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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Bezpečnosti hraček se týká směrnice přijatá v roce 1988 a pozměněná v roce 1993. Tento text 
umožnil sladit pravidla existující v členských státech a zlepšit bezpečnost dětí. 

Avšak směrnice se musí přizpůsobit hospodářskému kontextu, ve kterém žijeme, novým 
vědeckým poznatkům, jimiž disponujeme, a musí současně začlenit statistické údaje spojené 
s riziky a novými společenskými požadavky.

Další související údaje:

Hospodářské souvislosti

Nárůst obchodu přispěl k zásadní změně hospodářského odvětví hraček.

Asi 80 % hraček uvedených na trh EU je dováženo a je třeba připomenout, že během roku 
2007 byly miliony hraček vyrobených v Číně odmítnuty, jelikož neodpovídaly evropským 
normám. Oběh zboží si vynucuje přezkoumání pravidel pro uvádění na trh a kontrolu souladu 
s normami.

Nové vědecké poznatky

Hračky obsahují stále více chemických látek, což vyžaduje přizpůsobit právní předpisy 
rizikům spojeným s přítomností těchto produktů a specifickému způsobu použití hraček 
dítětem (cucání, vrhání atd.).

Statistické údaje a řízení rizik

Oznámení o nehodách v souvislosti s hračkami zahrnují zejména vážná neštěstí. V této situaci 
je třeba přistupovat k nehodám jako k celku, aby se nebezpečí a rizika spojená s používáním 
hraček dala lépe podchytit.

Aby se nehodám spojeným s používáním hraček lépe předcházelo, je třeba se opřít o vědecká 
hodnocení a posouzení rizik, která jsou k dispozici.

Odkaz na zásadu prevence nemá platit pouze pro jednu zvláštní kategorii, jeho uplatnění musí 
být obecné.

Nové společenské požadavky

Jako odraz naší společnosti jsou hračky stále početnější a různorodější. Doprovázejí dítě 
během jeho citového a rozumového vývoje a jsou součástí jeho světa jak doma, tak i v rámci 
jeho vzdělávání.

Koncoví spotřebitelé mají právo očekávat a vyžadovat kvalitu zakupovaných výrobků a jejich 
šetrnost ke zdraví dětí nebo těch, které opatrují.

Požadují také produkty, které respektují životní prostředí.Tento požadavek se týká životního 
cyklu výrobku, jeho balení i trvanlivosti hraček. Studie prokazují, že mnohé hračky uvedené 
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na trh nejsou dostatečně odolné a rychle se ničí.

Návrh Komise zahrnuje vývoj, který musí být ovšem upřesněn. V tomto smyslu byly 
sepsány pozměňovací návrhy, týkající se zejména následujících bodů: 

Důležitost upozornění a předpisů, které výrobek doprovázejí

Uváděné termíny musí být srozumitelné všem a musí odpovídat nomenklatuře EU, například 
ve věci zadušení.

Dále musí být dokumenty čitelné. V prvé řadě musí být psány v úředním jazyce nebo jazycích 
členských států, na jejichž trh jsou výrobky uváděny. 

Ustanovení ohledně lhůty pro vyřízení žádostí a upozornění musí být přesně definována. To 
platí i pro ustanovení o nápravných opatřeních, stažení a odvolání hraček neodpovídajících 
požadavkům.

Kvalita výrobků a rizika související s přítomností chemických látek

Hračky jsou specificky určeny dětem a je nezbytné brát v úvahu jejich větší citlivost 
k prostředí se zřetelem k dospělým.

Jelikož se orgány dětí plně vyvíjejí až v určitém věku, styk s látkami CMR dlouhodobě 
ohrožuje jejich vývoj a zdraví. Je tedy nezbytné rozšířit odkaz na další právní předpisy (balení 
potravin, kosmetických výrobků atd.), které stanoví mezní hodnoty pro přítomnost látek nebo 
migraci chemických látek s ohledem na možné použití dítětem (cucání, kontakt s pokožkou 
atd.).

Zpravodajka se domnívá, že by se ustanovení týkající se chemických látek měla vztahovat 
i na látky PBT apod.

Návrh vyzdvihuje volný pohyb na úkor bezpečnosti hraček. V této souvislosti je důležité, aby 
bylo důkazní břemeno zvráceno, podobně jako u nařízení REACH. Hospodářské subjekty 
tedy musí prokázat, že jsou jejich hračky bezpečné a neohrožují zdraví dětí.

V důsledku mnohých přesunů výroby do zahraničí je 80 % hraček uváděných na trh Unie 
dováženo, a to především z Číny, kde jsou špatné pracovní podmínky a standardy týkající se 
životního prostředí jsou nízké.

Závazky ve věci bezpečnosti hraček jsou tedy mnohonásobné. Avšak velké značky a západní 
zadavatelé, kteří na trhu s hračkami stále dominují, ručí za to, tak jako vývozci a dodavatelé, 
že je smluvní dokumentace respektována a odráží právní předpisy Společenství tak, aby 
vysoce chránila zdraví našich dětí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
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návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Zásada předběžné opatrnosti je 
výslovně uvedena ve smlouvě od roku 
1992; Soudní dvůr Evropských 
společenství mnohokrát upřesňoval obsah 
a dosah této zásady v právu Společenství 
jako jednu ze zásad politiky ochrany, již 
Společenství uplatňuje v oblasti životního 
prostředí a zdraví1.
1Rozsudek ze dne 23. září 2003, věc C-192/01 
Komise v. Dánsko, Recueil 2003, s. I- 9693; 
rozsudek ze dne 7. září 2004, věc C-127/02 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee v Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels, Recueil 2004, s. I-7405.

Or. fr

Odůvodnění

Kvůli chybějícím údajům o nebezpečích a rizicích, která mohou představovat hračky pro 
bezpečnost a zdraví dětí a vzhledem k tomu, že děti patří podle věku do velmi zranitelné nebo 
zranitelné skupiny obyvatelstva, zásada předběžné opatrnosti musí být zahrnuta do právních 
předpisů vztahujících se na bezpečnost hraček tak, aby umožnila jak příslušným orgánům 
členských států tak hospodářským subjektům přijmout opatření, jejichž cílem je zabránit 
dodávání některých hraček na trh. Její uplatnění musí být obecné.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Všechny hospodářské subjekty 
zapojené do dodavatelského 
a distribučního řetězce by měly přijmout 
vhodná opatření a zajistit, že dodávají na 

(8) Všechny hospodářské subjekty 
zapojené do dodavatelského 
a distribučního řetězce jednají s náležitou 
odpovědností a opatrností, aby zajistily, že 
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trh pouze hračky, které jsou v souladu 
s platnými právními předpisy. Směrnice 
stanoví jasné a vyrovnané rozdělení 
povinností, které odpovídají příslušné 
úloze jednotlivých subjektů v procesu 
dodávání a distribuce.

v podmínkách běžného a rozumném 
používání nepředstavují hračky, které 
zavádějí na trh, nebezpečí pro bezpečnost 
a zdraví dětí. Hospodářské subjekty by 
měly přijmout vhodná opatření a zajistit, že 
dodávají na trh pouze hračky, které jsou 
v souladu s platnými právními předpisy.
Směrnice stanoví jasné a vyrovnané 
rozdělení povinností, které odpovídají 
příslušné úloze jednotlivých subjektů 
v procesu dodávání a distribuce.

Or. fr

Odůvodnění

Hospodářským subjektům nestačí připomenout, aby přijaly vhodná opatření, je třeba jim 
připomenou jejich odpovědnost. Jejich ostražitost je nezbytná pro zajištění bezpečnosti 
a zdraví dětí, musí se zohlednit různé použití hraček.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Za účelem zajištění ochrany dětí před 
nebezpečími, která byla odhalena teprve 
v nedávné době, je rovněž nutné přijmout 
nové základní požadavky na bezpečnost.
Zejména je nezbytné doplnit a aktualizovat 
ustanovení o chemických látkách 
v hračkách. Obsahem těchto ustanovení by 
mělo být, že hračky mají být v souladu 
s obecnými právními předpisy 
Společenství týkajícími se chemických 
látek, zejména s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 
dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně 
směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise
(ES) č. 1488/94, směrnice Rady 

(16) Za účelem zajištění vysokého stupně 
ochrany bezpečnosti a zdraví dětí a také 
životního prostředí proti různým rizikům 
by se mělo k nebezpečným a velmi 
nebezpečným látkám přistupovat se 
zvláštní obezřetností. Je rovněž nutné 
přijmout nové základní požadavky na 
bezpečnost. Zejména je nezbytné doplnit 
a aktualizovat ustanovení o chemických 
látkách v hračkách. Obsahem těchto 
ustanovení by mělo být, že hračky mají být 
v souladu s obecnými právními předpisy 
Společenství týkajícími se chemických 
látek, zejména s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 
dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně 
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76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES. Tato ustanovení by však 
měla být přizpůsobena zvláštním potřebám 
dětí, které tvoří zranitelnou skupinu 
spotřebitelů. Proto by měla být stanovena 
nová omezení pro látky, které jsou podle 
směrnice 67/548/EHS ze dne 27. června 
1967 o sbližování právních a správních 
předpisů týkajících se klasifikace, balení 
a označování nebezpečných látek 
klasifikovány jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR), a pro vonné látky vzhledem ke 
zvláštnímu nebezpečí, které tyto látky 
mohou pro lidské zdraví představovat.
Zvláštní limitní hodnoty stanovené 
směrnicí 88/378/EHS pro některé látky by 
měly být aktualizovány, aby byly 
zohledněny nové vědecké poznatky.

směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise
(ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES. Tato ustanovení by však 
měla být přizpůsobena zvláštním potřebám 
dětí, které tvoří zranitelnou skupinu 
spotřebitelů. Proto by měla být stanovena 
nová omezení pro látky, které jsou podle 
směrnice 67/548/EHS ze dne 27. června 
1967 o sbližování právních a správních 
předpisů týkajících se klasifikace, balení 
a označování nebezpečných látek2

klasifikovány jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR), a pro vonné látky vzhledem ke 
zvláštnímu nebezpečí, které tyto látky 
mohou pro lidské zdraví představovat.
Zvláštní limitní hodnoty stanovené 
směrnicí 88/378/EHS pro některé látky by 
měly být aktualizovány, aby byly 
zohledněny nové vědecké poznatky.

Or. fr

Odůvodnění

V příslušných smlouvách a předpisech Společenství se vždy odkazuje na cíl vysoké ochrany 
zdraví dotyčných osob a životního prostředí, stejným způsobem je třeba postupovat při 
revizích právních předpisů týkajících se bezpečnosti hraček. V tomto bodu odůvodnění, který 
se týká chemických látek, je proto nutné odkázat na nebezpečné a velmi nebezpečné látky. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a) Hospodářské subjekty požadující 
výjimku pro použití velmi nebezpečné 
látky v hračkách by měly prokázat, že 
neexistuje žádná bezpečnější alternativa.

Or. fr
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Odůvodnění

Všeobecně se musí zabránit používání velmi nebezpečných látek z důvodu možných vlivů více 
či méně dlouhodobého charakteru na zdraví dětí. Nicméně, jejich používání může být 
zamýšleno, ale pod podmínkou, že výrobce prokáže, že neexistují náhradní látky, které by byly 
bezpečnější. Tento pozměňovací návrh se také odvolává na zásadu přesunutí důkazného 
břemene zavedeného v rámci právních předpisů REACH, kde je povinností výrobce dokázat, 
že k použití velmi nebezpečné látky neexistují alternativy. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16b) Odpovědnost, pokud jde o řízení 
rizik, které hračky představují, zejména 
rizik spojených s užíváním chemických 
látek v hračkách, by měli nést fyzické 
nebo právnické osoby, které hračky 
vyrábějí, dovážejí a uvádějí na trh.

Or. fr

Odůvodnění

Hospodářské subjekty působící v hračkářském odvětví si musí být také plně vědomy možných 
nebezpečných vlivů používání určitých chemických látek nebo přípravků na zdraví dětí. Z 
tohoto důvodu musí do řízení rizik, které souvisí s používáním hraček, začlenit také 
problematiku chemických látek.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V souladu se zásadou předběžné 
opatrnosti je vhodné stanovit zvláštní 
požadavky na bezpečnost, aby se předešlo 
možnému zvláštnímu nebezpečí, které 
představují hračky v potravinách, jelikož 
spojení hračky s potravinou by mohlo 
způsobit nebezpečí udávení, jež je odlišné 

(18) Je vhodné stanovit zvláštní požadavky 
na bezpečnost, aby se předešlo možnému 
zvláštnímu nebezpečí, které představují 
hračky v potravinách, jelikož spojení 
hračky s potravinou by mohlo způsobit 
nebezpečí udávení, jež je odlišné od 
nebezpečí, které představuje hračka 
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od nebezpečí, které představuje hračka 
samotná, a na něž se proto nevztahují 
žádná zvláštní opatření na úrovni 
Společenství.

samotná, a na něž se proto nevztahují 
žádná zvláštní opatření na úrovni 
Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

V rámci této revidované směrnice musí být uplatněna zásada předběžné opatrnosti 
všeobecným způsobem.  Tento pozměňovací návrh také souvisí s pozměňujícím návrhem 1, 
který se týká odůvodnění 3a.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Jelikož není vyloučena existence nebo 
vývoj hraček, které představují nebezpečí 
a na něž se nevztahuje zvláštní požadavek 
na bezpečnost stanovený touto směrnicí, je 
nezbytné stanovit obecný požadavek na 
bezpečnost jako právní základ pro opatření 
proti těmto hračkám. Proto by měla být 
míra bezpečnosti hraček vymezena 
odkazem na použití, ke kterému je výrobek 
určen, a současně by mělo být zohledněno 
jeho předvídatelné použití s přihlédnutím 
k chování dětí, které obecně nejednají 
s takovou opatrností jako průměrný 
dospělý uživatel.

(19) Jelikož není vyloučena existence nebo 
vývoj hraček, které představují nebezpečí 
a na něž se nevztahuje zvláštní požadavek 
na bezpečnost stanovený touto směrnicí, je 
nezbytné stanovit obecný požadavek na 
bezpečnost jako právní základ pro opatření 
proti těmto hračkám. Proto by měla být 
míra bezpečnosti hraček vymezena 
odkazem na použití, ke kterému je výrobek 
určen, a současně by mělo být zohledněno 
jeho rozumné předvídatelné použití 
s přihlédnutím k chování dětí, které obecně 
nejednají s takovou opatrností jako 
průměrný dospělý uživatel.

Or. fr

Odůvodnění

Pro účely hodnocení používání hračky je potřeba upřesnit různé předvídatelné způsoby jejího 
použití. Je nezbytné je zvážit s cílem přistoupit k hodnocení hračky tak, aby se zohlednilo 
možné použití hračky dítětem, přičemž se vyloučí případy, ve kterých by dítě určitého věku 
hračku nemohlo používat z důvodu stádia svého vývoje, tělesného, intelektuálního, atd.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Označení CE, jež prokazuje shodu 
hračky, je viditelným výsledkem celého 
postupu, jehož součástí je posouzení shody 
v širším smyslu. Proto by v této směrnici 
měly být stanoveny obecné zásady týkající 
se používání označení CE a pravidla pro 
jeho připojení.

(21) Označení CE, jež označuje shodu 
hračky, je viditelným výsledkem celého 
postupu, jehož součástí je posouzení shody 
v širším smyslu. Proto by v této směrnici 
měly být stanoveny obecné zásady týkající 
se používání označení CE a pravidla pro 
jeho připojení.

Or. fr

Odůvodnění

Značný počet odvolání hraček z trhu v roce 2007, které byly označeny značkou CE připomělo 
evropským spotřebitelům, že dodržování shody není jen synonymem vysoké míry bezpečnosti 
hraček. Také je nevhodné uvádět, že označení CE zaručuje shodu a tím implicitně také 
bezpečnost.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jak výrobcům, tak uživatelům musí 
být jasné, že připojením označení CE na 
hračku výrobce prohlašuje, že výrobek je 
v souladu se všemi platnými požadavky 
a že za něj nese plnou odpovědnost.

(22) Výrobcům musí být jasné, že 
připojením označení CE na hračku výrobce 
prohlašuje, že výrobek je v souladu se 
všemi platnými požadavky a že za něj nese 
plnou odpovědnost.

Or. fr

Odůvodnění

Pouze výrobce může označit výrobek značkou CE. Musí si být vědom, že z použití označení CE 
vyplývá dodržování přísných podmínek, že ho zavazuje jeho odpovědnost a že jakékoli zneužití 
muže být potrestáno. Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem č. 8.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem bodu odůvodnění16, článku 47 
a přílohy II část III.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Jelikož cílů navrhovaných opatření, 
totiž zajištění vysoké úrovně bezpečnosti 
hraček při současném zaručení fungování 
vnitřního trhu stanovením 
harmonizovaných požadavků na 
bezpečnost hraček a minimálních 
požadavků na dozor nad trhem, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, a proto jich z důvodu jejich rozsahu 

(34) Jelikož cílů navrhovaných opatření, 
totiž zajištění vysoké úrovně bezpečnosti 
hraček pro zaručení bezpečnosti a zdraví 
dětí při současném zaručení fungování 
vnitřního trhu stanovením 
harmonizovaných požadavků na 
bezpečnost hraček a minimálních 
požadavků na dozor nad trhem, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
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a účinků může být lépe dosaženo na úrovni 
Společenství, může Společenství přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu 
se zásadou proporcionality stanovenou 
v tomto článku nepřekračuje tato směrnice 
rámec toho, co je k dosažení tohoto cíle 
nezbytné,

států, a proto jich z důvodu jejich rozsahu 
a účinků může být lépe dosaženo na úrovni 
Společenství, může Společenství přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu 
se zásadou proporcionality stanovenou 
v tomto článku nepřekračuje tato směrnice 
rámec toho, co je k dosažení tohoto cíle 
nezbytné,

Or. fr

Odůvodnění

Hlavní cíl této směrnice se musí zdůraznit.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tato směrnice se zakládá na zásadě, že 
výrobci, dovozci a další hospodářské 
subjekty zaručují, že výroba nebo uvedení 
hraček na trh, zejména chemických látek, 
které obsahují, nemá škodlivé nebo 
toxické účinky na zdraví dětí a na životní 
prostředí. Tato opatření se zakládají na 
zásadě předběžné opatrnosti.

Or. fr

Odůvodnění

V příslušných smlouvách a předpisech Společenství se vždy odkazuje na cíl vysoké ochrany 
zdraví dotyčných osob a životního prostředí, stejným způsobem je třeba postupovat při 
revizích právních předpisů týkajících se bezpečnosti hraček, včetně chemických látek 
použitých při jejich výrobě. V této souvislosti je nezbytné připomenout, že zásada předběžné 
opatrnosti musí být začleněna do právních předpisů týkajících se bezpečnosti hraček.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „výrobcem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba, která navrhuje a vyrábí 
hračku nebo která takovou hračku navrhla 
nebo vyrobila pod svým jménem nebo 
značkou;

(3) „výrobcem“: jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba, která navrhuje a vyrábí 
hračku nebo která takovou hračku navrhla 
nebo vyrobila pod svým jménem nebo 
značkou;

Or. fr

Odůvodnění

Jazykový pozměňující návrh. (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a „upozornění“: zvláštní označení, 
které/která upozorní nebo varují 
koncového uživatele nebo dohled, pokud 
jde o podmínky používání nebo montáže 
hračky;

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné vymezit pojem „upozornění“, aby se předešlo jakékoli záměně s označením na 
obalu.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) „stažením“: jakékoli opatření, jehož 
cílem je zabránit dodávání hračky do 
dodavatelského řetězce na trh;

(9) „stažením“: jakékoli opatření, jehož 
cílem je zabránit dodávání, distribuci, 
nabídce nebo umístění hračky do 
dodavatelského řetězce na trh;

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné upřesnit, na které operace se stažení z oběhu přesně vztahuje.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a „udušení“: zamezení funkcím 
důležitých nebo životně důležitých orgánů 
z důvodu nedostatku kyslíku z pěti 
různých příčin, jimiž jsou nesprávná cesta 
předmětu, utonutí, udušení, uškrcení nebo 
rozdrcení;

Or. fr

Odůvodnění

Pojem „udušení“ musí být vymezen, protože zahrnuje různé příčiny nedostatku kyslíku. 
Udušení nastává v důsledku jedné z pěti příčin, které vedou k nedostatku kyslíku a představují 
vážné nebo život ohrožující riziko pro zdraví dětí.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) „které mohou být spolknuty 
vzhledem ke svému tvaru nebo rozměru“: 
jakýkoli předmět, jehož rozměr nebo tvar 
umožňuje zcela proniknout, bez použití 
jiné síly, než je vlastní hmotnost 
předmětu, do válce pro malé části, jak je 
definován v normě EN 71–1:2005;

Or. fr

Odůvodnění

Tento jev se musí vymezit, protože požití některých hraček může vést k udušení nebo způsobit 
žaludeční nebo střevní problémy. Požití některých hraček je možné jen proto, že jsou menší 
než válec, o kterém je zmínka výše, a kterým se testuje jejich velikost.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12b) „které mohou vést k udušení“: 
jakýkoli předmět, jehož tvar nebo 
hmotnost mu umožňují bez použití jiné 
síly, pouze silou samotného předmětu, 
zcela překrýt ústa, nos nebo dolní cesty 
dýchací;

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu bodu 12a.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) „poškozením zdraví“ fyzické poranění 
nebo škoda na zdraví;

(13) „poškození zdraví“: fyzické poranění 
nebo jakákoli jiná škoda na zdraví, včetně 
účinků dlouhodobého charakteru;

Or. fr

Odůvodnění

Toto vymezení pojmu musí být zpřesněno zahrnutím jiných než fyzických účinků, které může 
způsobit nevyhovující hračka, jako i zahrnutím dlouhodobých účinků souvisejících s použitím 
určitých látek.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) „nebezpečím“ potenciální zdroj 
poškození;

(14) „nebezpečím“: potenciální zdroj 
poškození zdraví nebo nedotknutelnosti 
jakékoli osoby;

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné upřesnit, co může být poškozené.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobci zajistí, že se používají postupy 
zaručující stálou shodu sériové výroby. Je 

4. Výrobci zajistí, že se používají postupy 
zaručující stálou shodu sériové výroby 
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třeba patřičně přihlédnout ke změnám 
návrhu nebo parametrů výrobku a změnám 
harmonizovaných norem, na jejichž 
základě se prohlašuje shoda hračky.

s modelem nebo prototypem hračky 
a jejích částí, které sloužili na různé 
postupy hodnocení a shody příslušné 
hračky jako i se základními požadavky 
stanovenými v článku 9 a příloze II. 
Výrobci patřičně přihlédnou ke změnám 
návrhu nebo parametrů výrobku a změnám 
harmonizovaných norem, na jejichž 
základě se prohlašuje shoda hračky.

Výrobci ve všech případech, kdy to je 
vhodné, provádějí zkoušky vzorků hraček 
uváděných na trh, provádějí šetření 
a případně vedou knihy stížností 
a průběžně o těchto kontrolách informují 
distributory.

Výrobci provádějí zkoušky vyrobených 
vzorků hraček, včetně jejich částí
uváděných na trh. Tyto zkoušky se 
provádějí jednou ročně, aniž by byl dotčen 
článek 38. Výrobci prošetřují a reagují na 
reklamace a stížnosti od různých 
hospodářských subjektů a koncových 
uživatelů ve lhůtě maximálně 2 týdny
a vedou o nich knihy stížností v souladu 
s článkem 7a a informují hospodářské 
subjekty a koncové uživatele, kteří je o to 
požádali, o jejich průběhu.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem této směrnice je posílit ustanovení v oblasti bezpečnosti hraček a zdraví dětí.  Výrobci 
musí být také schopni zaručit zavedení různých postupů. Zkoušky na základě vzorků musí být 
proto pravidelné a musí se vztahovat na předměty, které vycházejí z výroby a také na součásti, 
ze kterých se skládají. Raklamace a stížnosti musí být vyřízeny v rozumné lhůtě, ať už jsou 
předložené jinými hospodářskými subjekty nebo koncovými uživateli.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvodné podezření, že hračka, kterou 
uvedli na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, nebo ji stáhnou z trhu 
a případně odvolají od koncových 

7. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvodné podezření, že hračka, kterou 
uvedli na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, v souladu s článkem 10a, 
nebo ji stáhnou z trhu, v souladu 
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uživatelů. Neprodleně o tom uvědomí 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 
hračku dodávali, a uvedou podrobnosti
zejména o nesouladu a o přijatých 
nápravných opatřeních.

s článkem 10b a případně odvolají od 
koncových uživatelů, v souladu s článkem 
10c. Neprodleně o tom uvědomí 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 
hračku dodávali, a podrobně popíší
zejména problém nesouladu a přijatá 
nápravná opatření, opatření pro odejmutí
nebo pro odvolání.

Or. fr

Odůvodnění

Je potřeba upřesnit různá opatření, která mohou být přijata v případě nesouladu s danými 
předpisy, v závislosti na zjištěném problému se souladem a bezpečností, jak je uvedeno 
v pozměňujících návrzích článků 10a až c. To samé platí pro informování příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výrobci předloží příslušným 
vnitrostátním orgánům na jejich žádost
všechny informace a dokumentaci 
nezbytnou k prokázání shody hračky. 
Spolupracují s těmito orgány na jejich 
žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž 
cílem je zabránit rizikům představovaným 
hračkami, které uvedli na trh.

8. Výrobci předloží příslušným 
vnitrostátním orgánům na jejich žádost ve 
lhůtě sedmi dnů všechny informace 
a dokumentaci nezbytnou k prokázání 
shody hračky. Spolupracují s těmito orgány 
na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, 
jejichž cílem je zabránit rizikům 
představovaným hračkami, které uvedli na 
trh.

Or. fr

Odůvodnění

Musí být stanoveny lhůty pro poskytování všech dokumentů nebo informací. Toto stanovení je 
prvkem, jehož cílem je posílit uplatňování bezpečnostních opatření umožňujících zaručení 
zdraví dětí.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Výrobci informují o určeném 
pověřeném zástupci příslušné vnitrostátní 
orgány, na jejichž území jsou hračky dány 
k dispozici, a to nejpozději čtyři týdny po 
datu určení tohoto zástupce.

Or. fr

Odůvodnění

Toto informování příslušných vnitrostátních orgánů je nezbytné. Musí být vykonáno ve 
stanovené lhůtě.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Oznámení určeného zástupce 
obsahuje nejméně údaje o zástupci 
(jméno, poštovní adresa, telefonické 
údaje,adresa elektronické pošty, 
internetová adresa), hračky, pro které je 
zástupce určen s ohledem na povinnosti 
uvedené v odstavci 3, a číslo jedinečné 
identifikace těchto hraček.

Or. fr

Odůvodnění

Minimální informace, které musí výrobce oznámit příslušným vnitrostátním orgánům při 
jmenování zplnomocněného zástupce musí být přesně stanovené, aby bylo možné plnit cíle 
revize této směrnice.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podávat příslušným vnitrostátním 
orgánům na jejich žádost všechny 
informace a dokumentaci nezbytnou 
k prokázání shody hračky;

(b) předloží příslušným vnitrostátním 
orgánům na jejich žádost ve lhůtě sedmi 
dnů všechny informace a dokumentaci 
nezbytnou k prokázání shody hračky.

Or. fr

Odůvodnění

Musí být stanoveny všechny lhůty pro poskytování všech dokumentů nebo informací. Toto 
stanovení je prvkem, jehož cílem je posílit uplatňování bezpečnostních opatření umožňujících 
zaručení zdraví dětí. Druhá část je jazykovým pozměňujícím návrhem a netýká se českého 
znění.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při uvádění hračky na trh dovozci řádně 
dbají na platné požadavky.

1. Při uvádění hračky na trh dovozci 
zaručují, že hračky, které dodají na trh 
Unie, odpovídají ustanovením této 
směrnice a jsou bezpečné.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné stanovit, že dovozci nesou též částečnou odpovědnost při uplatňování 
a dodržování revize této směrnice. Poslední pozměňovací návrh je pozměňovací návrh 
jazykový.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před uvedením hračky na trh dovozci 
ověří, zda výrobce provedl příslušný 
postup posouzení shody.

2. Před uvedením hračky na trh dovozci 
ověří, zda výrobce provedl příslušný 
postup posouzení shody, v souladu 
s články 18 a 19.

Dovozci ověří, zda výrobce vypracoval 
technickou dokumentaci, zda hračka nese 
požadované(-á) označení shody, zda ji 
doprovází požadované doklady a zda 
výrobce dodržel požadavky stanovené v čl. 
3 odst. 5 a 6.

Dovozci ověří, zda výrobce vypracoval 
technickou dokumentaci v souladu 
s článkem 20, zda hračka nese 
požadované(-á) označení shody, zda ji 
doprovází požadované doklady a zda 
výrobce dodržel požadavky stanovené 
v čl. 3 odst. 5 a 6, v článku 9 a příloze II.

Zjistí-li dovozce, že hračka není v souladu 
se základními požadavky na bezpečnost 
stanovenými v článku 9 a v příloze II, 
může hračku uvést na trh pouze po jejím 
uvedení do souladu s uvedenými 
požadavky.

Zjistí-li dovozce, že hračka není v souladu 
se základními požadavky na bezpečnost 
stanovenými v článku 9 a v příloze II, 
může hračku uvést na trh pouze po jejím 
uvedení do souladu s uvedenými 
požadavky.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné připomenou příslušná ustanovení této směrnice, na které se vztahují tyto různé 
body. Pozměňovací návrh v odstavci 3 je jazykový.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dovozci uvádějí své jméno a adresu, na 
níž je lze kontaktovat, na hračce, nebo 
v případech, kdy to rozměr nebo povaha 
hračky neumožňuje, na obalu nebo 
v dokladu doprovázejícím hračku.

3. Dovozci uvádějí na hračce, viditelným 
a snadno čitelným způsobem, jejich jméno 
a adresu, telefon a adresu elektronické 
pošty na kterých jsou k zastižení nebo 
v případech, kdy to rozměr nebo povaha 
hračky neumožňuje, na obalu nebo 
v dokladu doprovázejícím hračku, 
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viditelným a odlišným způsobem od 
popisu hračky.

Or. fr

Odůvodnění

Původně poskytnuté informace musí být doplněné a musí být rychle a snadno dostupné.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou 
za hračku odpovědnost, skladovací 
a přepravní podmínky neohrožovaly její 
soulad s požadavky stanovenými v článku 
9 a v příloze II.

4. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou 
za hračku odpovědnost, skladovací 
a přepravní podmínky neohrožovaly 
celistvost a její soulad s požadavky 
stanovenými v článku 9 a v příloze II.

Or. fr

Odůvodnění

Dodržování podmínek bezpečnosti se netýká jen dodržování podmínek souladu s požadavky, 
ale musí zabezpečit i celistvost hračky.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvodné podezření, že hračka, kterou 
uvedli na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, nebo ji stáhnou z trhu 
a případně odvolají od koncových 
uživatelů. Neprodleně o tom uvědomí 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 

5. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvodné podezření, že hračka, kterou 
uvedli na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, v souladu s článkem 10a, 
nebo ji stáhnou z trhu, v souladu 
s článkem 10b a případně odvolají od 
koncových uživatelů, v souladu s článkem 
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hračku dodávali, a uvedou podrobnosti
zejména o nesouladu a o přijatých 
nápravných opatřeních.

10c. Neprodleně o tom uvědomí ostatní 
hospodářské subjekty, kterých se to týká
a vnitrostátní orgány členských států, 
v nichž hračku dodávali, a podrobně popíší
zejména problém nesouladu a přijatá 
nápravná opatření, opatření pro odejmutí
nebo pro odvolání.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 22.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci předloží příslušným 
vnitrostátním orgánům na jejich žádost 
všechny informace a dokumentaci 
nezbytnou k prokázání shody hračky. 
Spolupracují s těmito orgány na jejich 
žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž 
cílem je zabránit rizikům představovaným 
hračkami, které uvedli na trh.

7. Dovozci předloží příslušným 
vnitrostátním orgánům na jejich žádost ve 
lhůtě sedmi dnů všechny informace 
a dokumentaci nezbytnou k prokázání 
shody hračky. Spolupracují s těmito orgány 
na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, 
jejichž cílem je zabránit rizikům 
představovaným hračkami, které uvedli na 
trh.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 26.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při dodávání hračky na trh distributoři 1. Při uvádění hračky na trh distributoři 
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jednají podle platných požadavků. zaručují, že hračky, které dodají na trh 
Unie odpovídají ustanovením této 
směrnice a jsou bezpečné.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 27.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Distributor zajistí, aby v době, kdy nese 
za hračku odpovědnost, skladovací 
a přepravní podmínky neohrožovaly její 
soulad s požadavky stanovenými v článku 
9 a v příloze II.

3. Distributor zajistí, aby v době, kdy nese 
za hračku odpovědnost, skladovací 
a přepravní podmínky neohrožovaly její 
celistvost a soulad s požadavky 
stanovenými v článku 9 a v příloze II.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 30.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvodné podezření, že hračka, kterou 
dodali na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, nebo ji stáhnou z trhu 
a případně odvolají od koncových 
uživatelů. Neprodleně o tom uvědomí 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvodné podezření, že hračka, kterou 
uvedli na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, v souladu s článkem 10a, 
nebo ji stáhnou z trhu, v souladu 
s článkem 10b a případně odvolají od
koncových uživatelů, v souladu s článkem 
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hračku dodávali, a uvedou podrobnosti 
zejména o nesouladu a o přijatých 
nápravných opatřeních.

10c. Neprodleně o tom uvědomí ostatní 
hospodářské subjekty, kterých se to týká
a vnitrostátní orgány členských států, 
v nichž hračku dodávali, a podrobně popíší
zejména problém nesouladu a přijatá 
nápravná opatření, opatření pro odejmutí
nebo pro odvolání.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 22.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři předloží příslušným 
vnitrostátním orgánům na jejich žádost 
všechny informace a dokumentaci 
nezbytnou k prokázání shody hračky. 
Spolupracují s těmito orgány na jejich 
žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž 
cílem je zabránit rizikům představovaným 
hračkami, které dodávají na trh.

5. Distributoři předloží příslušným 
vnitrostátním orgánům na jejich žádost ve 
lhůtě sedmi dnů všechny informace 
a dokumentaci nezbytnou k prokázání 
shody hračky. Spolupracují s těmito orgány 
na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, 
jejichž cílem je zabránit rizikům 
představovaným hračkami, které uvedli na 
trh.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 26.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 a
Rejstřík

Hospodářské subjekty odvětví hraček, jak 
jsou definovány v článku 1, mají rejstřík 
nápravných opatření, stahování, 
odvolávání, reklamaci a stížnosti, které 
obdrží od jiných hospodářských subjektů 
a od koncových uživatelů, a o dalším 
postupu u každého z výše uvedených 
opatření.
Rajstřík u každého výše uvedeného 
opatření jasně ukazuje jeho důvody, 
jedinečné identifikační číslo příslušné 
hračky a identifikaci hračky, která 
umožňuje vysledovat její postup, a také 
datum obdržení reklamace nebo stížnosti 
a datum zaslání raklamace nebo stížnosti 
k dalšímu řízení.
Rejstřík se uchovává po dobu deset let. 
Subjekty tyto informace poskytnou na 
požádání příslušným vnitrostátním 
orgánům.

Or. fr

Odůvodnění

V čl. 3 odst. 4 se odkazuje na rejstřík, který vedou výrobci. V této směrnici je nezbytné 
zpřesnit podmínky, které se uplatňují na vedení takového rejstříku.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Disponují příslušnými systémy a postupy, Disponují příslušnými systémy a postupy, 
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které jim umožňují poskytnout dané 
informace orgánům dozoru nad trhem na 
vyžádání po dobu deseti let.

které jim umožňují poskytnout dané 
informace orgánům dozoru nad trhem na 
vyžádání po dobu deseti let, ve lhůtě sedmi 
dnů.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 23.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Připomíná se, že děti patří do kategorie 
zranitelných osob, neboť jejich zdraví je 
křehčí a biologicky více reaguje na 
přítomnost určitých látek. Navíc rizika 
spojená s jejich vystavením chemickým 
látkám jsou vyšší než u dospělých, neboť 
jejich vývoj ještě není dokončen.

Or. fr

Odůvodnění

V tomto článku, ve kterém se stanoví základní požadavky na bezpečnost, je nutné 
připomenout, že děti vzhledem ke svému věku patří mezi velmi zranitelné nebo zranitelné 
skupiny obyvatelstva. A je důležité, aby byla tato skutečnost zohledněna v oblasti požadavků 
na bezpečnost a záruky pro zdraví dětí, které hračky používají, zejména pokud jde o chemické 
látky.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – podoodstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vycházejí ze zásady 
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předběžné opatrnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hračky nesmí ohrozit bezpečnost nebo 
zdraví uživatelů nebo třetích osob při 
používání určeným způsobem nebo 
způsobem předvídatelným s ohledem na 
obvyklé chování dětí.

2. Hračky nesmí ohrozit bezpečnost nebo 
zdraví uživatelů nebo třetích osob při 
používání určeným způsobem a při 
rozumném používání předvídatelným 
způsobem s ohledem na obvyklé chování 
dětí.

Vezme se v úvahu schopnost uživatelů, 
případně jejich dohledu, a to zejména 
v případě hraček, které jsou svou funkcí, 
rozměry a charakteristikami určené pro děti 
mladší 36 měsíců.

Vezme se v úvahu schopnost uživatelů, 
a to zejména v případě hraček, které jsou 
svou funkcí, rozměry a charakteristikami 
určené pro děti mladší 36 měsíců.

Štítky na hračkách nebo na jejich obalech 
a návody k použití k nim připojené plně 
a účinně upozorní uživatele nebo jejich 
dohled na nebezpečí a riziko poškození 
zdraví související s používáním těchto 
hraček a plynoucí z jejich podstaty a na 
způsoby, jak se těchto nebezpečí 
vyvarovat.

Štítky na hračkách nebo na jejich obalech 
a návody k použití k nim připojené plně 
a účinně upozorní uživatele nebo jejich 
dohled na nebezpečí a riziko poškození 
zdraví související s používáním těchto 
hraček a plynoucí z jejich podstaty a na 
způsoby, jak se těchto nebezpečí 
vyvarovat.

Or. fr

Odůvodnění

Pro první část pozměňovacího návrhu je odůvodnění stejné jako v případě pozměňovacího 
návrh č. 7. Pro hodnocení základních bezpečnostních požadavků se nemůže brát v úvahu 
přítomnost dozoru, neboť je potřeba zhodnotit skutečnou bezpečnost hraček. Dozor musí být 
přítomný, ale ne neustále, neboť dítě musí být schopné si hrát samo, aby se rozvíjelo a získalo 
samostatnost.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hračky uvedené na trh jsou v souladu se 
základními požadavky na bezpečnost po 
předvídatelnou a běžnou dobu používání.

3. Hračky uvedené na trh jsou v souladu se 
základními požadavky na bezpečnost a 
rozumně předvídatelnou běžnou dobu 
používání.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 2.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upozornění uvedená v příloze V, části 
B, bodu 1 nemohou být použita u hraček, 
které jsou svou funkcí, rozměrem 
a charakteristikami určené pro děti mladší 
třiceti šesti měsíců.

Or. fr

Odůvodnění

Na hračkách určených pro děti do třech let věku je často uvedené upozornění „nevhodné pro 
děti do tří let“ a to i přes to, že jsou určené pro děti této věkové kategorie. Někteří výrobci se 
tímto způsobem pokoušejí vyhnout odpovědnosti či chránit sebe sama. Příloha V výslovně 
nezakazuje používání této fráze, použití právních předpisů za účelem dohledu nad trhem bude 
výrazně usnadněno, pokud bude tato věta zahrnuta do směrnice.
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Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud jde o kategorie hraček uvedených 
v části B body 2 až 5 přílohy V, použijí se 
při sestavování označení těchto hraček
upozornění stanovená v uvedené příloze.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňujícím návrhem 102. Stejně tak je vhodné přesně 
stanovit rozsah tohoto ustanovení.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Upozornění uvádějící minimální 
a maximální věkovou hranici pro uživatele 
jsou viditelně, dobře a snadno čitelně 
a přesně a nápadně umístěna v místě 
prodeje. Pověřeným zástupcům, dovozcům 
nebo distributorům musí být tato 
upozornění oznámena, aby upozornění 
uvádějící minimální a maximální věkovou 
hranici pro uživatele mohla být správně 
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připojena v místě prodeje.
Upozornění se obměňují tak, aby byl 
zaručen jejich pravidelný výskyt. 
Upozornění se vytiskne na nejlépe 
viditelný povrch jednotlivého balení a na 
jakýkoli vnější obal, s výjimkou dalších 
průhledných obalů používaných při 
maloobchodním prodeji výrobku. Členské 
státy mohou rozhodnout o umístění 
upozornění na těchto površích tak, aby to 
vyhovovalo požadavkům daného jazyka. 
Text upozornění a údaje o obsahu 
vyžadované tímto článkem se vytisknou:
a) černým tučným písmem Helvetica na 
bílém podkladu. Členské státy mají právo
rozhodnout o bodové velikosti fontu podle 
požadavků daného jazyka s tím, že velikost 
fontu uvedená v jejich právním předpise 
bude taková, aby umožňovala velmi 
snadné a jasné čtení upozornění;
b) v úředním jazyce nebo jazycích 
členského státu, v němž se výrobek uvádí 
na trh.

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení týkající se upozornění se musí zpřesnit v mnoha bodech, proto jsou navrženy tyto 
změny a doplnění, které za podmínek odstavců 3 a 4 toho pozměňovacího návrhu vycházejí 
z jistých ustanovení přijatých v rámci právních předpisů týkajících se tabákových výrobků. 
Pokud jde o ustanovení týkající se upozornění na prodejním místě, pravidelně se zjišťuje, že 
prodejci nejsou informováni o tom, že některé hračky nejsou určené dětem do tří let, což 
oddaluje dosažení cíle, kterým je zvýšení bezpečnosti dětí.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou při uvádění hraček 
na trh na jejich území požadovat, aby 
upozornění a bezpečnostní pokyny, nebo 

3. Upozornění uvedená v tomto článku 
a příloze V, a bezpečnostní pokyny jsou
uvedené v úředním jazyce nebo jazycích 
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některé z nich, byly uvedené v jejich 
vlastním úředním jazyce nebo jazycích.

členských států, v nichž jsou hračky 
uváděny na trh.

Or. fr

Odůvodnění

Sepsání upozornění a bezpečnostních pokynů v úředním jazyce nebo úředních jazycích 
členského státu, ve kterém jsou hračky uvedené na trh, je základním prvkem bezpečnosti 
a zdraví dětí.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 a
Společná ustanovení pro hospodářské 

subjekty týkající se nápravných opatření 
v případě neshodxy nebo pochybnosti 

o shodě hraček.
1. V souladu s články 3, 5 a 6 hospodářské 
subjekty, jichž se týká problém nebo 
pochybnost ohledně souladu 
s ustanoveními o označování podle článku 
9a, nebo upozornění podle článku 10, 
přijmou nápravná opatření, aby byly 
sladěny hračky, jichž se problém shody 
týká.
2. Nápravná opatření se týkají pouze 
uvedení označení nebo upozornění do 
souladu podle článku 9a a článku 10.
3. Hospodářské subjekty, kterých se týká 
problém nebo pochybnost o souladu 
s ustanoveními o označování hraček podle 
článku 9a, nebo upozornění podle článku 
10, o tom neprodleně informují ostatní 
hospodářské subjekty, kterých se to týká, 
spotřebitelské organizace a vnitrostátní 
orgány členských států, ve kterých daly 
hračky k dispozici, a přesně popíší 
zejména problém neshody a přijatá 
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nápravná opatření.
4. Nápravná opatření jsou zavedena ihned 
a jsou provedena co nejrychleji je to 
možné, nejdéle do dvou týdnů poté, co 
bylo konstatován problém se shodou.
V případě, že není možné dodržet výše 
zmíněnou lhůtu, hospodářské subjekty, 
kterých se týká problém shody, 
neprodleně informují ostatní hospodářské 
subjekty, kterých se to týká, a příslušné 
vnitrostátní orgány a odůvodní potřebu 
prodloužení lhůty pro uvedení ve shodu. 
Příslušné vnitrostátní orgány co 
nejrychleji rozhodnou o žádosti o lhůtě 
a ihned informují dané hospodářské 
subjekty o rozhodnutí, zejména o lhůtě 
pro dosažení shody u příslušných hraček.
5. Poskytnutí hraček koncovým 
uživatelům se pozastaví, dokud není 
dosaženo souladu s touto směrnicí.

Or. fr

Odůvodnění

Je potřeba zpřesnit ustanovení týkající se nápravných opatření uvedených v článcích 3, 5 a 6 
této směrnice. Tato upřesnění jsou stejně důležitá jako posílení ustanovení o bezpečnosti 
hraček a zdraví dětí.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Článek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 b 
Společná ustanovení pro hospodářské 

subjekty týkající se opatření stažení 
hraček, které nejsou ve shodě nebo 

u kterých existuje pochybnost o shodě.
1. V souladu s články 3, 5 a 6 hospodářské 
subjekty, kterých se týká problém nebo 
pochybnost o souladu s ustanoveními 
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ohledně bezpečnosti hraček, přijmou 
bezodkladně opatření pro stažení hraček.
2. Hospodářské subjekty, kterých se týká 
problém nebo pochybnost o souladu 
s ustanoveními o bezpečnosti hraček, 
o tom neprodleně informují ostatní 
hospodářské subjekty, kterých se to týká, 
spotřebitelské organizace a vnitrostátní 
orgány členských států, ve kterých daly 
hračky k dispozici, a přesně popíší 
zejména problém neshody a opatření 
přijatá pro stažení hraček.
3. Opatření pro stažení hraček jsou 
zavedena ihned a jsou provedena co 
nejrychleji je to možné, nejdéle do dvou 
týdnů poté, co bylo konstatován problém 
se shodou.
V případě, že není možné dodržet výše 
zmíněnou lhůtu, hospodářské subjekty, 
kterých se týká problém shody, 
neprodleně informují ostatní hospodářské 
subjekty, kterých se to týká, a příslušné 
vnitrostátní orgány a odůvodní potřebu 
prodloužení lhůty pro uvedení ve shodu. 
Příslušné vnitrostátní orgány co 
nejrychleji rozhodnou o žádosti o lhůtě 
a co nejrychleji informují příslušné 
hospodářské subjekty o rozhodnutí, 
zejména o případné nezbytné lhůtě pro 
zajištění shody příslušných hraček.
4. Poskytnutí hraček koncovým 
uživatelům je pozastaveno na dobu 
neurčitou.
Poté, co byly stažené hračky uvedeny ve 
shodu, jsou tyto hračky považovány za 
nové hračky a musí být v souladu se 
všemi ustanoveními této směrnice pro 
veškeré nové dodání hraček koncovým 
uživatelům.

Or. fr

Odůvodnění

Je potřeba zpřesnit ustanovení týkající se nápravných opatření uvedených v článcích 3, 5 a 6 
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této směrnice. Tato upřesnění jsou stejně důležitá jako posílení ustanovení o bezpečnosti 
hraček a zdraví dětí. Podmínky týkající se stažení hračky z trhu musí být přísnější než 
nápravné opatření, protože bezpečnost hraček a zdraví dětí mohou být postižené vážnějším 
způsobem.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Článek 10 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 c
Společná ustanovení pro hospodářské 
subjekty týkající se opatření odvolání 
hraček, které nejsou v souladu nebo 

u kterých existuje pochybnost o souladu.
1. V souladu s články 3, 5 a 6 hospodářské 
subjekty, kterých se týká problém nebo 
pochybnost o souladu s ustanoveními 
ohledně bezpečnosti hraček, přijmou 
bezodkladně opatření pro odvolání 
hraček.
2. Koncoví uživatelé, kteří získali hračky, 
které jsou v nesouladu, jsou ihned 
informováni všemi existujícími 
informačními prostředky na uzemí 
členských států, ve kterých hospodářské 
subjekty, kterých se to týká, dali hračky 
k dispozici. Podávaná informace 
upřesňuje zejména důvod nesouladu 
hračky, nebezpečí, která hračka 
představuje, a možná související rizika 
a také veškerá opatření vyžadující 
opatrnost a omezení hračky v nesouladu 
a místo, kam mají být hračky, které nejsou 
v souladu vráceny.
3. Hospodářské subjekty, kterých se týká 
problém nebo pochybnost o souladu 
s ustanoveními o bezpečnosti hraček, 
o tom ihned informují ostatní 
hospodářské subjekty, kterých se to týká, 
spotřebitelské organizace a vnitrostátní 
orgány členských států, ve kterých daly 
hračky k dispozici, a přesně popíší 
zejména problém nesouladu a opatření 
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přijatá pro odvolání hraček.
Hospodářské subjekty, kterých se týká 
opatření pro odvolání hraček, dají 
koncovým uživatelům, kteří získali hračky 
v nesouladu, k dispozici bezplatnou 
telefonní linku, přístupnou nepřetržitě, 
a to během celého období kampaně pro 
odvolání hraček.
Hospodářské subjekty, kterých se to týká, 
spolupracují mezi sebou, společně se 
spotřebitelskými organizacemi a 
s příslušnými orgány členských států, ve 
kterých dali hračky k dispozici. Různé 
zúčastněné subjekty vyjmenované výše 
slaďují svá opatření a působení 
prostředky, které se jim zdají nejvhodnější.
Případné náklady na informování 
koncových uživatelů nesou hospodářské 
subjekty, kterých se to týká.
4. Opatření pro odvolání hraček jsou 
zavedena ihned a jsou provedena co 
nejrychleji je to možné, nejdéle do dvou 
týdnů poté, co bylo konstatován problém 
se souladem.
V případě, že není možné dodržet výše 
zmíněnou lhůtu, hospodářské subjekty, 
kterých se týká problém shody, 
neprodleně informují ostatní hospodářské 
subjekty, kterých se to týká, a příslušné 
vnitrostátní orgány a odůvodní potřebu 
prodloužení lhůty pro uvedení ve shodu. 
Příslušné vnitrostátní orgány se usnášejí 
o žádosti o prodloužení lhůty co 
nejrychleji a nejdéle ve lhůtě sedmi dnů 
a informují co nejrychleji a nejdéle ve 
lhůtě sedmi dnů hospodářské subjekty, 
kterých se týká rozhodnutí, zejména 
o lhůtě pro uvedení v soulad dotčených 
hraček.
5. Dodání hraček, které jsou ještě 
k dispozici na trhu, koncovým uživatelům, 
je pozastaveno na dobu neurčitou.
6. Poté, co byly odvolané hračky uvedeny 
ve shodu, jsou tyto hračky považovány za 
nové hračky a musí být v souladu se 
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všemi ustanoveními této směrnice pro 
veškeré nové dodání hraček koncovým 
uživatelům.

Or. fr

Odůvodnění

Je potřeba zpřesnit ustanovení týkající se nápravných opatření uvedených v článcích 3, 5 a 6 
této směrnice. Tato upřesnění jsou stejně důležitá jako posílení ustanovení o bezpečnosti 
hraček a zdraví dětí. Podmínky týkající se odvolání hračky z trhu musí být přísnější než 
opatření pro stažení, protože bezpečnost hraček a zdraví dětí mohou být postižené vážnějším 
způsobem.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posuzování bezpečnosti Posuzování bezpečnosti

Or. fr

Odůvodnění

Jazykový pozměňující návrh.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení bezpečnosti hraček zohledňuje 
všechna příslušná hlediska, zejména 
dětské kategorie a skupiny dětí 
představující zvýšenou nebo zvláštní 
zranitelnost, například děti, které mají 
specifické potřeby.

Or. fr
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Odůvodnění

Kromě toho, že jde o připomenutí hlavního předmětu posuzování, je potřeba také přesně 
stanovit jeho doplňující aspekty, zejména zohlednění skupin dětí se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Absence nebo velmi malé množství 
vážných úrazů není soustavně považováno 
za nízký předpoklad rizika.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňujícího návrhu je, aby se víc zohledňovaly středně vážné úrazy, které 
jsou většinou bez následků, s cílem vytvořit přesnější obraz o nehodovosti spojené 
s používáním hraček.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud subjekt posuzování shody 
oznámený podle článku 21 (dále jen 
„oznámený subjekt“) provádí ES 
přezkoušení typu, posoudí, v případě 
potřeby společně s výrobcem, analýzu 
nebezpečí, která hračka může představovat, 
provedenou výrobcem v souladu s článkem 
17.

3. Pokud subjekt posuzování shody 
oznámený podle článku 21, dále jen 
„oznámený subjekt“, provádí ES 
přezkoušení typu, posoudí společně 
s výrobcem, analýzu nebezpečí, která 
hračka může představovat, provedenou 
výrobcem v souladu s článkem 17.

Or. fr

Odůvodnění

Toto hodnocení nemůže být fakultativní vzhledem k cíli posílit bezpečnost hraček.



PA\736395CS.doc 39/68 PE409.407v02-00

CS

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osvědčení musí být, kdykoliv je to třeba, 
přezkoumáno, zejména v případě změny ve 
výrobním postupu, v surovinách nebo 
součástech hračky a v každém případě 
každých pět let.

Osvědčení musí být, kdykoliv je to třeba, 
přezkoumáno, zejména v případě změny ve 
výrobním postupu, v surovinách nebo 
součástech hračky a v každém případě 
každé tři roky.

Or. fr

Odůvodnění

Lhůta se musí zkrátit vzhledem k cíli zvýšit bezpečnost hraček.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1. Výrobce uchovává pro potřebu 
příslušných vnitrostátních orgánů, na 
jejich žádost, technickou dokumentaci 
uvedenou v čl. 3 odst 2, pro veškerou 
inspekci nebo kontrolu na jejich území, 
v souladu s čl. 38 odst. 3a.

Or. fr

Odůvodnění

V tomto článku je třeba upřesnit, že technická dokumentace musí být k dispozici pro účely 
jakékoli inspekce a kontroly výrobců hraček.
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Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud orgán dozoru nad trhem požaduje
na výrobci technickou dokumentaci nebo 
překlad jejích částí, může stanovit lhůtu 
pro provedení, jejíž délka je 30 dní, pokud 
není nutná kratší lhůta z důvodu závažného 
a bezprostředního rizika.

Na žádost odpovědných vnitrostátních 
orgánů výrobce nebo jeho zástupce dodá 
technickou dokumentaci nebo překlad 
jejích částí, ve lhůtě, která nepřesáhne 
maximálně čtrnáct dnů, pokud není nutná 
kratší lhůta z důvodu závažného 
a bezprostředního rizika.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné přistupovat k této otázce důkladněji a hned od začátku stanovit lhůtu pro poskytnutí 
dokumentace. Zvyšuje to bezpečnost hraček a umožňuje to lépe zaručit bezpečnost a zdraví 
dětí, které jsou předmětem této revize.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud výrobce neplní povinnosti 
uvedené v odstavcích 1, 2 a 3, orgán 
dozoru nad trhem může od něj požadovat, 
aby nechal provést zkoušku oznámeným 
subjektem na vlastní náklady a ve 
stanovené lhůtě k ověření souladu 
s harmonizovanými normami a základními 
požadavky na bezpečnost.

4. Pokud výrobce neplní povinnosti 
uvedené v odstavcích - 1, 1, 2 a 3, orgán 
dozoru nad trhem od něj požaduje, aby 
nechal provést zkoušku oznámeným 
subjektem na vlastní náklady a ve 
stanovené lhůtě maximálně čtrnáct dní 
třetím nezávislým orgánem za účelem 
ověření souladu s harmonizovanými 
normami a základními požadavky na 
bezpečnost.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako pozměňovací návrh 57.
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Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud výrobce neplní povinnosti 
uvedené v odstavci 4, orgán dozoru nad 
trhem přijme opatření, která považuje za 
nezbytná, aby zaručil, že hračky, o které 
se jedná, nejsou uvedeny na trh a do 
distribučních řetězců na území, nad nímž 
vykonává orgán dozor.

Or. fr

Odůvodnění

Tento článek není úplný. Pokud výrobce nedodrží povinnosti, které mu přísluší, příslušné 
vnitrostátní orgány musí být schopné přijmout opatření, která umožní zaručit bezpečnost 
a zdraví dětí.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) dobré technické a odborné vzdělání 
týkající se všech činností spojených 
s posuzováním shody v příslušném 
rozsahu, pro nějž byl subjekt posuzování 
shody oznámen;

(a) dobré technické a odborné vzdělání 
doložené zejména diplomy nebo profesní 
zkušeností a osvědčeními týkající se všech 
činností spojených s posuzováním shody 
v příslušném rozsahu, pro nějž byl subjekt 
posuzování shody oznámen;

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné prokázat technické a odborné vzdělání zaměstnanců oznámených subjektů.
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Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. Subjekt posuzování shody usiluje 
o to, aby byl certifikován ISO 9001, verze 
2000.

Or. fr

Odůvodnění

Toto osvědčení je dostatečnou zárukou kvality posuzování a dodržování norem během tohoto 
posuzování.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pobočky a subdodavatelé jsou 
certifikováni ISO 9001, verze 2000.

Or. fr

Odůvodnění

Toto osvědčení je dostatečnou zárukou kvality výrobních procesů a pravidelného hodnocení 
a kontroly těchto postupů.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem dozoru nad hračkami 
uvedenými na trh podle článku 37 orgán 
dozoru nad trhem nebo jakýkoli 
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certifikovaný orgán, který orgán dozoru 
pověřil zastupováním v této činnosti, jsou 
oprávněny provádět namátkové kontroly 
v prostorech hospodářských subjektů, 
pokud možno jedenkrát za rok 
a minimálně jednou každé dva roky.

Or. fr

Odůvodnění

Kontroly v prostorách hospodářských subjektů by se neměly provádět jen tehdy, kdy je to 
nezbytné, měly by se provádět náhodně, samozřejmě bez předchozího upozornění a co 
nejpravidelněji, přičemž dva roky jsou rozumnou lhůtou.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu přijaly opatření podle 
článku 12 směrnice 2001/95/ES nebo 
pokud mají dostatečné důvody domnívat 
se, že hračka, na niž se vztahuje tato 
směrnice, představuje riziko pro zdraví 
nebo bezpečnost osob, provedou společně 
s příslušnými hospodářskými subjekty 
hodnocení, zda dotčená hračka splňuje 
všechny požadavky stanovené touto 
směrnicí.

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu přijaly opatření podle 
článku 12 směrnice 2001/95/ES nebo 
pokud mají pochybnosti, že hračka, na niž 
se vztahuje tato směrnice, představuje 
riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, 
provedou bezodkladně nezbytná 
hodnocení, zda dotčená hračka splňuje 
všechny požadavky stanovené touto 
směrnicí. Hospodářské subjekty ve lhůtě
sedm dnů dodají orgánům veškeré 
informace nebo podklady, které požadují.

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

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány 
dozoru nad trhem zjistí, že hračka 
nesplňuje požadavky stanovené touto 
směrnicí, vyzvou dotčený hospodářský 
subjekt, aby přijal všechna vhodná 
nápravná opatření a uvedl hračku do 
souladu s těmito požadavky, nebo aby 
hračku stáhnul z trhu, nebo aby ji odvolal 
ve lhůtě předepsané v článku 10a, 10b 
a 10c této směrnice.

Or. fr
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Odůvodnění

Každý problém související se shodou se musí ihned posoudit. Účast příslušných 
hospodářských subjektů se musí omezit na poskytnutí informací potřebných na posouzení 
dotčené hračky. Pokud není dodržen soulad s předpisy, vhodná opatření určená na nápravu 
zjištěného problému se musí provést ve stanovených lhůtách.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla 
všechna nápravná opatření přijata u všech 
dotčených hraček, které dodával na trh 
v celém Společenství.

3. Hospodářský subjekt nebo příslušné 
hospodářské subjekty zajistí, aby byla 
všechna nápravná opatření, stažení nebo 
odvolání z trhu, přijata u všech dotčených 
hraček, které dodávaly na trh v celém 
Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

Přesnost je nezbytná a proto je nutné zahrnout všechny hospodářské subjekty a všechny 
operace dotčené opatřeními, která jsou potřebná přijmout v případě nesouladu s právními 
předpisy.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud příslušný hospodářský subjekt 
v období uvedeném v odst. 1 druhém 
pododstavci nepřijme přiměřená nápravná 
opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem 
všechna vhodná prozatímní opatření 
a zakáží nebo omezí dodávání hračky na 
trh daného členského státu, nebo hračku 
stáhnou z trhu, nebo ji odvolají.

4. Pokud příslušný hospodářský subjekt 
v období uvedeném v odst. 1 druhém 
pododstavci nepřijme přiměřená nápravná 
opatření, stažení nebo odvolání z trhu, 
přijmou orgány dozoru nad trhem všechna 
vhodná prozatímní opatření a zakáží nebo 
omezí dodávání hračky na trh daného 
členského státu, nebo hračku stáhnou 
z trhu, nebo ji odvolají.
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Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 64.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud v průběhu tří měsíců od přijetí 
informací uvedených v odstavci 4 nepodá 
žádný členský stát ani Komise námitku, 
pokud jde o prozatímní opatření, která 
členský stát přijal v souvislosti s dotčenou 
hračkou, považuje se opatření za 
oprávněné.

7. Pokud v průběhu čtyř týdnů od přijetí 
informací uvedených v odstavci 4 nepodá 
žádný členský stát ani Komise námitku, 
pokud jde o prozatímní opatření, která 
členský stát přijal v souvislosti s dotčenou 
hračkou, považuje se opatření za 
oprávněné.

Or. fr

Odůvodnění

Opatření navrhovaná příslušnými vnitrostátními orgány musí být společně přezkoumána 
v rozumné časové lhůtě, s cílem přijmout rozhodnutí o opatřeních týkajících se nesouladu, 
o které požádal příslušný vnitrostátní orgán dotčené hospodářské subjekty odpovědné za 
dotčenou hračku. 

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou vnitrostátní opatření 
považována za oprávněná, všechny členské 
státy přijmou nezbytná opatření a zajistí, 
aby byla nevyhovující hračka stažena 
z jejich trhu. Členské státy o tom uvědomí 
Komisi.

2. Pokud jsou vnitrostátní opatření 
považována za oprávněná, všechny členské 
státy přijmou nezbytná opatření a zajistí, 
aby byla nevyhovující hračka stažena nebo 
odvolána z jejich trhu. Členské státy o tom 
uvědomí Komisi.

Or. fr
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Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 64.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jsou vnitrostátní opatření 
považována za oprávněná a je-li nesoulad 
hračky přisuzován nedostatkům 
v harmonizovaných normách, jak je 
uvedeno v čl. 41 odst. 5 písm. b), Komise 
nebo dotčený členský stát předloží 
záležitost stálému výboru zřízenému podle 
článku 5 směrnice 98/34/ES.

3. Pokud jsou vnitrostátní opatření 
považována za oprávněná a je-li nesoulad 
hračky přisuzován nedostatkům 
v harmonizovaných normách, jak je 
uvedeno v čl. 3 odst. 41 písm. b), Komise 
nebo dotčený členský stát předloží ve lhůtě 
sedmi dnů záležitost stálému výboru 
zřízenému podle článku 5 směrnice 
98/34/ES.

Or. fr

Odůvodnění

K opravám nedostatků v oblasti harmonizované normy týkající se shody a bezpečnosti hraček 
musí dojít co nejrychleji. 

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 41, členský stát 
požádá příslušný hospodářský subjekt, aby 
ukončil dotčený nesoulad, pokud zjistí 
jeden z následujících nedostatků:

1. Aniž je dotčen článek 41, členský stát 
vyzve příslušný hospodářský subjekt, aby 
ukončil dotčený nesoulad, pokud zjistí 
jeden z následujících nedostatků:

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné být přesnější. Pro účely zaručení bezpečnosti hraček a zdraví dětí je potřeba jednat 
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co nejrychleji.

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 
nadále trvá, členský stát přijme všechna 
vhodná opatření a omezí nebo zakáže 
dodávání hračky na trh, nebo zajistí, aby 
byla odvolána nebo stažena z trhu.

2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 
nadále trvá, členský stát přijme 
neodkladně všechna vhodná opatření 
a omezí nebo zakáže dodávání hračky na 
trh, nebo zajistí, aby byla odvolána nebo 
stažena z trhu.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné být přesnější.  Pro účely zaručení bezpečnosti hraček a zdraví dětí je potřeba jednat 
co nejrychleji.

Pozměňovací návrh 71

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může za účelem zohlednění 
technického a vědeckého vývoje změnit:

1. Komise upraví, za účelem zohlednění 
technického a vědeckého vývoje, 
následující prvky, jakmile je obeznámena 
s novými údaji:
(- a) přílohu I;

(a) body 7 a 8 v části III přílohy II; (a) příloha II, část III s výjimkou bodů 1 
a 2;

(b) přílohu V. (b) přílohu V.

Or. fr
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Odůvodnění

Uplatňovaný postup projednávání se může použít pouze v několika bodech. Musí se rozšířit na 
ostatní otázky, protože proces normalizace nebo harmonizace je příliš zdlouhavý na to, aby 
odpovídal na naléhavé změny a doplnění, jak to dokazují nebezpečí a rizika, které pro zdraví 
dětí představují magnety.

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Článek 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tři roky od data použitelnosti této 
směrnice podle čl. 53 druhého odstavce 
a poté každých pět let členské státy 
předloží Komisi zprávu o uplatňování této 
směrnice. 

Za tři roky od data použitelnosti této 
směrnice podle čl. 53 druhého odstavce 
a poté každé tři roky členské státy předloží 
Komisi zprávu o uplatňování této 
směrnice. 

Tato zpráva musí obsahovat hodnocení 
situace týkající se bezpečnosti hraček 
a účinnosti této směrnice a rovněž přehled 
o činnostech dozoru nad trhem 
prováděných členským státem. 

Tato zpráva obsahuje hodnocení situace 
týkající se bezpečnosti hraček a účinnosti 
této směrnice a rovněž přehled 
o činnostech dozoru nad trhem 
prováděných členským státem. 

Komise vypracuje a zveřejní shrnutí
těchto zpráv členských států.

Komise bezodkladně vypracuje a zveřejní 
zprávu, která obsahuje případně návrhy 
úprav nebo revize této směrnice. Tuto 
zprávu předloží Evropskému parlamentu 
a Radě. Ihned zveřejní alespoň shrnutí 
a závěry zprávy na svých internetových 
stránkách, ve všech úředních jazycích
Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Komise musí vypracovat zprávu o hodnotících zprávách týkajících se uplatňování této 
směrnice v členských státech.  Musí jí předložit ostatním zákonodárcům a neprodleně ji jako 
celek nebo alespoň její shrnutí a závěry zveřejnit na svých internetových stránkách. V tomto 
pozměňovacím návrhu je žádáno, aby byly uplatněny minimální opatření týkající se 
transparentnosti.
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Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí použitelná v případě porušení 
ustanovení vnitrostátních předpisů 
přijatých na základě této směrnice, včetně 
trestních sankcí za vážná porušení, 
a přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
zajištění jejich provádění. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující.

Členské státy stanoví a uplatní pravidla 
pro ukládání sankcí použitelná v případě 
porušení ustanovení vnitrostátních předpisů 
přijatých na základě této směrnice, včetně 
trestních sankcí za vážná porušení, 
a přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
zajištění jejich provádění. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné, ale nedostačující, aby členské státy stanovily sankce za porušení ustanovení této 
směrnice. Ve skutečnosti musí být schopné je také uplatňovat s cílem vykonávat tyto sankce.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola i – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přístupné rohy, hrany, šňůry, kabely 
a upevňovací prvky hračky musí mít 
takový tvar a musí být vyrobeny takovým 
způsobem, aby při styku s nimi bylo 
nebezpečí fyzického poranění co možná 
nejmenší.

2. Přístupné rohy, hrany, šňůry, kabely 
a upevňovací prvky hračky musí mít
takový tvar a musí být vyrobeny takovým 
způsobem, aby při styku s nimi bylo 
nebezpečí fyzického poranění co možná 
nejvíce sníženo.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné snížit příslušná rizika v těchto případech na co nejnižší možnou míru, aby se 
zlepšila bezpečnost hraček a zaručila integrita a zdraví dětí.
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Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola i – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hračky musí být navrženy 
a konstruovány tak, aby nebezpečí 
fyzického poranění vlivem pohybu 
určitých částí bylo co možná nejmenší.

3. Hračky musí být navrženy 
a konstruovány tak, aby nebezpečí 
fyzického poranění vlivem pohybu 
určitých částí bylo co možná nejvíce 
sníženo.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 74.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola i – odst. 4 –pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Obaly, ve kterých jsou hračky zabalené pro 
maloobchodní prodej, nesmí představovat 
riziko uškrcení nebo udušení způsobené 
vnitřním zablokováním dolních cest 
dýchacích a zablokováním dýchacích cest 
vně úst a nosu. Jsou vybaveny otvorem, 
který umožní proudění vzduchu a dýchání 
v případě zablokování.

Or. fr

Odůvodnění

Musí se vzít v úvahu i vnitřní zablokování. S cílem zlepšit bezpečnost příslušného předmětu 
musí být tento předmět dále vybavený otvorem, který zabezpečí přívod kyslíku pro dítě, 
podobně jako v případě jiných předmětů, které v minulosti vedly k zablokování dýchacích cest 
a udušení.
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Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola i – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Hračky, které jsou určeny k použití 
v mělké vodě nebo jsou vhodné k tomu, 
aby dítě nesly na vodě nebo ho udržely nad 
vodou, musí být navrženy a konstruovány 
tak, aby nebezpečí ztráty této schopnosti 
plout a poskytnout dítěti oporu bylo při 
doporučeném způsobu použití co možná 
nejmenší.

5. Hračky, které jsou určeny k použití 
v mělké vodě nebo jsou vhodné k tomu, 
aby dítě nesly na vodě nebo ho udržely nad 
vodou, musí být navrženy a konstruovány 
tak, aby nebezpečí ztráty této schopnosti 
plout a poskytnout dítěti oporu bylo při 
doporučeném a rozumném způsobu použití 
co možná nejvíce sníženo.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacích návrhů 74 a 2.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola i – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky, které uživatelům dodávají 
pohyblivost, musí být podle možnosti
opatřeny brzdovým zařízením 
přizpůsobeným typu hračky a přiměřeným 
její pohybové energii. Toto zařízení musí 
být takové, aby je mohl uživatel ovládat 
lehce a bez nebezpečí pádu nebo jiných 
fyzických poranění pro uživatele nebo třetí 
osoby.

7. Hračky, které uživatelům dodávají 
pohyblivost, musí být opatřeny brzdovým 
zařízením přizpůsobeným typu hračky 
a přiměřeným její pohybové energii. Toto 
zařízení musí být takové, aby je mohl 
uživatel ovládat lehce a bez nebezpečí 
pádu nebo jiných fyzických poranění pro 
uživatele nebo třetí osoby.

Or. fr

Odůvodnění

Neexistence brzdového systému nebo existence nepřizpůsobeného brzdového systému se týká 
značného podílu pohyblivých hraček. Je také vhodné být přísnější, aby se zlepšila bezpečnost 
tohoto typu hraček a bezpečnost dětí.
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Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola i – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Hračky pro pohybovou aktivitu musí 
být podle možnosti konstruovány tak, aby 
se co nejvíce snížilo riziko rozdrcení nebo 
uvěznění částí těla nebo zachycení oblečení 
a riziko pádů, dopadů a utopení.

11. Hračky pro pohybovou aktivitu musí 
být konstruovány tak, aby se maximálně 
snížilo riziko rozdrcení nebo uvěznění částí 
těla nebo zachycení oblečení a riziko pádů, 
dopadů a utopení.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 74.

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hračky musí být navrženy 
a konstruovány tak, aby při používání 
hraček podle čl. 9 odst. 2 prvního 
pododstavce nehrozilo žádné riziko 
nepříznivých účinků na lidské zdraví 
v důsledku expozice chemickým látkám 
nebo přípravkům, ze kterých hračky 
sestávají nebo které obsahují.

1. Hračky musí být navrženy 
a konstruovány tak, aby při používání 
hraček podle čl. 9 odst. 2 prvního 
pododstavce nehrozilo žádné riziko 
nepříznivých účinků na lidské zdraví nebo 
na životní prostředí v důsledku expozice 
chemickým látkám nebo přípravkům, ze 
kterých hračky sestávají nebo které 
obsahují.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 3.
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Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Použití látek klasifikovaných jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci (CMR) podle směrnice 
67/548/EHS v individuálních 
koncentracích rovných nebo vyšších než 
prahová hodnota 0,01 % je zakázáno.
Jakmile je to možné, je přijata nižší 
prahová hodnota pro látky CMR na 
základě stanoviska příslušného vědeckého 
výboru a rozhodnutí, které stanoví čl. 45 
odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

Používání látek klasifikovaných jako CMR ve vyšší míře, než je stanovená hranice, aby se 
dosáhlo cíle, a to zvýšit úroveň ochrany a zdraví dětí. Tato hranice se může snížit v rámci 
postupu projednávání, ihned jak to bude možné na základě nových údajů.

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat v hračkách 
pouze za těchto podmínek:

4. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1, 2 a 3 podle 
směrnice 67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách pouze tehdy, pokud jsou 
splněny následující podmínky:
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Or. fr

Odůvodnění

Všechny látky klasifikované jako CRM se musí posuzovat stejným způsobem, neboť se jedná 
o dlouhodobou ochranu zdraví dětí, které je zranitelnější než zdraví dospělých lidí. Jejich 
použití může být oprávněné pouze pokud jsou splněny podmínky vyjmenované v pododstavcích 
odstavce 4.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1. použití látky bylo zhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem a shledáno 
jako bezpečné, zejména s ohledem na 
expozici, a bylo přijato rozhodnutí uvedené 
v čl. 45 odst. 2;

4.1. použití látky bylo zhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem a shledáno 
jako bezpečné, zejména s ohledem na 
expozici, a bylo přijato rozhodnutí uvedené 
v čl. 45 odst. 2;

Or. fr

Odůvodnění

Jazykový pozměňující návrh.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 4.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.2. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo v analýze 
alternativ;

4.2. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky nebo vhodné alternativní 
materiály, jak je doloženo v analýze 
alternativ;

Or. fr
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Odůvodnění

Je nutné upřesnit, kterých alternativ se náhrada týká.

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 4.3. a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.3.a. Hračky nebo jejich části splňují 
ustanovení a požadavky na bezpečnost 
potravin tak, jak je stanoveno nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se 
stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřizuje se Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 
postupy týkající se bezpečnosti potravin1.
1Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. fr

Odůvodnění

Hraniční hodnoty migrace, které se uplatňují na potravinové výrobky se musí zohledňovat 
také v případě hraček nebo částí hraček určených pro vkládání do úst, případně hraček, 
u kterých je toto použití možné.

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 4.3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky, 
jakmile vyvstanou obavy týkající se 
bezpečnosti a nejpozději každých pět let
ode dne přijetí rozhodnutí v souladu s čl. 
45 odst. 2.

Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky, 
jakmile vyvstanou obavy týkající se 
bezpečnosti a nejpozději každé tři roky ode 
dne přijetí rozhodnutí v souladu s čl. 45 
odst. 2.

Or. fr
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Odůvodnění

Přehodnocení těchto látek nebo přípravků se musí provádět pravidelně.

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Používání látek klasifikovaných jako 
rušivé pro endokrinní systém zapsaných 
na seznamu prioritních látek Unie je 
zakázáno v hračkách a částech, ze kterých 
se skládají, s výjimkou případů, kdy 
výrobce dokáže, že neexistují alternativní 
látky, které jsou bezpečnější a méně 
škodlivé zdraví.

Or. fr

Odůvodnění

Látky rušivé pro endokrinní systém představují vážné riziko pro vývoj dětí a jejich zdraví 
v dospělosti. V zásadě by měl být stanoven jejich zákaz, přičemž se umožní jejich používání 
v případech, kdy výrobce dokáže, že neexistují alternativní látky, které jsou bezpečnější 
a méně škodlivé zdraví.

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Používání látek klasifikovaných jako 
znečisťující, hromadící se v organismu 
a toxické (substances persistantes, bio–
accumulatrices, toxiques – PBT) a velmi 
znečisťujících a velmi se hromadících 
v organismu (très persistantes , très bio–
accumulatrices – vPvB) je zakázáno 
v hračkách a částech, z nichž se skládají, 
s výjimkou případů, kdy výrobce dokáže, 
že neexistují alternativní látky, které jsou 
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bezpečnější a méně škodlivé zdraví.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 87, pokud jde o látky klasifikované jako PBT a vPvB.

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem č. 82; odůvodnění stejné jako 
u pozměňovacího návrhu 82.

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kosmetické hračky, jako například 
kosmetika pro panenky, musí být 
v souladu s požadavky na složení 

6. Hračky, které obsahují povolené 
kosmetické výrobky, nebo které případně 
vyžadují použití kosmetického přípravku, 
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a označování stanovenými ve směrnici 
76/768/EHS.

jako například panenky, kosmetika 
určená k používání nebo činnostem při 
hrách, musí být v souladu s požadavky, 
které se týkají složení uvedeném ve 
směrnici 76/768/EHS s výjimkou 
alergenních vonných látek zakázaných 
touto směrnicí. Ustanovení směrnice 
76/768/EHS, týkající se označování se 
použijí, s výjimkou alergenních vonných 
látek, na hračky, které obsahují povolené 
kosmetické výrobky, nebo které případně 
vyžadují použití kosmetického výrobku, 
jako například panenky.

Or. fr

Odůvodnění

Pojem kosmetické hračky je velmi neurčitý. Zde je nutné být přesnější pokud jde o látky 
klasifikované jako PBT a vPvB. V tomto případě se použijí právní předpisy týkající se 
kosmetických výrobků.

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní 
vonné látky:

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní 
vonné látky:

(1) Oman pravý (Inula helenium) (1) Oman pravý (Inula helenium)
(2) Allylisothiokyanát (2) Allylisothiokyanát

(3) Fenylacetonitril (benzylkyanid) (3) Fenylacetonitril (benzylkyanid)
(4) 4-terc-Butylfenol (4) 4-terc-Butylfenol

(5) Chenopodium (olej) (5) Chenopodium (olej)
(6) Cyklamenalkohol (6) Cyklamenalkohol

(7) Diethylmaleinát (7) Diethylmaleinát
(8) Dihydrocoumarin (8) Dihydrocoumarin

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

(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
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(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
on

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

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

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

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

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

(15) Difenylamin (15) Difenylamin

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

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

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

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

(22) 4-ethoxyfenyl (22) 4-ethoxyfenyl
(23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol (23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol

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

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

(25) 4-methoxyfenyl (25) 4-methoxyfenyl
(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on (26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on

(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on (27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on
(28) Methyl(E)-but-2-enoát (28) Methyl(E)-but-2-enoát

(29) 6-Methylkumarin (29) 6-Methylkumarin
(30) 7Methylchromen-2-on (7-
methylkumarin)

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

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

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

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

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

(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

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

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

(39) Amyl cinnamal
(40) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(41) 4-methoxybenzylalkohol
(42) Benzylalkohol
(43) Benzyl-benzoát
(44) Benzyl cinnamate
(45) Benzyl-salicylát
(46) Cinnamal
(47) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(48) Citral
(49) Citronellol
(50) Kumarin
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) 2-benzylidenoktanal
(55) Hydroxycitronellal
(56) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(57) Isoeugenol
(58) Lilial (uvedený ve směrnici 
76/768/EHS v položce 83 jako: 2-(4-terc-
butylbenzyl)propanal)
(59) d-Limonene
(60) Linalol
(61) Methyl-okt-2-ynoát
(62) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
(63) Výtažky z větvičníku slívového
(64) Výtažky z terčovky otrubičnaté

Or. fr
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Odůvodnění

Použití alergenních vonných látek, které mohou vést ke vzniku alergií u dětí, nesmí být 
povoleno. Kromě toho proto není možné akceptovat přítomnost stopových množství těchto 
látek, ani z důvodů , kterým se technicky není možné vyhnout. Neexistuje žádný důvod pro 
přítomnost stopového množství těchto látek, proto je navržen zákaz alergenních vonných 
látek.

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Použití alergenních vonných látek, které mohou vést ke vzniku alergií u ětí, nesmí být 
povoleno. Kromě toho proto není možné akceptovat přítomnost stopových množství těchto 
látek, ani z důvodů , kterým se technicky není možné vyhnout. Neexistuje žádný důvod pro 
přítomnost stopového množství těchto látek, proto je navržen zákaz alergenních vonných 
látek.

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. fr

Odůvodnění

Použití alergenních vonných látek, které mohou vést ke vzniku alergií u dětí, nesmí být 
povoleno. Kromě toho proto není možné akceptovat přítomnost stopových množství těchto 
látek, ani z důvodů , kterým se technicky není možné vyhnout. Neexistuje žádný důvod pro 
přítomnost stopového množství těchto látek, proto je navržen zákaz alergenních vonných 
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látek.

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Hračky určené pro častý kontakt 
s kůží, zejména barvy pro malování prsty 
a modelína, musí odpovídat ustanovením 
týkajícím se složení a označování 
stanoveným ve směrnici 76/768/EHS.

Or. fr

Odůvodnění

Na hračky, které často přichází do styku s pokožkou, se musí vztahovat stejně přísná 
ustanovení jako ustanovení stanovená ve směrnici týkající se kosmetických výrobků.

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Hračky určené pro častý kontakt 
s kůží obsahující alergenní látky jiné než 
vonné, které jsou známé vyvoláváním 
vážných účinků nebo dokonce osudných 
následků pro zdraví dětí, jako je například 
anafylaktický šok, musí odpovídat 
ustanovením týkajícím se označování 
uvedeným ve směrnici Komise 
2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006, 
o přípravě na bázi cereálií a potravinách 
pro děti určené kojencům a dětem nízkého 
věku1.
__________
1 Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 16.

Or. fr
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Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu 94, ale v tomto případě jde o alergenní 
látky, jiné než vonné látky, například lepek atd. Děti, které používají hračky obsahující tyto 
alergenní látky, je mohou vložit do úst, nebo si mohou vložit do úst prsty; přítomnost těchto 
látek může vyvolat reakce, které mají více či méně závažné následky na zdraví dětí. 
Přítomnost takových alergenních látek, kromě vonných látek, musí být označena.

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. U hraček nebo součástí hraček, ke 
kterým mají děti přístup během použití, 
jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2 prvním 
pododstavci, nesmějí být překročeny tyto 
migrační limity:

8. U všech částí a součástí hraček nesmějí 
být překročeny tyto migrační limity:

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení týkající se mezních hodnot migrace musí být přísnější, aby se dosáhlo cíle, kterým 
je zvýšení bezpečnosti hraček a zvýšená míra ochrany dětí.

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 8 – název tabulky – kolonka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

mg/kg v suchém, drobivém, práškovitém 
nebo poddajném materiálu hračky

mg/kg v pevném, suchém, drobivém, 
práškovitém nebo poddajném materiálu 

hračky

Or. fr

Odůvodnění

Přesnost je nezbytná a proto by měly být pokryty všechny druhy materiálů, které se používají 
na výrobu hraček, aby se dosáhlo cíle, kterým je zvýšení bezpečnosti hraček a zvýšená míry 
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ochrany zdraví dětí.

Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola III – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Hračky nebo části hraček, které jsou 
určené pro dávání do úst, ať už je věk 
dětí, kterým jsou určeny, jakýkoli, 
odpovídá požadavkům na migrační limity 
stanovené pro obaly potravin nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1935/2004 (ES) ze dne 27. října 2004, 
týkající se matriálů a předmětů určených 
pro kontakt s potravinami1.
_________
1 Úř. věst. L 338, 13.11.04, s. 4.

Or. fr

Odůvodnění

Platné předpisy o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami se musí použít 
na hračky nebo jejich části určené ke vkládání do úst .

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Příloha II – kapitola V

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hračky musí být navrženy a vyrobeny 
tak, aby splňovaly požadavky na hygienu 
a čistotu v zájmu zabránění nebezpečí 
infekce, onemocnění a znečištění.

1. Hračky musí být navrženy a vyrobeny 
tak, aby splňovaly požadavky na hygienu 
a čistotu v zájmu zabránění nebezpečí 
infekce, onemocnění a znečištění. Musí 
existovat možnost hračky omývat, čistit 
nebo dezinfikovat, aniž by byla porušena 
jejich funkce nebo bezpečnost.

2. Textilní hračky pro děti mladší 36 
měsíců musí být pratelné a musí i po 

2. Textilní hračky pro děti mladší 36 
měsíců musí být pratelné a musí i po 
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vyprání splňovat požadavky na bezpečnost. vyprání fungovat a splňovat požadavky na 
bezpečnost.

Or. fr

Odůvodnění

Zvýšená úroveň hygieny musí odpovídat záruce na fungování hračky a bezpečnost hraček.

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Příloha IV – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) podrobný popis návrhu a výroby včetně 
seznamu součástí a materiálů použitých 
v hračkách a rovněž podrobné informace
o použitých chemických látkách a 
o množstvích použitých v hračkách 
a jejich součástech;

Or. fr

Odůvodnění

Bezpečnostní listy chemických látek poskytují pouze část informací o chemických látkách. Je 
nutné, aby technická dokumentace obsahovala přesnější informace, zejména množství 
chemických látek použitých při výrobě hraček.

Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Příloha V – část B – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K těmto upozorněním musí být připojena 
stručná informace, jež může být uvedena 
v návodu k použití, o druhu nebezpečí, 
které toto omezení vyžaduje.

K těmto upozorněním musí být připojena 
informace o druzích nebezpečí, které toto 
omezení vyžaduje. Informace musí 
figurovat na hračce jasně, viditelným 
a snadno čitelným způsobem, nebo, pokud 
to z technického hlediska není možné na 
hračce, tak na připojeném štítku nebo na 
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obalu a v návodu k použítí. U malých 
hraček bez obalu, je příslušné upozornění 
připojeno.

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení uvedená v návrhu nejsou dostatečně přesná a právně závazná. Cílem tohoto 
pozměňovacího návrhu je zpřehlednit a ulehčit porozumění těchto pozměňovaných 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Příloha V – část B – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto hračky musí být opatřeny označením 
"Upozornění: jen pro domácí použití“.

Tyto hračky musí být opatřeny například 
označením "Upozornění: jen pro domácí 
použití a přítomnost dospělé osoby je 
nezbytná“ nebo „Upozornění: jen pro 
domácí použití, nevhodné pro děti mladší 
6 let bez dozoru mladistvé nebo dospělé 
osoby.“

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení uvedená v návrhu nejsou dostatečně přesná. Navrhované znění je v souladu 
s rozsahem působnosti tohoto návrhu, ale nevaruje jasně před nebezpečím nebo rizikem.

Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Příloha V – část B – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upozornění, jasné, viditelné a snadno 
čitelné, srozumitelné a odlišené od všech 
ostatních označení figuruje na obalu 
nebo, pokud to není možné, na označení 
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hračky a požaduje přečtení informací 
uvedených v následujícím odstavci, než se 
přistoupí k montáži nebo sestavení 
hračky.

Or. fr

Odůvodnění

Musí se jasně upozornit na potřebu číst návody na montáž nebo skladování před tím, než se 
přistoupí k vykonávání těchto činností, aby osoba vykonávající tyto činnosti věděla, jakým 
způsobem má postupovat s cílem vyhnout se jakýmkoli škodám.

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Příloha V – část B – odst. 7 – podostavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Doporučuje se dohled dospělé osoby.“ „Potraviny a hračky používat pod 
dohledem dospělé osoby“

Or. fr

Odůvodnění

Navrhované znění jasně nevaruje před nebezpečím nebo rizikem. Musí se jasně upozornit na 
ustanovení, která je nutno přijmout.
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