посочения праг, за да се осъществи целта за високо равнище на защита на здравето 
на децата. Този праг трябва да бъде понижен в рамките на процедурата на 
комитология при първа възможност въз основа на нови данни.

Изменение 82

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Веществата или препаратите, 
класифицирани като КМВР от категория 
1 и 2 съгласно Директива 67/548/ЕИО, 
могат да бъдат употребявани в играчки, 
при условие че са изпълнени следните 
условия:

4. Веществата или препаратите, 
класифицирани като КМВР от категория 
1, 2 и 3 съгласно Директива 
67/548/ЕИО, могат да бъдат 
употребявани в играчки, при условие че 
са изпълнени следните условия:

Or. fr

Обосновка

Всички вещества, класифицирани като КМВР трябва да бъдат разглеждани по един и 
същ начин, тъй като става въпрос за дългосрочна защита на здравето на децата, 
което е по-крехко от това на възрастните. Употребата им се оправдава единствено, 
ако условията, изброени в алинеите на параграф 4, са спазени.
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Изменение 83

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 4,1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1. употребата на веществото е била 
оценена от съответния научен комитет и 
е установена като безопасна, по-
специално с оглед на излагането, и е 
прието решение по смисъла на член 45, 
параграф 2;

4.1. употребата на веществото е била 
оценена от съответния научен комитет и 
е установена като безопасна, по-
специално с оглед на излагането, и е 
прието решение по смисъла на член 45, 
параграф 2; (изменението не се отнася 
до българския текст)

Or. fr

Обосновка

Езиково изменение.

Изменение 84

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 4.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.2. отсъстват подходящи алтернативни 
вещества, което е документирано в 
анализ относно алтернативите;

4.2. не съществува никакво друго 
подходящо алтернативно вещество 
или материал, което е документирано в 
анализ относно алтернативите;

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се уточни какво обхваща алтернативата.
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Изменение 85

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 4.3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.3. а . Играчките или частите от 
играчки отговарят на разпоредбите и 
изискванията по отношение на 
безопасността на храните, 
определени с Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
(ЕО) № 178/2002 за установяване на 
общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните1.
________
1ОВ L 31 от 01.02.2002 г.. стр.1

Or. fr

Обосновка

Стойностите на миграция, които се прилагат за хранителните продукти, трябва 
също така да бъдат взети предвид за играчките или за части от играчки, които 
могат да бъдат или са предназначени за поставяне в устата.

Изменение 86

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 4.3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията дава правомощия на 
съответния научен комитет да направи 
преоценка на тези вещества или 
препарати със самото възникване на 
опасения по отношение на тяхната 
безопасност и най-късно на всеки пет
години от датата, на която е взето 
решението по смисъла на член 45, 

Комисията дава правомощия на 
съответния научен комитет да направи 
преоценка на тези вещества или 
препарати със самото възникване на 
опасения по отношение на тяхната 
безопасност и най-късно на всеки три 
години от датата, на която е взето 
решението по смисъла на член 45, 
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параграф 2. параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Преоценката на тези вещества или препарати трябва да се провежда по-редовно.

Изменение 87

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 4 а– (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Употребата на вещества, 
класифицирани като смущаващи 
функционирането на ендокринната 
система, вписани в приоритетния 
списък на Съюза, е забранена при 
играчките и частите, които ги 
съставляват, освен ако 
производителят не докаже, че не 
съществуват по-безопасни и по-малко 
вредни за здравето алтернативни 
вещества. 

Or. fr

Обосновка

Веществата, смущаващи функционирането на ендокринната система, представляват 
сериозен риск за развитието на децата и здравето им като възрастни. Също така 
следва да се постави принципът за забраната им, като при все това се разрешава 
употребата им при липса на по-безопасни и по-малко вредни за здравето 
алтернативни вещества, което трябва да бъде доказано от производителя.
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Изменение 88

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 б.Употребата на вещества, 
класифицирани като устойчиви, 
биоакумулиращи и токсични 
вещества или много устойчиви и 
много биоакумулиращи, е забранена 
при играчките и частите, които ги 
съставляват, освен ако 
производителят не докаже, че не 
съществуват по-безопасни и по-малко 
вредни за здравето алтернативни 
вещества.

Or. fr

Обосновка

Idem à l’amendement 87 en ce qui concerne ici les substances classées comme PBT et vPvB.

Изменение 89

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Веществата и препаратите, 
класифицирани като КМВР от 
категория 3 в съответствие с 
Директива 67/548/ЕИО могат да 
бъдат използвани в играчки ако 
употребата на веществото е била 
оценена от съответния научен 
комитет и установена за безопасна, 
по-специално с оглед на излагането и 
вследствие на решение по силата на 
член 45, параграф 2, и при условие, че 
те не са забранени за употреба в 
потребителски стоки по Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 (REACH).

заличава се
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Or. fr

Обосновка

Amendement en lien avec l’amendement 82 ; idem amendement 82.

Изменение 90

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Играчките от козметично 
естество, като например 
козметичните комплекти за кукли, 
съответстват на изискванията по 
отношение на състава и 
етикетирането, предвидени в 
Директива 76/768/ЕИО.

6. Играчките, които съдържат 
разрешени козметични продукти или 
при целесъобразност налагат 
използването на козметичен продукт, 
като например куклите, 
козметичните средства, 
предназначени за употреба или за 
игра, трябва да съответстват на 
изискванията, свързани със състава, 
определени в Директива 76/68/ЕЕО, с 
изключение на алергенните аромати, 
забранени от настоящата директива.  
Разпоредбите по отношение на 
етикетирането на Директива 
76/68/ЕИО се прилагат, с изключение 
на алергенните аромати, за 
играчките, които съдържат 
разрешени козметични продукти или 
при целесъобразност налагат 
употребата на козметичен продукт, 
като например куклите. 

Or. fr

Обосновка

Понятието "козметични играчки" е твърде широко. Следва да съществува по-голяма 
точност по отношение на веществата, класифицирани като устойчиви, 
биоакумулиращи и токсични или много устойчиви и много биоакумулиращи. Прилага се 
законодателството относно козметичните продукти.
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Изменение 91

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Играчките в никакъв случай не 
съдържат следните алергенни аромати:

7. Играчките в никакъв случай не 
съдържат следните алергенни аромати:

(1) Бял оман (Inula helenium) (1) Бял оман (Inula helenium)

(2) Алил изотиоцианат (2) Алил изотиоцианат
(3) Бензил цианид (3) Бензил цианид

(4) 4-трет-бутилфенол (4) 4-трет-бутилфенол
(5) Масло от хеноподий (5) Масло от хеноподий

(6) Цикламен спирт (6) Цикламен спирт
(7) Диетилмалеат (7) Диетилмалеат

(8) Дихидрокумарин (8) Дихидрокумарин
(9) 2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид (9) 2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид

(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-
dihydrogeraniol)

(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-
dihydrogeraniol)

(11) 4,6-диметил-8-трет-бутилкумарин (11) 4,6-диметил-8-трет-бутилкумарин
(12) Диметил цитраконат (12) Диметил цитраконат

(13) 7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-3-
он

(13) 7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-3-
он

(14) 6,10-диметил-3,5,9-ундекатриен-2-
он

(14) 6,10-диметил-3,5,9-ундекатриен-2-
он

(15) Дифениламин (15) Дифениламин
(16) Етилов акрилат (16) Етилов акрилат

(17) Смокиново листо, сурово или в 
препарат

(17) Смокиново листо, сурово или в 
препарат

(18) Транс-2-хептенал (18) Транс-2-хептенал
(19) Транс-2-хексенал диетил ацетал (19) Транс-2-хексенал диетил ацетал

(20) Транс-2-хексенал диметил ацетал (20) Транс-2-хексенал диметил ацетал
(21) Хидроабиетилов алкохол (21) Хидроабиетилов алкохол

(22) 4-етокси-фенол (22) 4-етокси-фенол
(23) 6-изопропил-2-
декахидронафталенол

(23) 6-изопропил-2-
декахидронафталенол
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(24) 7-метоксикумарин (24) 7-метоксикумарин
(25) 4-метоксифенол (25) 4-метоксифенол

(26) 4-(p-метоксифенил)-3-бутен-2-он (26) 4-(p-метоксифенил)-3-бутен-2-он
(27) 1-(p-метоксифенил)-1-пентен-3-он (27) 1-(p-метоксифенил)-1-пентен-3-он

(28) Метил транс-2-бутеноат (28) Метил транс-2-бутеноат
(29) 6-метилкумарин (29) 6-метилкумарин

(30) 7-метилкумарин (30) 7-метилкумарин
(31) 5-метил-2,3-хександион (31) 5-метил-2,3-хександион

(32) Масло от корени на Costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(32) Масло от корени на Costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-етокси-4-метилкумарин (33) 7-етокси-4-метилкумарин
(34) Хексахидрокумарин (34) Хексахидрокумарин

(35) Перуански балсам 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(35) Перуански балсам 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-пентилиден-циклохексанон (36) 2-пентилиден-циклохексанон
(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-ундекатриен-
2-он

(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-ундекатриен-
2-он

(38) Масло от вербена (Lippia citriodora 
Kunth)

(38) Масло от вербена (Lippia citriodora 
Kunth)

(39) Амилцинамал
(40) Амилцинамалов алкохол
(41) Анизилов алкохол
(42) Бензилов алкохол
(43) Бензил бензоат
(44) Бензил цинамат
(45) Бензил салицилат
(46) Цинамал
(47) Канелен алкохол
(48) Цитрал
(49) Цитронелол
(50) Кумарин
(51) Евгенол
(52) Фарнезол
(53) Гераниол
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(54) Хексилцинамалдехид
(55) Хидрокси-цитронелал
(56) Хидрокси-
метилпентилциклохексенкарбоксал-
дехид
(57) Изоевгенол
(58) Лилиал (включен в Директивата 
76/768/ЕО за козметичните продукти 
под номер 83 с наименованието  2-(4-
трет-бутилбензил) пропионалдехид
(59) d-лимонен
(60) Линалоол
(61) Метил хептин карбонат
(62) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-
циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он
(63) Екстракти от дъбов мъх
(64) Екстракти от дървесен мъх

Or. fr

Обосновка

Употребата на алергенни аромати, които могат да предизвикат алергии при децата, 
не може да бъде разрешена. Следователно поради този факт не е възможно да се 
разреши наличието на следи, дори и по неизбежни технически причини. Нищо не 
позволява оправдаването на наличието на следи поради забраната на алергенните 
аромати.

Изменение 92

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

От друга страна, разрешава се 
наличието на следи от тези 
вещества, при условие че такова 
наличие е технически неизбежно при 
добра производствена практика.

заличава се

Or. fr



PA\736395BG.doc 70/78 PE409.407v02-00

BG

Обосновка

Употребата на алергенни аромати, които могат да предизвикат алергии при децата, 
не може да бъде разрешена. Следователно поради този факт не е възможно да се 
разреши наличието на следи, дори и по неизбежни технически причини. Нищо не 
позволява оправдаването на наличието на следи поради забраната на алергенните 
аромати.

Изменение 93

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, следните алергенни 
аромати следва да бъдат описвани 
като такива, ако се прибавят към 
играчки при концентрация 
надвишаваща 0,01 тегловни 
проценти:

заличава се

(1) Амилцинамал
(2) Амилцинамалов алкохол
(3) Анизилов алкохол
(4) Бензилов алкохол
(5) Бензил бензоат
(6) Бензил цинамат
(7) Бензил салицилат
(8) Цинамал
(9) Канелен алкохол
(10) Цитрал
(11) Цитронелол
(12) Кумарин
(13) Евгенол
(14) Фарнезол
(15) Гераниол
(16) Хексилцинамалдехид
(17) Хидрокси-цитронелал
(18) Хидрокси-
метилпентилциклохексенкарбоксал-
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дехид
(19) Изоевгенол
(20) Лилиал (включен в Директивата 
за козметичните продукти под номер 
83 с наименованието 2-(4-трет-
бутилбензил) пропионалдехид
(21) d-лимонен
(22) Линалоол
(23) Метил хептин карбонат
(24) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-
циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он
(25) Екстракти от дъбов мъх
(26) Екстракти от дървесен мъх

Or. fr

Обосновка

Употребата на алергенни аромати, които могат да предизвикат алергии при децата, 
не може да бъде разрешена. Следователно поради този факт не е възможно да се 
разреши наличието на следи, дори и по неизбежни технически причини. Нищо не 
позволява оправдаването на наличието на следи поради забраната на алергенните 
аромати.

Изменение 94

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 7 а– (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Играчките, предназначени за чест 
контакт с кожата, по-специално 
дигиталните бои и пастите за 
моделиране, трябва да са в 
съответствие с разпоредбите 
относно състава и етикетирането, 
предвидени в Директива 76/768/ЕИО.

Or. fr



PA\736395BG.doc 72/78 PE409.407v02-00

BG

Обосновка

За играчките, които са в чест контакт с кожата, трябва да се прилагат същите 
строги разпоредби като разпоредбите, предвидени в директивата относно 
козметичните продукти.

Изменение 95

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7 б.. Играчките, предназначени за 
чест контакт с кожата, които 
съдържат алергенни вещества, 
различни от ароматизиращи, 
познати с това, че предизвикват 
сериозни проблеми, дори фатален 
изход за здравето на децата, като 
например анафилактичен шок, 
трябва да са в съответствие с 
разпоредбите по отношение на 
етикетирането от Директива 
2006/125/ЕО на Комисията от 5 
декември 2006 г. относно храните на 
зърнена основа и храните за 
кърмачета и малки деца, се поставя 
етикет „неподходящи за кърмачета и 
малки деца.   
__________
1ОВ L 339 от 06.12.2006 г.. стр.1

Or. fr

Обосновка

Същото като изменение 94, но тук става въпрос за алергенни вещества, различни от 
ароматизиращите, като например глутен и т.н. Децата, които използват играчки, 
съдържащи алергенни вещества, могат да ги сложат в устата си или да сложат 
пръстите си в устата; наличието на тези вещества може да предизвика реакции с 
повече или по-малко сериозни последствия върху здравето на децата. Следователно 
наличието на такива алергенни вещества, различни от ароматизиращите, трябва да 
бъде отбелязано върху етикета.
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Изменение 96

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Не се надхвърлят следните
гранични стойности на миграция от 
детски играчки или техни 
компоненти, достъпни за децата при 
употреба в съответствие с 
посоченото в член 9, параграф 2:

8. Не бива да бъдат граничните
стойности на миграция във всички 
части и компоненти на детските 
играчки:

Or. fr

Обосновка

Разпоредбите по отношение на граничните стойности на миграция трябва да бъдат 
по-строги, за да се постигне целта за повишаване нивото на безопасност на 
играчките и за високо ниво на защита на детското здраве.

Изменение 97

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ –параграф 8 –заглавие на таблицата –колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

mg/kg в суха, трошлива, прахообразна 
или гъвкава материя

mg/kg в твърда, суха, трошлива, 
прахообразна или гъвкава материя

Or. fr

Обосновка

Следва да бъдем прецизни и да покрием всички видове употребявани при 
производството на детски играчки материали, за да постигнем целта за повишаване 
нивото на безопасност на играчките и за високо ниво на защита на детското здраве.
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Изменение 98

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава ІІІ – параграф 8 а– (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Детските играчки или части от 
детски играчки, предназначени за 
поставяне в устата, независимо от 
възрастта на децата, за които са 
предназначени, зачитат 
съответните изисквания, свързани с 
граничните стойности на миграция 
за продуктите за опаковане на 
хранителните продукти, 
предвидените в Регламент (ЕО) № 
1935/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 октомври 2004 г. 
относно материалите и предметите, 
предназначени за контакт с храни1

_________
1ОВ L 338 от 13.11.2004 г.. стр.4

Or. fr

Обосновка

Съществуващите разпоредби относно материалите и предметите, предназначени за 
влизане в контакт с хранителни продукти трябва да се прилагат също и при 
детските играчки или частите от детски играчки, предназначени за поставяне в 
устата. 

Изменение 99

Предложение за директива
Приложение ІІ – глава V

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Детските играчки трябва да бъдат 
проектирани и произвеждани в 
съответствие с изискванията за хигиена 
и чистота, с цел да се избегне всякакъв 
риск от инфекции, болести и заразяване.

1. Детските играчки трябва да бъдат 
проектирани и произвеждани в 
съответствие с изискванията за хигиена 
и чистота, с цел да се избегне всякакъв 
риск от инфекции, болести и заразяване.
Детските играчките трябва да могат 
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да бъдат измивани, изтърквани или 
дезинфекцирани без това да навреди 
на функциите или на безопасността 
на играчките.

2. Текстилните играчки за деца на 
възраст под 36 месеца следва да могат 
да бъдат изпирани и да изпълняват 
изискванията за безопасност 
включително и след изпиране.

2. Текстилните играчки за деца на 
възраст под 36 месеца следва да могат 
да бъдат изпирани и да изпълняват 
своите функции и изискванията за 
безопасност включително и след 
изпиране.

Or. fr

Обосновка

Високото ниво на хигиена трябва да бъде съвместимо с гаранцията за изправност и 
безопасност на играчката.

Изменение 100

Предложение за директива
Приложение IV – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подробно описание на проекта и 
производствените мощности, 
включително и списък на компонентите 
и материалите, използвани в играчката, 
както и информационни листове за 
безопасност относно използваните
химикали, предоставен от 
доставчиците на последните;

а) подробно описание на проекта и 
производствените мощности, 
включително и списък на компонентите 
и материалите, използвани в играчката, 
както и подробна информация за
химикали и количествата, използвани 
в играчките и техните компоненти;

Or. fr

Обосновка

Информационните листове за безопасност на химическите вещества предоставят 
само една част от информацията за химическите вещества. Необходимо е 
техническата документация да съдържа по-точна информация, а именно относно 
количествата на използваните при производството на играчките химически 
вещества.
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Изменение 101

Предложение за директива
Приложение V – дял Б – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези предупреждения биват 
придружени от кратко означение за 
конкретната опасност, причина за 
въпросното ограничение, като тя 
може да се постави в инструкциите 
за употреба.

Тези предупреждения биват 
придружени от означение за 
конкретните опасности, причина за 
въпросното ограничение. Означението 
фигурира върху играчката, или в 
случай че това е технически 
невъзможно, върху прикрепен към нея 
етикет или върху опаковката, както 
и в инструкциите за употреба. 
Малките играчки без опаковка са 
придружени от тези означения.

Or. fr

Обосновка

Предвидените в предложението разпоредби не са достатъчно точни и задължаващи.
Изменението има за цел да направи по-ясни и по-лесно разбираеми тук изменените 
разпоредби.

Изменение 102

Предложение за директива
Приложение V – дял Б – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такива играчки носят обозначението: 
„Внимание: употреба само в домашни 
условия“.

Такива играчки носят например
обозначението: „Внимание: употреба 
само в домашни условия; необходими 
са присъствието и помощта на 
възрастен” или „Внимание: употреба 
само в домашни условия; не е 
подходящо за деца на възраст под 6 
години без наблюдението на юноша или 
възрастен”.

Or. fr
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Обосновка

Предвидените в предложението разпоредби не са достатъчно точни. Предложената 
формулировка е в съответствие с приложното поле на настоящото предложение, но
не съдържа ясно предупреждение относно евентуална опасност или риск.

Изменение 103

Предложение за директива
Приложение V – дял Б – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Върху опаковката, или ако това не е 
възможно - върху етикета на 
играчката, фигурира ясно, видимо, 
лесно четливо и разбираемо и 
открояващо се от всяко друго 
обозначение предупреждение, 
изискващо да бъдат прочетени 
инструкциите, посочени в 
следващата алинея преди да се 
пристъпи към монтирането или 
сглобяването. 

Or. fr

Обосновка

Той трябва да бъде ясно предупреден за необходимостта да прочете указанията за 
монтаж и сглобяване преди да пристъпи към тези действия, така че лицето, което ги 
извършва да знае как да действа, за да избегне евентуална вреда.

Изменение 104

Предложение за директива
Приложение V – дял Б – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Препоръчителен надзор от 
възрастно лице“.

„Хранителен продукт за консумация 
и детска играчка за използване под 
надзора на възрастно лице”

Or. fr
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Обосновка

Предложеното обозначение не представлява ясно предупреждение за опасност или 
риск. Той трябва да бъде ясно предупреден за необходимите мерки.
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