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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Varnost igrač je zajeta v direktivi, ki je bila sprejeta leta 1988 in spremenjena leta 1993. To 
besedilo omogoča uskladitev obstoječih pravil v državah članicah in večjo zaščito otrok. 

Vendar je treba direktivo prilagoditi gospodarskim razmeram, v katerih živimo, novim 
znanstvenim dognanjem, ki so na voljo, ob upoštevanju statističnih podatkov, povezanih s 
tveganjem in novimi družbenimi zahtevami.

Upoštevanje novih podatkov

Ekonomsko ozadje

Povečanje trgovanja je prispevalo k občutnim spremembam na gospodarskem področju igrač.

Približno 80% igrač, trženih v Evropski uniji, je uvoženih, zato je treba opozoriti, da je bilo v 
letu 2007 odpoklicanih na milijone igrač, izdelanih na Kitajskem, ker niso bile v skladu z 
evropskimi standardi. Pretok blaga zahteva pregled pravil dajanja na trg in nadzor nad 
upoštevanjem standardov.

Nova znanstvena dognanja

Igrače vsebujejo vedno več kemičnih snovi, zaradi česar je treba zakonodajo prilagoditi 
tveganjem, ki jih predstavljajo ti izdelki in posebnim načinom, na katere te igrače uporabljajo 
otroci (sesanje, metanje, itd).

Statistični podatki in upravljanje tveganj

Obvestila o nezgodah v zvezi z igračami zadevajo predvsem resne nezgode. Treba je 
upoštevati vse nezgode za boljše razumevanje nevarnosti in tveganj, ki so vezana na uporabo 
igrač.

Da bi bolje preprečili nezgode, ki so vezane na uporabo igrač, se moramo opreti na 
znanstvena vrednotenja in ocene možnih tveganj.

Sklicevanje na previdnostno načelo ne sme veljati za specifično kategorijo izdelkov, ampak 
mora biti njegova uporaba splošna.

Nove družbene zahteve

Številne in raznolike igrače so odraz naše družbe. Otroka spremljajo pri čustvenem in 
intelektualnem razvoju in so del njegovega sveta doma pa tudi v okviru izobraževanja.

Končni uporabniki imajo pravico, da pričakujejo in zahtevajo kakovostne igrače, ki ne bodo 
ogrožale zdravja njihovih otrok ali njihovih skrbnikov.

Ker se zavedajo okoljskih vprašanj, zahtevajo tudi okolju prijazne proizvode. Zahteva velja za 
življenjsko dobo izdelka, njegovo embalažo pa tudi trajnost igrač. Študije kažejo, da številne 
igrače na trgu niso dovolj odporne in se hitro uničijo.
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Predlog Komisije vključuje dosežke, vendar je treba predložiti tudi pojasnila. Predlogi 
sprememb so bili oblikovani na ta način zlasti v zvezi z:

Pomen opozorila in regulativnih dokumentov, ki spremljajo proizvod

Uporabljeni izrazi morajo biti opredeljeni na način, ki ga vsi razumejo in se nanašati na 
nomenklaturo Evropske unije, na primer glede zadušitve.

Poleg tega morajo biti dokumenti razumljivi. Bistveno je tudi, da so vsi dokumenti v uradnem 
jeziku ali uradnih jezikih držav članic, kjer se izdelki prodajajo.

Določbe glede rokov za odgovor na prošnje in za opozorila morajo biti natančno opredeljene.
Enako velja za določbe o korektivnih ukrepih, umiku in preklicu neustreznih igrač.

Kakovost izdelkov in tveganja, povezana s kemičnimi snovmi

Igrače so posebej namenjene otrokom: Treba je upoštevati njihovo večjo občutljivost do 
okolja v primerjavi z odraslimi.

Njihovi organi se popolnoma razvijejo šele v določeni starosti, zato je izpostavljanje snovem, 
ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) na dolgi rok tvegano za 
razvoj otrok in njihovo zdravje. Zato je treba upoštevati drugo zakonodajo (o embalaži živil, 
kozmetičnih izdelkih, itd.), ki določa mejne vrednosti glede vsebnosti snovi ali izločanje 
kemičnih snovi, ki jih je treba oceniti glede na način, na katerega otroci proizvod uporabljajo 
(sesanje, ob dotiku, itd.).

Pripravljavka mnenja meni, da se morajo določbe o kemičnih snoveh nanašati tudi na 
obstojne in strupene snovi, ki se kopičijo v organizmih (PBT), itd.

Predlog daje prednost prostemu pretoku pred varnostjo igrač. Pri tem je potrebno, da se 
dokazno breme prevali kot pri REACH. Tudi gospodarski subjekti morajo pokazati, da so 
njihove igrače varne in ne ogrožajo zdravja otrok.

Zaradi številnih premestitev je 80% igrač, trženih v Evropski uniji, uvoženih pretežno iz 
Kitajske, kjer so delovni pogoji in okoljski standardi nizki.

Odgovornost glede varnosti igrač je torej velika. Velike znamke in zahodni naročniki, ki še 
prevladujejo na trgu z igračami, bi morali tako kot uvozniki in distribucijske službe upoštevati 
razpisno dokumentacijo, ki odraža zakonodajo Skupnosti, ki ustreza visoki stopnji zaščite 
zdravja naših otrok.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
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potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Previdnostno načelo je od leta 1992 
izrecno določeno v Pogodbi; Sodišče 
Evropskih skupnosti je večkrat določilo 
vsebino in obseg tega načela v skladu z 
zakonodajo Skupnosti kot enega glavnih
temeljev politike varstva, za katerega si 
Skupnost prizadeva na področju okolja in 
zdravja1.
1Sodba z dne 23. septembra 2003 v zadevi C-
192/01, Komisija/Danska, zbirka 2003, str. I-9693;
sodba z dne 7. septembra 2004 v zadevi C-127/02, 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee in Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels, zbirka 2004, str. I-7405.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi pomanjkanja podatkov o nevarnosti in tveganjih pri uporabi igrač za varnost in 
zdravje otrok ter ker otroci zaradi starosti spadajo v zelo občutljivo oziroma občutljivo 
kategorijo prebivalstva, mora biti previdnostno načelo vključeno v zakonodajo o varnosti 
igrač, da bi omogočili pristojnim organom držav članic pa tudi gospodarskim subjektom 
sprejetje določenih ukrepov za preprečevanje dajanja na trg določenih igrač. Njen obseg 
mora biti splošne narave.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo 
v dobavni in distribucijski verigi, bi morali 
sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da 
so na trgu dostopne samo tiste igrače, ki so 

(8) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo 
v dobavni in distribucijski verigi, delujejo z 
vso odgovornostjo in zahtevano 
skrbnostjo, da v predvidljivih pogojih 



PA\736395SL.doc 6/66 PE409.407v02-00

SL

v skladu z veljavno zakonodajo. Ta 
direktiva predpisuje jasno in sorazmerno 
delitev obveznosti, ki ustreza vlogi vsakega 
subjekta v postopku proizvodnje in 
distribucije.

običajne uporabe zagotovijo, da igrače, ki 
jih dajejo na trg, nimajo nevarnih učinkov 
na varnost in zdravje otrok. Gospodarski 
subjekti bi morali sprejeti ustrezne ukrepe 
za zagotovitev, da so na trgu dostopne 
samo tiste igrače, ki so v skladu z veljavno 
zakonodajo. Ta direktiva predpisuje jasno 
in sorazmerno delitev obveznosti, ki 
ustreza vlogi vsakega subjekta v postopku 
proizvodnje in distribucije.

Or. fr

Obrazložitev

Gospodarske subjekte ne zadostuje samo opozoriti, da sprejmejo ustrezne ukrepe, potrebno 
jih je opomniti tudi, da sprejmejo odgovornost. Njihova skrb je potrebna za zagotavljanje 
varnosti in zdravja otrok, upoštevati pa je treba tudi različno rabo igrač. 

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za varovanje otrok pred nedavno 
odkritimi tveganji je treba sprejeti tudi 
nove osnovne varnostne zahteve. Zlasti je 
treba dopolniti in posodobiti določbe o 
kemičnih snoveh v igračah. Te določbe bi 
morale navajati, da morajo biti igrače 
skladne s splošno zakonodajo o 
kemikalijah, zlasti Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2006 
o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH), 
o ustanovitvi Evropske agencije za 
kemikalije ter spremembi Direktive 
1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) 
št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS 
in direktiv Komisije 91/155/EGS, 
93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES.
Vendar bi bilo treba te določbe prilagoditi 

(16) Za zagotavljanje visoke ravni zaščite
varnosti in zdravja otrok pa tudi zaščite 
okolja pred različnimi tveganji, je treba 
nevarnim in zelo nevarnim snovem 
nameniti posebno pozornost.  Prav tako je 
treba sprejeti tudi nove osnovne varnostne 
zahteve. Zlasti je treba dopolniti in 
posodobiti določbe o kemičnih snoveh v 
igračah. Te določbe bi morale navajati, da 
morajo biti igrače skladne s splošno 
zakonodajo o kemikalijah, zlasti Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta 
in Sveta z dne 18. decembra 2006 
o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH), 
o ustanovitvi Evropske agencije za 
kemikalije ter spremembi Direktive 
1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) 
št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS 



PA\736395SL.doc 7/66 PE409.407v02-00

SL

tudi posebnim potrebam otrok, ki so 
ranljiva skupina potrošnikov. Zato bi bilo 
treba zagotoviti nove omejitve za snovi, ki 
so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje (CMR) v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS z dne 27. 
junija 1967 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
snovi, ter za dišave v igračah zaradi 
posebnih tveganj, ki jih lahko te snovi 
predstavljajo za zdravje ljudi. Posebne 
mejne vrednosti, določene v Direktivi 
88/378/EGS za nekatere snovi, bi bilo treba 
posodobiti, da se upošteva znanstveni 
napredek.

in direktiv Komisije 91/155/EGS, 
93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES.
Vendar bi bilo treba te določbe prilagoditi 
tudi posebnim potrebam otrok, ki so 
ranljiva skupina potrošnikov. Zato bi bilo 
treba zagotoviti nove omejitve za snovi, ki 
so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje (CMR) v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS z dne 27. 
junija 1967 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
snovi2, ter za dišave v igračah zaradi 
posebnih tveganj, ki jih lahko te snovi 
predstavljajo za zdravje ljudi. Posebne 
mejne vrednosti, določene v Direktivi 
88/378/EGS za nekatere snovi, bi bilo treba 
posodobiti, da se upošteva znanstveni 
napredek.

Or. fr

Obrazložitev

Pogodbe in ustrezne zakonodaje Skupnosti se vedno sklicujejo na visoko raven varstva 
zdravja zadevnih oseb in okolja, enako pa mora veljati za pregled zakonodaje o varnosti 
igrač.  Ta uvodna izjava obravnava kemične snovi, zato se je nujno potrebno sklicevati na 
nevarne in zelo nevarne snovi.  

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Gospodarski subjekti, ki zaprosijo za 
izjemno uporabo zelo nevarne snovi v 
igračah, morajo dokazati, da ni nobene 
varnejše alternative.

Or. fr
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Obrazložitev

Na splošno se je treba izogniti uporabi zelo nevarnih snovi zaradi možnih bolj ali manj 
dolgoročnih vplivov na zdravje otrok. Vendar se njihova uporaba lahko predvidi, če 
proizvajalec dokaže, da ni druge nadomestne snovi, ki bi bila zanesljivejša. Predlog 
spremembe se sklicuje tudi na „načelo“ prevalitve dokaznega bremena, ki je vključen v 
zakonodajo REACH, v kateri je proizvajalec obvezan dokazati, da ni nadomestila za zelo 
uporabo nevarne snovi. 

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Odgovornost glede upravljanja 
tveganj pri uporabi igrač, zlasti tistih, ki 
so vezana na uporabo kemičnih snovi v 
igračah, morajo prevzeti fizične in pravne 
osebe, ki proizvajajo, izvažajo in dajejo 
igrače na trg.

Or. fr

Obrazložitev

Gospodarski subjekti v sektorju igrač se morajo prav tako v celoti zavedati možnih nevarnih 
učinkov nevarnih za zdravje otrok zaradi uporabe nekaterih snovi ali kemičnih pripravkov. 
Zato morajo v upravljanje s tveganji, ki so vezana na uporabo igrač, vključiti vprašanja, 
povezana s kemičnimi snovmi.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ustrezno je določiti posebne varnostne 
zahteve za možne specifične nevarnosti, ki 
jih predstavljajo igrače v živilih, v skladu s 
previdnostnim načelom, saj lahko 
združitev igrače in živila povzroči tveganje 
zadavljenja, ki se razlikuje od tveganja, ki 
ga predstavlja igrača sama, in zato ni zajeto 

(18) Ustrezno je določiti posebne varnostne 
zahteve za možne specifične nevarnosti, ki 
jih predstavljajo igrače v živilih, saj lahko 
združitev igrače in živila povzroči tveganje 
zadavljenja, ki se razlikuje od tveganja, ki 
ga predstavlja igrača sama, in zato ni zajeto 
z nobenim posebnim ukrepom na ravni 
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z nobenim posebnim ukrepom na ravni 
Skupnosti.

Skupnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Previdnostno načelo mora biti v splošnem upoštevano v pregledani direktivi. Predlog 
spremembe je tudi povezan s predlogom spremembe 1 v uvodni izjavi 3 a.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ker lahko obstajajo ali se izdelajo 
igrače, ki predstavljajo nevarnosti, ki jih 
posamezna varnostna zahteva iz te 
direktive ne zajema, je treba določiti 
splošno zahtevo glede varnosti kot pravno 
podlago za ukrepanje proti takšnim 
igračam. V zvezi s tem bi bilo treba varnost 
igrač določiti s sklicevanjem na predvideno 
uporabo proizvoda, ob upoštevanju 
predvidljive uporabe in obnašanja otrok, ki 
na splošno niso tako pazljivi kot povprečen 
odrasel uporabnik.

(19) Ker lahko obstajajo ali se izdelajo 
igrače, ki predstavljajo nevarnosti, ki jih 
posamezna varnostna zahteva iz te 
direktive ne zajema, je treba določiti 
splošno zahtevo glede varnosti kot pravno 
podlago za ukrepanje proti takšnim 
igračam. V zvezi s tem bi bilo treba varnost 
igrač določiti s sklicevanjem na predvideno 
uporabo proizvoda, ob upoštevanju 
smiselno predvidljive uporabe in obnašanja 
otrok, ki na splošno niso tako pazljivi kot 
povprečen odrasel uporabnik.

Or. fr

Obrazložitev

Za ocenjevanje je treba opredeliti različne predvidljive načine uporabe. O tem je treba je 
razmisliti pred ocenjevanjem, da bi se upoštevali načini, na katere lahko otrok uporablja 
igračo, in sočasno izključili dejanja, do katerih ne more priti glede na njegovo fizično in 
intelektualno razvojno stopnjo.
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Znak CE, ki predstavlja skladnost 
igrače, je vidna posledica celotnega 
postopka, ki obsega ugotavljanje skladnosti 
v širšem pomenu. Splošna načela, ki 
urejajo uporabo znaka CE, in pravila o 
njegovi pritrditvi, bi bilo treba zato določiti 
v tej direktivi.

(21) Znak CE, ki navaja skladnost igrače, 
je vidna posledica celotnega postopka, ki 
obsega ugotavljanje skladnosti v širšem 
pomenu. Splošna načela, ki urejajo 
uporabo znaka CE, in pravila o njegovi 
pritrditvi, bi bilo treba zato določiti v tej 
direktivi.

Or. fr

Obrazložitev

Številne igrače z oznako „CE“, ki so bile odpoklicane v letu 2007, so evropske potrošnike 
opozorile, da upoštevanje skladnosti ni zagotovilo visoke ravni varnosti igrač. Tako je tudi 
neustrezno omenjati, da oznaka „CE“ dejansko zagotavlja skladnost in posledično varnost.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Ključnega pomena je, da se tako
proizvajalcem kot uporabnikom pojasni, 
da z namestitvijo znaka CE na igračo 
proizvajalec izjavlja, da je proizvod 
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami in za 
to prevzema celotno odgovornost.

(22) Ključnega pomena je, da se 
proizvajalcem pojasni, da z namestitvijo 
znaka CE na igračo proizvajalec izjavlja, 
da je proizvod skladen z vsemi veljavnimi 
zahtevami in za to prevzema celotno 
odgovornost.

Or. fr

Obrazložitev

Samo proizvajalec lahko namesti oznako „CE“.  Zavedati se mora, da se z rabo te oznake 
zavezuje k upoštevanju strogih pogojev, da je za to odgovoren in da je vsaka kršitev kazniva. 
V povezavi s predlogom spremembe 8.
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Komisijo je treba zlasti pooblastiti, da 
v nekaterih dobro utemeljenih primerih 
prilagodi zahteve glede kemikalij, v 
določenih primerih dodeli izjeme od 
prepovedi snovi CMR in prilagodi besedilo 
posebnih opozoril za nekatere kategorije 
igrač. Navedeni ukrepi so splošne narave in 
so namenjeni spremembi nebistvenih
elementov te direktive in/ali dopolnitvi z 
dodajanjem novih nebistvenih elementov, 
zato jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

(32) Komisijo je treba zlasti pooblastiti, da 
v nekaterih določenih primerih prilagodi 
zahteve glede kemikalij, v določenih 
primerih dodeli izjeme od prepovedi zelo 
nevarnih snovi in snovi CMR in prilagodi 
besedilo posebnih opozoril za nekatere 
kategorije igrač. Navedeni ukrepi so 
splošne narave in so namenjeni spremembi 
nebistvenih elementov te direktive in/ali 
dopolnitvi z dodajanjem novih nebistvenih 
elementov, zato jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe v zvezi s predlogi sprememb, v uvodni izjavi 16, v  členu 47 in delu III, 
Priloge II.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Ker ciljev predlaganega ukrepa, to je 
zagotavljanja visoke ravni varnosti igrač ob 
sočasni ohranitvi delovanja notranjega trga, 
in sicer z določitvijo usklajenih varnostnih 
zahtev za igrače in minimalnih zahtev za 
nadzor trga, države članice ne morejo 
doseči v zadostni meri, lahko pa se zaradi 
njihovega obsega in učinkov dosežejo bolje 
na ravni Skupnosti, lahko Skupnost 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 

(34) Ker ciljev predlaganega ukrepa, to je 
zagotavljanja visoke ravni varnosti igrač za 
zagotavljanje varnosti in zdravja otrok, ob 
sočasni ohranitvi delovanja notranjega trga, 
in sicer z določitvijo usklajenih varnostnih 
zahtev za igrače in minimalnih zahtev za 
nadzor trga, države članice ne morejo 
doseči v zadostni meri, lahko pa se zaradi 
njihovega obsega in učinkov dosežejo bolje 
na ravni Skupnosti, lahko Skupnost 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
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z načelom sorazmernosti iz istega člena ta 
direktiva ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje teh ciljev –

subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz istega člena ta 
direktiva ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje teh ciljev –

Or. fr

Obrazložitev

Potrebno je opozoriti na glavni cilj te direktive.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ta direktiva temelji na načelu, da 
proizvajalci, uvozniki in drugi 
gospodarski subjekti zagotavljajo, da 
proizvodnja ali dajanje igrač na trg, 
predvsem pa kemične snovi, ki jih 
vsebujejo, nimajo škodljivih ali strupenih 
učinkov na zdravje otrok in na okolje. Ti 
ukrepi temeljijo na previdnostnem načelu.

Or. fr

Obrazložitev

Pogodbe in ustrezne zakonodaje Skupnosti se sklicujejo na visoko raven varovanja zdravja 
zadevnih oseb in okolja, enako pa mora veljati za pregled zakonodaje o varnosti igrač, 
vključno s kemičnimi snovmi, ki so uporabljene pri proizvodnji. Pri tem je treba opomniti, da 
mora biti previdnostno načelo vključeno v zakonodajo o varstvu igrač.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki oblikuje ali izdeluje 

(3) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki oblikuje ali izdeluje 
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igračo ali za katerega se taka igrača 
oblikuje ali izdeluje pod njegovim imenom 
ali blagovno znamko;

igračo ali za katerega se taka igrača 
oblikuje ali izdeluje pod njegovim imenom 
ali blagovno znamko;

Or. fr

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 2 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) „opozorilo“pomeni  posebno omembo 
ali omembe glede uporabe in sestavljanja 
igrače, ki pritegnejo pozornost ali 
opozarjajo končnega uporabnika ali 
nadzornika;

Or. fr

Obrazložitev

Potrebno je opredeliti pojem „opozorilo“, da bi preprečili vsako nejasnost glede 
označevanja.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 2 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „umik“ pomeni vsak ukrep za 
preprečitev dostopnosti igrače iz dobavne 
verige na trgu;

(9) „umik“ pomeni vsak ukrep za 
preprečitev dostopnosti, distribucije, 
ponudbe ali predstavljanja igrače v 
dobavni verigi na trgu;

Or. fr
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Obrazložitev

Nujno je pojasniti, katere postopke natančno zajema odpoklic.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) „zadušitev“ pomeni preprečitev 
delovanja funkcij pomembnih ali 
bistvenih organov zaradi pomanjkanja 
kisika, ki je posledica petih različnih 
vzrokov kot so napačna pot predmeta, 
utopitev, zadušitev, zadavitev ali 
zmečkanje;

Or. fr

Obrazložitev

Pojem zadušitve je potrebno opredeliti, ker združuje različne pojave pomanjkanja kisika. 
Zadušitev je posledica enega od petih primerov, ki povzročijo pomanjkanje kisika in pomenijo 
resno ali bistveno tveganje za zdravje otrok.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 2 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) „zaradi oblike ali velikosti ga je 
lahko pogoltniti“: vsak predmet, ki zaradi 
svoje velikosti ali oblike lahko v celoti, 
brez uporabe sile, razen same teže 
predmeta, prodre v valj majhnega 
premera, je določen v standardu EN 71 –
1 :2005;

Or. fr
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Obrazložitev

Ta fenomen je treba definirati, kajti použitje nekaterih igrač lahko povzroči zadušitev ali 
želodčne in črevesne težave. Nekatere igrače je možno použiti samo, če je njihova velikost 
manjša od zgoraj omenjenega testnega valja.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 2 – točka 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) „lahko povzroči zadušitev“: vsak 
predmet, katerega velikost, oblika ali teža 
omogoča, da brez uporabe sile, razen teže 
samega predmeta, popolnoma prekrije 
ustne in nosne ali nižje dihalne poti;

Or. fr

Obrazložitev

Enako kot predlog sprememb iz točke 12 a.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 2 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „poškodba“ pomeni fizično poškodbo 
ali škodovanje zdravju;

(13) „poškodba“pomeni fizično poškodbo 
ali vsako, tudi dolgoročno, škodovanje 
zdravju;

Or. fr

Obrazložitev

Treba je natančneje oblikovati opredelitev, v katero se poleg fizičnih učinkov vključijo še 
drugi, ki jih lahko povzroči neustrezna igrača, tako kot tudi dolgoročni učinki, ki so vezani na 
uporabo nekaterih snovi.
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Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „nevarnost“ pomeni možen vir 
poškodbe;

(14) „nevarnost“pomeni možen vir 
poškodbe, škodljiv za zdravje ali 
integriteto posameznika;

Or. fr

Obrazložitev

Nujno je pojasniti, kaj bi bilo lahko poškodovano. 

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Proizvajalci zagotavljajo, da se izvajajo 
postopki za zagotavljanje stalne skladnosti 
proizvodne serije. Treba je upoštevati
spremembe pri oblikovanju proizvoda ali 
njegovih lastnosti ter spremembe 
usklajenih standardov, s sklicevanjem na 
katere se potrdi skladnost igrače.

4. Proizvajalci zagotavljajo, da se izvajajo 
postopki za zagotavljanje stalne skladnosti 
proizvodne serije z modelom ali 
prototipom igrače in njenih delov, ki so 
bili uporabljeni za različne postopke 
ocenjevanja in skladnosti igrače, 
izpolnjujejo pa tudi bistvene zahteve, ki jih 
določata člen 9 in Priloga II. Proizvajalci
upoštevajo spremembe pri oblikovanju 
proizvoda ali njegovih lastnosti ter 
spremembe usklajenih standardov, s 
sklicevanjem na katere se potrdi skladnost 
igrače.

Proizvajalci, kadar je to ustrezno, 
pregledujejo vzorce trženih igrač, 
raziskujejo in, po potrebi, vodijo knjigo 
pritožb ter o tovrstnem spremljanju 
obveščajo distributerje.

Proizvajalci pregledujejo vzorce 
proizvedenih in trženih igrač, vključno z 
njihovimi deli. Pregledi so izvedeni vsaj 
enkrat na leto, brez poseganja v člen 38.
Proizvajalci raziskujejo pritožbe, ki so jih 
prejeli od različnih gospodarskih 
subjektov in končnih uporabnikov, na 
katere odgovorijo najkasneje v roku dveh 
tednov ter vodijo knjigo pritožb v skladu s 
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členom 7a ter o tovrstnem spremljanju 
obveščajo gospodarske subjekte in končne 
uporabnike, če so jih za to zaprosili.

Or. fr

Obrazložitev

Cilj direktive je okrepiti določbe glede varnosti igrač in zdravja otrok. Tudi proizvajalci 
morajo biti sposobni zagotoviti vzpostavitev različnih postopkov. Raziskave je treba opravljati 
redno in morajo vključevati tudi predmete, ki izhajajo iz proizvodne verige, in njihove 
sestavne dele. Nenazadnje morajo biti pritožbe obravnavane v razumnem roku, ne glede na 
to, ali prihajajo od drugih gospodarskih subjektov ali končnih uporabnikov.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače, ali pa po 
potrebi umaknejo proizvod s trga in ga 
odpokličejo od končnih uporabnikov. 
Takoj obvestijo nacionalne organe države 
članice, v kateri je na voljo njihova igrača, 
in jim predložijo natančne informacije, 
zlasti o neizpolnjevanju in sprejetih 
popravnih ukrepih.

7. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače v skladu s 
členom 10a, ali pa umaknejo proizvod s 
trga v skladu s členom 10b in ga 
odpokličejo od končnih uporabnikov, v 
skladu s členom 10c. Takoj obvestijo 
nacionalne organe države članice, v kateri 
je na voljo njihova igrača, in jim natančno
obrazložijo zlasti težave neizpolnjevanja, 
sprejetih popravnih ukrepov, umika ali 
odpoklica.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je opredeliti, katere ukrepe bo treba sprejeti v primeru ugotovljene neskladnosti in 
varnosti, kot je določeno v predlogih sprememb v členu 10a do c. Enako velja za informacije 
pristojnih organov. 
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Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Proizvajalci na zahtevo pristojnih 
nacionalnih organov predložijo vse 
potrebne informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti igrače. S temi 
organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri 
kateri koli dejavnosti, katere cilj je 
preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 
igrače, ki so jih dali v promet.

8. Proizvajalci na zahtevo pristojnih 
nacionalnih organov v roku 7 dni
predložijo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
igrače. S temi organi na njihovo zahtevo 
sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 
cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 
igrače, ki so jih dali v promet.

Or. fr

Obrazložitev

Roke predložitve vsakega dokumenta ali informacij je potrebno točno opredeliti. Taka 
določitev je element za krepitev uporabe ukrepov varnosti, ki zagotavlja zdravje otrok.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Proizvajalci pristojne nacionalne 
organe obvestijo o imenovanju 
pooblaščenega zastopnika na ozemlju, na 
katerem so na voljo njihove igrače, 
najkasneje štiri tedne po določitvi.

Or. fr

Obrazložitev

To informacijo je treba posredovati pristojnim nacionalnim organom v predpisanem roku. 
Opraviti se mora v  predpisanem roku.
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Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Obvestilo o imenovanju 
pooblaščenega zastopnika vsebuje vsaj 
njegove podatke (ime in priimek, poštni 
naslov, telefonsko številko, elektronski 
naslov, spletno stran), igrače, za katere 
mora izpolniti obveznosti iz odstavka 3 ter 
enotno identifikacijsko številko teh igrač.

Or. fr

Obrazložitev

Minimalne informacije, ki jih mora proizvajalec sporočiti pristojnim nacionalnim organom v 
zvezi z imenovanjem pooblaščenega zastopnika, morajo biti določene, da se lahko dosežejo 
cilji pregleda te direktive.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) na zahtevo pristojnih nacionalnih 
organov zagotoviti vse informacije in 
dokumentacijo, potrebne za dokazovanje 
skladnosti igrače;

(b) na zahtevo pristojnih nacionalnih 
organov v roku 7 dni zagotoviti vse 
informacije in dokumentacijo, potrebne za 
dokazovanje skladnosti igrače.

Or. fr

Obrazložitev

Roke predložitve vsakega dokumenta ali informacij je potrebno točno opredeliti. Taka 
določitev je element za krepitev uporabe ukrepov varnosti, ki zagotavlja zdravje otrok. 2. del 
predloga spremembe je jezikovni.
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Uvozniki morajo delovati s potrebno 
skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vseh 
igrač, ki jih dajo v promet, z veljavnimi 
zahtevami.

1. Ko dajo uvozniki na trg igračo,
zagotovijo, da igrače, ki jih dajo na trg 
Evropske unije, izpolnjujejo določbe te 
direktive in da so varne.

Or. fr

Obrazložitev

Potrebno je pojasniti, da uvozniki tudi prevzemajo del odgovornosti pri uporabi in 
upoštevanju ciljev revizije te direktive. Zadnji predlog spremembe je jezikovni.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preden dajo igračo v promet uvozniki 
preverijo, ali je proizvajalec izvedel 
ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti.

2. Preden dajo igračo v promet, uvozniki 
preverijo, ali je proizvajalec izvedel 
ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti v 
skladu s členoma 18 in 19.

Preverijo, ali je proizvajalec pripravil 
tehnično dokumentacijo, ali imajo 
proizvodi zahtevano(-e) oznako(-e) 
skladnosti in ali so opremljeni z 
zahtevanimi dokumenti ter ali je 
proizvajalec upošteval zahteve iz člena 
3(5) in (6).

Preverijo, ali je proizvajalec pripravil 
tehnično dokumentacijo v skladu s členom 
20, ali imajo proizvodi zahtevano(-e) 
oznako(-e) skladnosti in ali so opremljeni z 
zahtevanimi dokumenti ter ali je 
proizvajalec upošteval zahteve iz člena 
3(5) in (6), člena 9 in Priloge II.

Kadar uvoznik ugotovi, da igrača ni 
skladna z osnovnimi varnostnimi 
zahtevami iz člena 9 in Priloge II, lahko da 
igračo v promet šele potem, ko je bila 
usklajena z navedenimi zahtevami.

Kadar uvoznik ugotovi, da igrača ni 
skladna z osnovnimi varnostnimi 
zahtevami iz člena 9 in Priloge II, lahko da 
igračo v promet šele potem, ko je bila 
usklajena z navedenimi zahtevami.

Or. fr
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Obrazložitev

Nujno je opozoriti na ustrezne določbe te direktive, na katere se te različne točke nanašajo.  
Predlog spremembe odstavka 3 je jezikovni.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uvozniki navedejo ime in naslov, na 
katerem so dosegljivi glede informacij o 
igrači, kadar pa velikost ali narava igrače 
tega ne dovoljuje, podatke navedejo na 
embalaži ali spremni listini.

3. Uvozniki vidno in čitljivo navedejo ime 
in naslov, telefonske številke ter 
elektronsko pošto, na katerih so dosegljivi 
glede informacij o igrači, kadar pa velikost 
ali narava igrače tega ne dovoljuje, podatke 
vidno navedejo ter jih jasno ločijo od 
opisa igrače na embalaži ali spremni 
listini.

Or. fr

Obrazložitev

Informacije, ki so bile prvotno predlagane, morajo biti dopolnjene ter lahko in hitro dostopne.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Uvozniki zagotovijo, da v času, ko je 
igrača v okviru njihove odgovornosti, 
pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo 
skladnosti igrače z zahtevami iz člena 9 in 
Priloge II.

4. Uvozniki zagotovijo, da v času, ko je 
igrača v okviru njihove odgovornosti, 
pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo
integritete igrače in njene skladnosti z 
zahtevami iz člena 9 in Priloge II.

Or. fr

Obrazložitev

Upoštevanje varnostih zahtev ne zadeva samo upoštevanje skladnosti, ampak mora 
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zagotavljati tudi integriteto igrače.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače ali pa po 
potrebi umaknejo igračo s trga in 
odpokličejo od končnih uporabnikov. 
Takoj obvestijo nacionalne organe države 
članice, v kateri je na voljo njihova igrača, 
in jim predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih popravnih 
ukrepih.

5. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače v skladu s 
členom 10a, ali pa umaknejo proizvod s 
trga v skladu s členom 10b in ga 
odpokličejo od končnih uporabnikov, v 
skladu s členom 10c. Takoj obvestijo 
druge zadevne gospodarske subjekte in
nacionalne organe države članice, v kateri 
je na voljo njihova igrača, in jim natančno
obrazložijo zlasti težave neizpolnjevanja
in sprejetih popravnih ukrepov, umika ali 
odpoklica.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 22.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Uvozniki na zahtevo pristojnega 
nacionalnega organa posredujejo vse 
potrebne informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti igrače. S temi 
organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri 
kateri koli dejavnosti, katere cilj je 
preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 
igrače, katerih dostopnost na trgu so 

7. Distributerji na zahtevo pristojnih 
nacionalnih organov v roku 7 dni
posredujejo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
igrače. S temi organi na njihovo zahtevo 
sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 
cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 
igrače, katerih dostopnost na trgu so 
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omogočili. omogočili.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 26.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Distributerji morajo delovati s potrebno 
skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vseh 
igrač, katerih dostopnost na trgu 
omogočijo, z ustreznimi zahtevami.

1. Ko distributerji dajejo na trg igračo, 
zagotavljajo, da igrače, ki jih dajejo na trg 
Unije, upoštevajo določbe te direktive na 
tak način, da so te igrače varne.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 27.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Distributer zagotovi, da v času, ko je 
igrača v okviru njihove odgovornosti, 
pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo 
skladnosti igrače z zahtevami iz člena 9 in 
Priloge II.

3. Distributer zagotovi, da v času, ko je 
igrača v okviru njihove odgovornosti, 
pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo 
integritete igrače in njene skladnosti z 
zahtevami iz člena 9 in Priloge II.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 30.
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Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, katere dostopnost na 
trgu so omogočili, ni v skladu z veljavno 
zakonodajo Skupnosti, izvedejo popravne 
ukrepe, da zagotovijo skladnost igrače, ali 
pa po potrebi umaknejo igračo s trga in od 
končnih uporabnikov. Takoj obvestijo 
nacionalne organe države članice, v kateri 
je na voljo njihova igrača, in jim predložijo 
informacije, zlasti o neizpolnjevanju in 
sprejetih popravnih ukrepih.

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače v skladu s 
členom 10a, ali pa umaknejo igračo s trga 
v skladu s členom 10b in od končnih 
uporabnikov, v skladu s členom 10c. Takoj 
obvestijo druge gospodarske subjekte in
nacionalne organe države članice, v kateri 
je na voljo njihova igrača, in jim natančno
obrazložijo zlasti težave neizpolnjevanja in 
sprejetih popravnih ukrepov, umika ali 
odpoklica.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 22.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Distributerji na zahtevo pristojnih 
nacionalnih organov posredujejo vse 
potrebne informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti igrače. S temi 
organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri 
kateri koli dejavnosti, katere cilj je 
preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 
igrače, katerih dostopnost na trgu so 
omogočili.

5. Distributerji na zahtevo pristojnih 
nacionalnih organov v roku 7 dni
posredujejo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
igrače. S temi organi na njihovo zahtevo 
sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 
cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 
igrače, katerih dostopnost na trgu so 
omogočili.
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Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 26.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Register

Gospodarski subjekti v industriji igrač, 
kot so določeni v členu 1, vodijo register 
popravnih ukrepov, pritožb, umikov, 
odpoklicev, sprejetih pritožb drugih 
gospodarskih subjektov in končnih 
uporabnikov ter spremljanja nadzora 
vsakega od omenjenih ukrepov.
V registru morajo biti za vsakega od 
omenjenih ukrepov navedeni razlogi, 
enotna identifikacijska številka igrače ter 
identifikacija, ki omogoča njeno 
sledljivost, pa tudi datum prejema 
reklamacije ali pritožbe ter datum, na 
katerega je bilo odposlano obvestilo o 
sprejetih ukrepih. 
Register se ohrani za obdobje desetih let.
Subjekti ga dajo na voljo pristojnim 
nacionalnim organom na njihovo zahtevo.

Or. fr

Obrazložitev

Člen 3 (4) se sklicuje na register, ki ga vodijo proizvajalci. V tej direktivi je nujno opredeliti 
določbe, ki se uporabljajo za vodenje registra. Nujno je pojasniti pravila, ki veljajo za 
vzdrževanja registra v tej direktivi. 
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Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen morajo razpolagati z 
ustreznimi sistemi in postopki, ki 
omogočajo, da so te informacije na zahtevo 
na voljo organom za nadzor trga za 
obdobje 10 let.

V ta namen morajo razpolagati z 
ustreznimi sistemi in postopki, ki 
omogočajo, da so te informacije na zahtevo 
v roku 7 dni na voljo organom za nadzor 
trga za obdobje 10 let.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 23.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- 1. Opozoriti je treba, da otroci spadajo v 
kategorijo ranljivi oseb, saj so bolj 
krhkega zdravja in se biološko hitreje 
odzovejo na prisotnost določenih snovi. 
Ker njihov razvoj ni končan, so tveganja 
pri izpostavljanju kemičnim snovem pri 
njih večja kot pri starejših osebah.

Or. fr

Obrazložitev

V tem členu, ki določa bistvene varnostne zahteve, je treba opozoriti, da otroci spadajo v 
kategorijo oseb, ki so zelo ranljive ali ranljive, odvisno od njihove starosti. Treba je 
upoštevati varnostne zahteve in zagotavljanje zdravja otrok, ki uporabljajo igrače, zlasti 
takšne, ki vsebujejo kemične snovi. 
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Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice delujejo na podlagi 
previdnostnega načela.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 1.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Igrače ne ogrožajo varnosti ali zdravja 
uporabnikov ali tretjih strank, kadar se 
uporabijo v skladu s predvideno ali
predvidljivo uporabo, ob upoštevanju 
obnašanja otrok.

2. Igrače ne ogrožajo varnosti ali zdravja 
uporabnikov ali tretjih strank, kadar se 
uporabijo v skladu s predvideno in
smiselno predvidljivo uporabo, ob 
upoštevanju obnašanja otrok.

Upoštevati je treba sposobnost uporabnika 
in po potrebi njegovega nadzornika, zlasti 
pri igračah, ki so zaradi svojih funkcij, 
dimenzij in značilnosti namenjene za 
uporabo pri otrocih, mlajših od 36 
mesecev.

Upoštevati je treba sposobnost uporabnika 
zlasti pri igračah, ki so zaradi svojih 
funkcij, dimenzij in značilnosti namenjene 
za uporabo pri otrocih, mlajših od 36 
mesecev.

Nalepke na igračah ali njihovi embalaži ter 
navodila za uporabo, s katerimi so 
opremljene, morajo uporabnike ali njihove 
nadzornike opozoriti na nevarnosti pri 
njihovi uporabi in tveganja poškodbe, ki 
izhajajo iz uporabe igrač, ter na načine, 
kako se jim izogniti.

Nalepke na igračah ali njihovi embalaži ter 
navodila za uporabo, s katerimi so 
opremljene, morajo uporabnike ali njihove 
nadzornike opozoriti na nevarnosti pri 
njihovi uporabi in tveganja poškodbe, ki 
izhajajo iz uporabe igrač, ter na načine, 
kako se jim izogniti.

Or. fr
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Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 7 za 1. del predloga sprememb.  Pri ocenjevanju osnovnih 
varnostnih zahtev prisotnost nadzornika ne more biti upoštevana, ker je treba oceniti varnost 
igrač. Otroka je sicer treba nadzorovati, vendar otrokov nadzor ne more biti stalen, saj mora 
otrok imeti možnost, da se igra sam, kar potrebuje za svoj razvoj in pridobitev samostojnosti.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Igrače, ki se dajo v promet, izpolnjujejo 
osnovne varnostne zahteve med njihovim 
predvidljivim in običajnim obdobjem 
uporabe.

3. Igrače, ki se dajo v promet, izpolnjujejo 
osnovne varnostne zahteve med njihovim 
običajnim in smiselno predvidljivim
obdobjem uporabe.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 2.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorila iz točke 1 dela B Priloge V ne 
morejo biti uporabljena za igrače, ki so 
zaradi svojih funkcij, velikosti ali drugih 
značilnosti razen teže namenjene 
otrokom, mlajšim od 36 mesecev.

Or. fr

Obrazložitev

Igrače, ki so namenjene otrokom mlajšim od 3 let, so pogosto označene z „ni namenjeno 
otrokom mlajšim od 3 let starosti“, čeprav so v resnici namenjene tej starostni kategoriji. 
Določeni proizvajalci se poskušajo tako izogniti odgovornostim ali se zavarovati.  Čeprav 
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Priloga V izrecno ne prepoveduje pritrditve te navedbe, bi bilo z vidika nadzora trga bolj 
enostavno, da se upoštevanje zakonodaje doseže z vključitvijo te določbe v direktivo. 

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva kategorije igrač iz dela B 
Priloge V, se uporabijo opozorila iz tega 
dela Priloge V.

Kar zadeva kategorije igrač iz točk 2 do 5 
dela B Priloge V, se pri pripravi besedila 
uporabijo opozorila iz tega dela Priloge V.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe za skladnost s predlogom spremembe 102. Treba je tudi opredeliti obseg 
določbe.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalec označi opozorila na viden, 
jasno berljiv in pravilen način na igrači, 
pritrjeni nalepki ali embalaži ter po 
potrebi na navodilih za uporabo, s katerimi 
je igrača opremljena. Majhne igrače, ki se 
prodajajo brez embalaže, imajo pritrjena 
ustrezna opozorila.

2. Opozorila se označijo na natančen, 
viden, jasen, lahko berljiv ter razumljiv
način za uporabnike ali nadzornike ter se 
pritrdijo na igračo ali, če je to tehnično 
neizvedljivo, na nalepko, pritrjeno na 
igrači ali embalaži. Zajeta so v navodilih 
za uporabo, s katerimi je igrača 
opremljena. Majhne igrače, ki se prodajajo 
brez embalaže, imajo pritrjena ustrezna 
opozorila.

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo 
starost uporabnikov, so vidna, berljiva in 
jasno prikazana na prodajnih mestih.

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo 
starost uporabnikov, so vidna, jasno in 
lahko berljiva, natančno in jasno 
prikazana na prodajnih mestih.
Pooblaščeni zastopniki, uvozniki in 
distributerji morajo biti obvezno 
seznanjeni z opozorili, da bi bila ta 
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opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo 
starost uporabnikov, lahko pravilno 
pritrjena na prodajnem mestu.
Opozorila se menjavajo v vrstnem redu 
tako, da se redno pojavljajo. Opozorilo se 
natisne na najvidnejši površini 
posameznega ovoja in na vsaki zunanji 
embalaži, razen na dodatnih prozornih 
ovojih, ki se uporabljajo pri prodaji 
izdelka na drobno. Države članice lahko 
določijo položaj opozoril na navedenih 
površinah zaradi prilagoditve zahtevam 
jezika. Besedilo opozoril in navedbe 
vsebnosti iz tega člena se:
a) natisne v pisavi Helvetica v črnem 
odebeljenem tisku na beli podlagi. Za 
upoštevanje jezikovnih zahtev imajo 
države članice pravico določiti vrsto tiska 
črk pod pogojem, da je v njihovi 
zakonodaji določena taka, ki omogoča 
lahko in jasno branje opozoril;
b) natisne v uradnem jeziku ali uradnih 
jezikih države članice, kjer se bo izdelek 
tržil.

Or. fr

Obrazložitev

Določbe za opozorila morajo biti opredeljene za številne vidike, zaradi česar se predlagajo te 
spremembe, katerih določbe iz  pododstavkov 3 in 4 tega predloga spremembe temeljijo na 
nekaterih določbah, sprejetih v zakonodaji o tobačnih izdelkih. V zvezi z določbami za 
opozorila na prodajnem mestu se redno ugotavlja, da prodajalci niso obveščeni o tem, da 
nekatere igrače niso namenjene otrokom, mlajšim od 3 let, kar ovira doseganje cilja okrepitve 
varnosti otrok.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko zahtevajo, da se
opozorila in varnostna navodila ali 

3. Opozorila, ki so omenjena v tem členu 
in prilogi V, in varnostna navodila so na 



PA\736395SL.doc 31/66 PE409.407v02-00

SL

nekatera od njih predstavijo v njihovem
uradnem jeziku ali jezikih, kadar se igrače 
dajejo v promet na njihovem ozemlju.

voljo v uradnem jeziku države članice ali v 
uradnih jezikih, kadar se igrače dajejo v 
promet na njenem ozemlju.

Or. fr

Obrazložitev

Priprava opozoril in varnostnih navodil v uradnem jeziku ali jezikih države članice, v katerih 
je igrača dana na trg, je bistven element varnosti in zdravja otrok.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

člen 10a
Skupne določbe za gospodarske subjekte o 
popravnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti 

v primeru neskladnosti ali dvoma o 
skladnosti igrač

1. V skladu s členi 3, 5 in 6 zadevni 
gospodarski subjekti, kadar obstaja 
problem ali dvom glede skladnosti z 
določbami o označevanju iz člena 9a ali 
glede opozoril iz člena 10 sprejmejo 
potrebne popravne ukrepe, potrebne za 
uskladitev zadevnih igrač, ki jih zadeva 
problem skladnosti.
2. Popravni ukrepi zadevajo le uskladitev 
označevanja ali opozoril iz členov 9a in 
10.
3. Gospodarski subjekti, ki jih zadeva 
vprašanje ali dvom glede skladnosti 
določb o označevanju iz člena 9a ali glede 
opozoril iz člena 10, o tem takoj obvestijo 
ostale zadevne gospodarske subjekte, 
organizacije za varstvo potrošnikov, 
nacionalne organe držav članic, v katerih 
so na voljo njihove igrače ter hkrati 
natančno opišejo zlasti vprašanje 
neskladnosti in sprejete popravne ukrepe.



PA\736395SL.doc 32/66 PE409.407v02-00

SL

4. Popravni ukrepi se sprejmejo takoj in 
izvedejo v najkrajšem možnem času, 
najkasneje v dveh tednih po ugotovitvi 
problema v zvezi s skladnostjo.
V primeru nezmožnosti upoštevanja 
omenjenega roka zadevni gospodarski 
subjekti, ki se ukvarjajo z vprašanjem 
skladnosti, takoj obvestijo druge zadevne 
gospodarske subjekte in pristojne 
nacionalne organe in utemeljijo potrebo 
po dodatnem roku za usklajevanje. 
Pristojni nacionalni organi v najkrajšem 
možnem času sprejmejo sklep o 
podaljšanju in takoj obvestijo druge 
zadevne gospodarske subjekte, zlasti o 
roku za uskladitev zadevnih igrač.
5. Oskrba končnih uporabnikov z 
igračami je začasno ustavljena dokler ni 
izvršena uskladitev s to direktivo.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je pojasniti določbe glede popravnih ukrepov, omenjenih v členu 3, 5 in 6 te direktive. 
Te podrobnosti so neločljive od krepitve varnostnih določb igrač in zdravja otrok.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

člen 10b
Skupne določbe za gospodarske subjekte o 

ukrepih umika neustreznih igrač ali za 
katere obstaja dvom glede skladnosti

1. V skladu s členi 3, 5 in 6 gospodarski 
subjekti, ki jih zadeva vprašanje ali dvom 
glede skladnosti določb o varnosti igrač, 
takoj sprejmejo ukrepe umika igrač.
2. Gospodarski subjekti, ki jih zadeva 
vprašanje ali dvom glede skladnosti 
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določb o varnosti igrač o tem takoj 
obvestijo ostale zadevne gospodarske 
subjekte, organizacije potrošnikov, 
nacionalne organe držav članic, v katerih 
so na voljo igrače in hkrati natančno 
opišejo zlasti vprašanje neskladnosti in 
sprejete ukrepe umika.
3. Ukrepi umika so izvedeni takoj in 
opravljeni v najkrajšem možnem času, 
najkasneje v dveh tednih po ugotovitvi 
vprašanja skladnosti.
V primeru nezmožnosti upoštevanja 
omenjenega roka gospodarski subjekti, ki 
se ukvarjajo z vprašanjem skladnosti, 
takoj obvestijo druge zadevne gospodarske 
subjekte in pristojne nacionalne organe in 
utemeljijo potrebo po dodatnem roku za 
usklajevanje. Pristojni nacionalni organi 
odločajo v najkrajšem možnem času o 
zahtevi roka in v najkrajšem možnem 
času obvestijo druge zadevne gospodarske 
subjekte glede odločitve zlasti o roku za 
uskladitev zadevnih igrač.
4. Oskrba z igračami za končne 
uporabnike je ustavljena za nedoločen 
čas.
Po uskladitvi igrač, ki so bile umaknjene s 
trga, se ustrezne igrače obravnavajo kot 
nova igrača in se morajo upoštevati 
določbe te direktive pri vsaki ponovni 
oskrbi končnih uporabnikov z igračami.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je pojasniti določbe glede ukrepov umika, omenjenih v členih 3, 5 in 6 te direktive. Te 
podrobnosti so neločljive od krepitve varnostnih določb igrač in zdravja otrok. Načini glede 
umika morajo imeti prednost pred korektivnimi ukrepi, kajti ti lahko resno prizadenejo 
varnost in zdravje otrok.
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Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

člen 10c
Skupne določbe za gospodarske subjekte o 

ukrepih umika neustreznih igrač ali za 
katere obstaja dvom glede skladnosti

1. V skladu s členi 3, 5 in 6 gospodarski 
subjekti, ki jih zadeva vprašanje ali dvom 
glede skladnosti določb o varnosti igrač, 
nemudoma sprejmejo ukrepe umika igrač.
2. Končni uporabniki, ki so prejeli 
neustrezne igrače, nemudoma obvestijo 
poti obveščanja, prisotne na območju 
držav članic, v katerih so gospodarski 
subjekti dali na voljo igrače. Objavljena 
informacija jasno določa zlasti razlog za 
neskladnost igrače, nevarnosti, ki jih te 
igrače predstavljajo, morebitna tveganja, 
tako kot tudi ukrep, ki zahteva previdnost 
ali zadrževanje neustrezne igrače in kraj, 
kamor je potrebno neustrezne igrače 
vrniti.
3. Gospodarski subjekti, ki jih  zadeva 
vprašanje ali dvom glede skladnosti 
določb o varnosti igrač o tem takoj 
obvestitvijo ostale zadevne gospodarske 
subjekte, organizacije potrošnikov, 
nacionalne organe držav članic, v katerih 
so na voljo igrače in hkrati natančno 
opišejo zlasti vprašanje neskladnosti in 
sprejete ukrepe glede odpoklica.
Gospodarski subjekti, na katere se nanaša 
ukrep odpoklica, končnim uporabnikom, 
ki so prejeli neustrezne igrače, dajo na 
voljo brezplačno telefonsko linijo, 
dostopno 24 ur na dan v času pozivov 
kupcev.
Zadevni gospodarski subjekti sodelujejo s 
potrošniškimi organizacijami in 
pristojnimi organi držav članic, v katerih 
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so gospodarski subjekti dali na voljo 
igrače. Različni zgoraj navedeni 
udeleženci  usklajujejo ukrepe in akcije 
na načine, ki se njim zdijo najbolj 
primerni.
Morebitne stroške, vezane na 
informiranje končnih potrošnikov, nosijo 
zadevni gospodarski subjekti.
4. Ukrepi umika so izvedeni takoj in 
opravljeni v najkrajšem možnem času, 
najkasneje v dveh tednih po ugotovitvi 
vprašanja skladnosti.
V primeru nezmožnosti upoštevanja 
omenjenega roka zadevni gospodarski 
subjekti, ki se ukvarjajo z vprašanjem 
skladnosti, takoj obvestijo druge zadevne 
gospodarske subjekte in pristojne 
nacionalne organe in utemeljijo potrebo 
po dodatnem roku za usklajevanje. 
Pristojni nacionalni organi odločajo o 
zahtevi dodatnega roka v najkrajšem 
možnem času in v največ sedmih dneh ter 
obvestijo v najkrajšem možnem času in v 
največ sedmih dneh, zadevne gospodarske 
subjekte zlasti o določitvi roka za 
uskladitev zadevnih igrač.
5. Oskrba končnih uporabnikov z 
igračami, ki so še na voljo na trgu, je 
ustavljena za nedoločen čas.
6. Po uskladitvi igrač, ki so bile 
umaknjene s trga, se ustrezne igrače 
obravnavajo kot nova igrača in se morajo 
upoštevati določbe te direktive pri vsaki 
ponovni oskrbi končnih uporabnikov z 
igračami.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je pojasniti določbe glede ukrepov umika, omenjenih v členih 3, 5 in 6 te direktive. Te 
podrobnosti so neločljive od krepitve varnostnih določb igrač in zdravja otrok. Načini 
odpoklica morajo imeti prednost pred ukrepi umika, ker zadevajo igrače, ki jih posedujejo 
potrošniki, kajti varnost in zdravje otrok sta lahko resno prizadeta zaradi pomanjkanja 
ustreznih ukrepov odpoklica.
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Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena kakovosti Ocena varnosti

Or. fr

Obrazložitev

Gre za predlog jezikovne spremembe

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 17 –  pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena varnosti igrač upošteva vse 
zadevne vidike, zlasti kategorije otrok in 
skupine otrok, ki so bolj ranljivi ali so 
ranljivi na poseben način, na primer 
otroci s posebnimi potrebami.

Or. fr

Obrazložitev

Poleg tega, da je treba opomniti na bistveni cilj ocenjevanja, je treba pojasniti tudi dodatne 
vidike tega, zlati upoštevanje skupin invalidnih otrok.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 17 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odsotnost ali zelo nizko število hudih 
nesreč se ne šteje sistematično za 
domnevno šibko tveganje.
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Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva, da bi bile srednje težke nesreče, predvsem nenevarne, 
bolje upoštevane, da bi imeli bolj natančno predstavitev nad prisotnostjo nezgod, ki so vezane 
na igrače. 

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar organ za ugotavljanje skladnosti, 
priglašen v skladu s členom 21, v 
nadaljevanju „priglašeni organ“, opravi 
ES-pregled tipa po potrebi skupaj s 
proizvajalcem oceni analizo nevarnosti, ki 
jih lahko predstavlja igrača in ki jo je 
proizvajalec izvedel v skladu s členom 17.

3. Kadar organ za ugotavljanje skladnosti, 
priglašen v skladu s členom 21, v 
nadaljevanju „priglašeni organ“, opravi 
ES-pregled tipa, skupaj s proizvajalcem 
oceni analizo nevarnosti, ki jih lahko 
predstavlja igrača in ki jo je proizvajalec 
izvedel v skladu s členom 17.

Or. fr

Obrazložitev

To ocenjevanje ne more biti neobvezno glede na cilj krepitve varnosti igrač.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Certifikat se pregleda, kadar koli je 
potrebno, zlasti v primeru spremembe 
procesa izdelave, surovin ali sestavnih 
delov igrače, ter vsekakor vsakih pet let.

Certifikat se pregleda, kadar koli je 
potrebno, zlasti v primeru spremembe 
procesa izdelave, surovin ali sestavnih 
delov igrače, ter vsekakor vsaka tri leta.

Or. fr
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Obrazložitev

Rok je treba skrajšati ob upoštevanju cilja krepitve varnosti igrač

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- 1. Proizvajalec mora za pristojne 
nacionalne organe, na njihovo prošnjo 
hraniti tehnično dokumentacijo iz člena 3, 
odstavek 1, za vsak pregled ali nadzor na 
njihovem ozemlju, v skladu s členom 38, 
odstavek 3a.

Or. fr

Obrazložitev

V tem členu je treba tudi opredeliti, da mora biti tehnična dokumentacija za vsak pregled ali 
nadzor na voljo pri proizvajalcu.

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar organ za nadzor trga od 
proizvajalca zahteva tehnično 
dokumentacijo ali prevod dela te 
dokumentacije, lahko za to določi rok 30
dni, razen če je zaradi resnega in 
neposrednega tveganja upravičen krajši 
rok.

Na zahtevo pristojnih nacionalnih 
organov proizvajalec ali pooblaščeni 
zastopnik zagotovi tehnično dokumentacijo 
ali prevod dela te dokumentacije, v roku 
največ 14 dni, razen če je zaradi resnega in 
neposrednega tveganja upravičen krajši 
rok.

Or. fr

Obrazložitev

Potrebna je večja natančnost in da se na začetku določi rok posredovanja dokumentacije. To 
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okrepi varnost igrač in omogoča boljše zagotavljanje varnosti in zdravja otrok, ki se 
obravnavata v tem pregledu.

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če proizvajalec ne upošteva obveznosti 
iz odstavkov 1, 2 in 3, lahko organ za 
nadzor trga od njega zahteva izvedbo 
preskusa na proizvajalčeve lastne stroške in 
v določenem roku, pri čemer preskus 
opravi priglašeni organ, da se preveri 
skladnost z usklajenimi standardi in 
osnovnimi varnostnimi zahtevami.

4. Če proizvajalec ne upošteva obveznosti 
iz odstavkov -1, 1, 2 in 3, organ za nadzor 
trga od njega zahteva izvedbo preskusa na 
proizvajalčeve lastne stroške in v 
določenem roku, v največ 14 dneh pri 
certificiranem tretjem organu pri čemer 
preskus opravi priglašeni organ, da se 
preveri skladnost z usklajenimi standardi in 
osnovnimi varnostnimi zahtevami.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 57.

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če proizvajalec ne upošteva 
obveznosti, opredeljenih v odstavku 4, 
organ za nadzor trga sprejme ukrepe, ki 
se mu zdijo pomembni za zagotovitev, da 
zadevne igrače niso dane v promet in niso 
na voljo v distribucijskih verigah na 
ozemlju pod njegovim nadzorom.

Or. fr
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Obrazložitev

Ta člen je nepopoln. Če proizvajalec ne upošteva obveznosti, ki mu jih določajo pristojni 
nacionalni organi, bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja otrok.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a) je dobro tehnično in poklicno 
usposobljeno, kar zajema vse dejavnosti 
ugotavljanja skladnosti na zadevnem 
delovnem področju, za katerega je bil 
organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;

(a) je dobro tehnično in poklicno 
usposobljeno, utemeljeno zlasti z diplomo 
ali z delovnimi izkušnjami ali s potrdili,
kar zajema vse dejavnosti ugotavljanja 
skladnosti na zadevnem delovnem 
področju, za katerega je bil organ za 
ugotavljanje skladnosti priglašen;

Or. fr

Obrazložitev

Treba je dokazati tehnično in poklicno usposobljenost osebja priglašenih organov.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11a. Organ za ugotavljanje skladnosti si 
prizadeva, da je certificiran, ISO 9001, 
različica 2000.

Or. fr

Obrazložitev

To potrdilo je dodatno zagotovilo kakovosti ocenjevanja in spoštovanja standardov v vodenju 
le teh.



PA\736395SL.doc 41/66 PE409.407v02-00

SL

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Hčerinske družbe in podizvajalci so 
certificirani po standardu ISO 9001, 
različica 2000.

Or. fr

Obrazložitev

To potrdilo je dodatno zagotovilo kvalitete procesa izdelave in njenega stalnega ocenjevanja 
ter nadzora.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 3 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Za namene nadzora igrač, ki so dane 
v promet v skladu s členom 37, imajo 
organi za nadzor trga ali vsak priglašeni 
organ, imenovan za ta namen, pravico do 
opravljanja naključnega pregleda v 
prostorih gospodarskih subjektov, če je 
možno enkrat letno in najmanj vsake dve 
leti.

Or. fr

Obrazložitev

Pregledi v prostorih gospodarskih subjektov se ne morejo izvajati samo, ko se to izkaže za 
potrebno, ampak tudi naključno, seveda brez vnaprejšnjega obvestila, kar se da pogosto,v  
razumnem roku dveh let.
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Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar organi za nadzor trga ene države 
članice ukrepajo v skladu s členom 12 
Direktive 2001/95/ES ali kadar utemeljeno 
menijo, da igrača, vključena v to direktivo, 
predstavlja tveganje za zdravje ali varnost 
oseb, skupaj z zadevnimi gospodarskimi 
subjekti ovrednotijo, ali zadevna igrača 
izpolnjuje vse zahteve iz te direktive.

1. Kadar organi za nadzor trga ene države 
članice ukrepajo v skladu s členom 12 
Direktive 2001/95/ES ali kadar dvomijo, da 
igrača, vključena v to direktivo, predstavlja 
tveganje za zdravje ali varnost oseb, skupaj 
nemudoma opravijo ustrezno vrednotenje, 
ali zadevna igrača izpolnjuje vse zahteve iz 
te direktive. V roku 7 dni gospodarski 
subjekti predložijo organom vsako 
informacijo ali element, ki ga zahtevajo.

Kadar organi za nadzor trga med 
navedenim vrednotenjem ugotovijo, da 
igrača ni skladna z zahtevami iz te 
direktive, od zadevnega gospodarskega 
subjekta zahtevajo, da sprejme vse 
ustrezne korektivne ukrepe in igračo 
uskladijo z navedenimi zahtevami ali pa 
igračo umaknejo iz prometa ali jo 
odpokličejo v razumnem roku, ki ga 
določijo glede na naravo tveganja.

Kadar organi za nadzor trga med 
navedenim vrednotenjem ugotovijo, da 
igrača ni skladna z zahtevami iz te 
direktive, od zadevnega gospodarskega 
subjekta zahtevajo, da sprejme vse 
ustrezne korektivne ukrepe in igračo 
uskladijo z navedenimi zahtevami ali pa 
igračo umaknejo iz prometa ali jo 
odpokličejo v rokih, ki so predpisani v 
členih 10a, 10b in 10c te direktive.

Or. fr

Obrazložitev

Vsako vprašanje skladnosti je treba nemudoma oceniti. Sodelovanje zadevnih gospodarskih 
subjektov se mora omejiti na zagotavljanje informacij za ocenjevanje zadevnih igrač. Če 
skladnost ni upoštevana, morajo biti uvedeni ustrezni korektivni ukrepi glede zadevnega 
vprašanja v predpisanih rokih.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Gospodarski subjekt zagotovi sprejetje 
vseh korektivnih ukrepov v zvezi z vsemi 

3. Gospodarski subjekt ali zadevni 
gospodarski subjekti zagotovi sprejetje 
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zadevnimi igračami, ki jih je dal v promet 
po vsej Skupnosti.

vseh korektivnih ukrepov, o umiku ali 
odpoklicu v zvezi z vsemi zadevnimi 
igračami, ki jih je dal v promet po vsej 
Skupnosti.

Or. fr

Obrazložitev

V primeru neskladnosti je treba je biti natančen in zato vključiti vse gospodarske subjekte in 
zadevne postopke z ukrepi.

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar gospodarski subjekt v roku iz 
drugega pododstavka odstavka 1 ne 
sprejme ustreznih korektivnih ukrepov, 
organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne 
začasne ukrepe za prepoved ali omejitev 
dajanja igrače v nacionalni promet ali jo 
umaknejo iz prometa ali odpokličejo.

4. Kadar gospodarski subjekt v roku iz 
drugega pododstavka odstavka 1 ne 
sprejme ustreznih korektivnih ukrepov o 
umiku ali odpoklicu, organi za nadzor trga 
sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za 
prepoved ali omejitev dajanja igrače v 
nacionalni promet ali jo umaknejo iz 
prometa ali odpokličejo.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 64.

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Kadar države članice ali Komisija v treh 
mesecih po prejemu informacij iz odstavka 
4 ne predložijo nobenega ugovora glede 
začasnega ukrepa, ki ga sprejme država 

7. Kadar države članice ali Komisija v 
štirih mesecih po prejemu informacij iz 
odstavka 4 ne predložijo nobenega ugovora 
glede začasnega ukrepa, ki ga sprejme 



PA\736395SL.doc 44/66 PE409.407v02-00

SL

članica v zvezi z zadevno igračo, se šteje, 
da je ukrep upravičen.

država članica v zvezi z zadevno igračo, se 
šteje, da je ukrep upravičen.

Or. fr

Obrazložitev

Nove ukrepe, ki jih predlagajo ustrezni nacionalni organi je treba medsebojno pregledati v 
razumnem roku, da bi odločili o ukrepih glede neskladnosti, ki jih za zadevno igračo zahteva 
pristojni nacionalni organ od gospodarskih subjektov. 

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se šteje, da je nacionalni ukrep 
upravičen, vse države članice sprejmejo 
potrebne ukrepe, da zagotovijo umik 
neskladnega proizvoda iz nacionalnega 
prometa. Države članice o svojem 
imenovanju obvestijo Komisijo.

2. Če se šteje, da je nacionalni ukrep 
upravičen, vse države članice sprejmejo 
potrebne ukrepe, da zagotovijo umik ali 
odpoklic neskladnega proizvoda iz 
nacionalnega prometa. Države članice o 
svojem imenovanju obvestijo Komisijo.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 64.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 42 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep 
upravičen, in je neskladnost igrače 
posledica pomanjkljivosti v usklajenih 
standardih iz člena 41(5)(b), Komisija ali 
država članica zadevo predloži stalnemu 
odboru, ustanovljenem v skladu s členom 5 

3. Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep 
upravičen, in je neskladnost igrače 
posledica pomanjkljivosti v usklajenih 
standardih iz člena 41(5)(b), Komisija ali 
država članica zadevo v roku 7 dni
predloži, stalnemu odboru, ustanovljenem 
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Direktive 98/34/ES. v skladu s členom 5 Direktive 98/34/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Vsak odziv mora biti naveden, da se v najkrajšem roku odpravijo pomanjkljivosti v usklajenih 
standardih, ki se nanašajo na skladnost in varnost igrač.

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 44 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 41 država članica 
od gospodarskega subjekta zahteva, da 
neskladnost odpravi, kadar ugotovi enega 
od naslednjih dejstev:

1. Brez poseganja v člen 41 država članica 
od gospodarskega subjekta zahteva, da 
neskladnost odpravi, kadar ugotovi enega 
od naslednjih dejstev:

Or. fr

Obrazložitev

Zahtevana je večja natančnost. Vsak odziv mora biti predložen za zagotavljanje varnosti 
igrač in zdravja otrok.

Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar neskladnost iz odstavka 1 še 
naprej obstaja, država članica sprejme vse 
ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved 
dajanja igrače v promet ali zagotovi 
odpoklic ali umik igrače iz prometa.

2. Kadar neskladnost iz odstavka 1 še 
naprej obstaja, država članica nemudoma 
sprejme vse ustrezne ukrepe za omejitev ali 
prepoved dajanja igrače v promet ali 
zagotovi odpoklic ali umik igrače iz 
prometa.

Or. fr



PA\736395SL.doc 46/66 PE409.407v02-00

SL

Obrazložitev

Zahtevana je večja natančnost. Vsak odziv mora biti predložen za zagotavljanje varnosti 
igrač in zdravja otrok.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko za namene prilagajanja 
tehničnemu in znanstvenemu razvoju 
spremeni naslednje:

1. Komisija za namene prilagajanja 
tehničnemu in znanstvenemu razvoju 
spremeni naslednje, takoj ko ugotovi nove 
okoliščine:
(- a) Priloga I;

(a) točki 7 in 8 dela III Priloge II; (a) Priloga II, del III, razen točk 1 in 2;
(b) Priloga V. (b) Priloga V.

Or. fr

Obrazložitev

Izbrani postopek komitologije se ne more uporabljati za teh nekaj točk. Treba ga je razširiti 
na ostala vprašanja, ker sta postopek standardizacije ali usklajevanja predolga, da bi lahko 
prišla v poštev za uvedbo nujnih sprememb, kot v primeru nevarnosti in tveganj, ki jih za 
zdravje otrok predstavljajo močni magneti.

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisiji pošljejo poročilo o 
uporabi te direktive tri leta od datuma 
začetka uporabe te direktive iz drugega 
odstavka člena 53, potem pa vsakih pet let. 

Države članice Komisiji pošljejo poročilo o 
uporabi te direktive tri leta od datuma 
začetka uporabe te direktive iz drugega 
odstavka člena 53, potem pa vsaka tri leta. 

To poročilo vključuje ovrednotenje stanja v 
zvezi z varnostjo igrač in učinkovitostjo te 
direktive ter predstavitev dejavnosti 
nadzora trga v državi članici. 

To poročilo vključuje ovrednotenje stanja v 
zvezi z varnostjo igrač in učinkovitostjo te 
direktive ter predstavitev dejavnosti 
nadzora trga v državi članici. 
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Komisija pripravi in objavi povzetek. Komisija čimprej pripravi in objavi
poročilo, ki po potrebi vsebuje predlagane 
spremembe ali pregled te direktive.
Komisija ga predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Na spletni strani 
takoj objavi vsaj povzetek in zaključke 
poročila v vseh uradnih jezikih Evropske 
unije.

Or. fr

Obrazložitev

Komisija pripravi poročilo z oceno uporabe te direktive v državah članicah. Posredovati ga 
mora sozakonodajalcem in ga nemudoma objaviti na spletni strani v celoti ali pa vsaj njegov 
povzetek in zaključke. Predlog spremembe zahteva, da so sprejeti minimalni ukrepi 
preglednosti.

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 50 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
lahko vključujejo kazenske sankcije za 
resne kršitve, ki se uporabljajo za kršitve 
nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to 
direktivo, in sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, da zagotovijo izvajanje teh pravil. 
Določene kazni so učinkovite, sorazmerne 
in odvračalne.

Države članice določijo in uporabljajo
pravila o kaznih, ki lahko vključujejo 
kazenske sankcije za resne kršitve, ki se 
uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, 
sprejetih v skladu s to direktivo, in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da 
zagotovijo izvajanje teh pravil. Določene 
kazni so učinkovite, sorazmerne in 
odvračalne.

Or. fr

Obrazložitev

Države članice morajo določiti kazni za kršitve določb te direktive, vendar to ne zadostuje.
Dejansko jih morajo izvajati za doseganje cilja teh kazni.
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Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Priloga II – poglavje I – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dostopni robovi, izbokline, vrvi, kabli in 
vezi na igračah morajo biti oblikovani in, v 
kolikor je to mogoče, izdelani tako, da je 
tveganje telesne poškodbe kot posledice 
stika z njimi čim manjše.

2. Dostopni robovi, izbokline, vrvi, kabli in 
vezi na igračah morajo biti oblikovani in 
izdelani tako, da je tveganje telesne 
poškodbe kot posledice stika z njimi čim 
manjše.

Or. fr

Obrazložitev

Tveganja je treba kar najbolj zmanjšati za izboljšanje varnosti igrač in zagotavljanje zdravja 
in blaginje otrok.

Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Priloga II – poglavje I – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Igrače morajo biti oblikovane in izdelane 
tako, da je tveganje telesne poškodbe, do 
katere bi lahko prišlo zaradi premikanja 
njihovih delov, čim manjše.

3. Igrače morajo biti oblikovane in izdelane 
tako, da je tveganje telesne poškodbe, do 
katere bi lahko prišlo zaradi premikanja 
njihovih delov, čim manjše.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 74.
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Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Priloga II – poglavje I – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Embalaža, v katero so igrače zapakirane za 
maloprodajo, ne smejo predstavljati 
tveganja zadavljenja ali zadušitve, do 
katerega lahko pride zaradi zunanje zapore 
ustnih in nosnih dihalnih poti.

Embalaža, v katero so igrače zapakirane za 
maloprodajo, ne sme predstavljati tveganja 
zadavljenja ali zadušitve, do katerega lahko 
pride zaradi notranje zapore spodnjih 
dihalnih poti in zunanje zapore ustnih in 
nosnih dihalnih poti. Opremljena je z 
odprtino, ki omogoča kroženje zraka in 
dihanje v primeru zapore.

Or. fr

Obrazložitev

Notranjo zaporo je ravno tako treba upoštevati. Da bi izboljšali varnost izdelka, mora imeti 
embalaža odprtino, ki bo otroku omogočala dihanje, tako kot je to pri drugih predmetih, ki so 
v preteklosti povzročili zapore in zadušitev.

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Priloga II – poglavje I – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Igrače za uporabo v plitki vodi, ki lahko 
otroka nosijo na vodi ali ga pri tem 
podpirajo, morajo biti oblikovane in 
izdelane tako, da ob upoštevanju 
priporočene uporabe igrače v kolikor je 
mogoče zmanjšajo tveganje izgube 
plovnosti igrače in izgube podpore, ki jo 
nudijo otroku.

5. Igrače za uporabo v plitki vodi, ki lahko 
otroka nosijo na vodi ali ga pri tem 
podpirajo, morajo biti oblikovane in 
izdelane tako, da ob upoštevanju 
priporočene in predvidljivo razumne 
uporabe igrače čimbolj zmanjšajo tveganje 
izgube plovnosti igrače in izgube podpore, 
ki jo nudijo otroku.

Or. fr

Obrazložitev

Idem respectivement amendement 74 et 2.
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Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Priloga II – poglavje I – odstavek 7 –  pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače, ki uporabnikom omogočajo 
mobilnost, morajo imeti zavorni sistem, 
kolikor je to mogoče, primeren za vrsto 
igrače in sorazmerno s kinetično energijo, 
ki jo ta lahko razvije. Zavorni sistem mora 
biti tak, da ga uporabnik z lahkoto upravlja, 
brez tveganja, da bi uporabnika ali tretjo 
osebo vrglo z igrače ali da bi utrpel telesno 
poškodbo.

7. Igrače, ki uporabnikom omogočajo 
mobilnost, morajo imeti zavorni sistem, 
kolikor je to mogoče, primeren za vrsto 
igrače in sorazmerno s kinetično energijo, 
ki jo ta lahko razvije. Zavorni sistem mora 
biti tak, da ga uporabnik z lahkoto upravlja, 
brez tveganja, da bi uporabnika ali tretjo 
osebo vrglo z igrače ali da bi utrpel telesno 
poškodbo.

Or. fr

Obrazložitev

Odsotnost zavornega sistema ali neprilagojen zavorni sistem sta pomembna del pri igračah, 
ki so opremljene s kolesi. Potrebna je tudi večja strogost pri izboljšanju varnosti igrač tega 
tipa in varnosti otrok.

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Priloga II – poglavje I – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Les jouets d'Aktivne igrače morajo biti, 
v kolikor je mogoče, izdelane tako, da 
čimbolj zmanjšajo tveganje zdrobitve ali 
ujetja delov telesa ali ujetja oblačil ter 
tveganje padcev, udarcev in utopitve.

11. Aktivne igrače morajo biti izdelane 
tako, da čimbolj zmanjšajo tveganje 
zdrobitve ali ujetja delov telesa ali ujetja 
oblačil ter tveganje padcev, udarcev in 
utopitve.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 74.
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Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Igrače so oblikovane in izdelane tako, da 
ne predstavljajo tveganja škodljivih 
učinkov na zdravje ljudi zaradi 
izpostavljenosti kemičnim snovem ali 
pripravkom, iz katerih so igrače sestavljene 
ali ki jih vsebujejo, kadar se igrače 
uporabljajo v skladu s prvim 
pododstavkom člena 9(2).

1. Igrače so oblikovane in izdelane tako, da 
ne predstavljajo tveganja škodljivih 
učinkov na zdravje ljudi ali na okolje
zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem 
ali pripravkom, iz katerih so igrače 
sestavljene ali ki jih vsebujejo, kadar se 
igrače uporabljajo v skladu s prvim 
pododstavkom člena 9(2).

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 3.

Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je 
uporaba igrač iz snovi, ki so razvrščene 
kot rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS v posameznih 
koncentracijah, ki so enake ali večje od 
zadevnih koncentracij, določenih za 
razvrščanje pripravkov iz teh snovi v 
skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, 
prepovedana, razen če te snovi vsebujejo 
sestavni deli igrače ali različni mikro deli 
igrač, s katerimi otroci ne morejo priti v 
fizični stik.

3. Uporaba igrač iz snovi, ki so razvrščene 
kot rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS v posameznih 
koncentracijah, ki so enake ali večje od 
mejne vrednosti 0.01 %, je prepovedana.
Takoj ko bo možno, bo sprejeta spodnja 
mejna vrednost za snovi CMR na podlagi 
mnenja pristojnega znanstvenega odbora 
in odločbe iz člena 45 (2).

Or. fr
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Obrazložitev

Snovi, ki so razvrščene kot CMR in presegajo mejno vrednost, morajo biti prepovedane za 
zagotavljanje visoke ravni varstva zdravja otrok. Ta prag mora biti znižan v okviru postopka 
komitologije, takoj ko je to mogoče na osnovi novih podatkov.

Predlog spremembe 82

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 1 in 2 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS), se lahko uporabljajo v 
igračah, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 1, 2 in 3 v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS), se lahko 
uporabljajo v igračah, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:

Or. fr

Obrazložitev

Snovi, ki so razvrščene kot CMR, morajo biti obravnavane na isti način, ker gre za 
dolgoročno zaščito zdravja otrok, ki so bolj ranljivi kot odrasli. Njihova uporaba je 
upravičena, če so pogoji, našteti v pododstavku odstavka 4, izpolnjeni.

Predlog spremembe 83

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 4,1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.1. uporabo snovi je ovrednotil zadevni 
znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, 
zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, poleg 
tega pa je bila sprejeta odločba v skladu s 
členom 45(2);

4.1. uporabo snovi je ovrednotil zadevni 
znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, 
zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, poleg 
tega pa je bila sprejeta odločba v skladu s 
členom 45(2);

Or. fr

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.
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Predlog spremembe 84

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 4.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.2. na voljo ni ustreznih nadomestnih 
snovi, kakor izhaja iz analize nadomestnih 
možnosti;

4.2. na voljo ni ustreznih nadomestnih 
snovi ali ustreznega materiala, kakor 
izhaja iz analize nadomestnih možnosti;

Or. fr

Obrazložitev

Treba je opredeliti, kaj zajemajo nadomestne možnosti.

Predlog spremembe 85

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 4.3. a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.3. a. Igrače ali deli igrač upoštevajo 
določila in zahteve v zvezi z varno hrano, 
ki jih je vzpostavila Uredba (ES) št. 
178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 28. januarja 2002 o določitvi 
splošnih načel in zahtevah živilske 
zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije 
za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo 
varnost hrane1.
________
1 UL L 31, 1. 2. 2002, str. 1.

Or. fr

Obrazložitev

Mejne vrednosti migracije za živila je treba prav tako upoštevati pri igračah ali delih igrač, 
namenjenih za v usta ali jih otroci lahko dajo v usta.
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Predlog spremembe 86

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 4.3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
ali pripravke, takoj ko se pojavijo 
pomisleki glede varnosti ter najpozneje 
vsakih 5 let od datuma sprejetja odločbe v 
skladu s členom 45(2).

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
ali pripravke, takoj ko se pojavijo 
pomisleki glede varnosti ter najpozneje 
vsakih 3 let od datuma sprejetja odločbe v 
skladu s členom 45(2).

Or. fr

Obrazložitev

Ocenjevanje teh snovi ali pripravkov se mora opravljati bolj pogosto.

Predlog spremembe 87

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Uporaba snovi, ki povzročajo 
endokrine motnje in so vpisane na 
prednostni seznam Evropske unije, je 
prepovedana v igračah in v delih, iz 
katerih so sestavljene, razen če 
proizvajalec dokaže, da ne obstaja nobena 
bolj varna in manj škodljiva nadomestna 
možnost za zdravje.

Or. fr

Obrazložitev

Endokrine motnje predstavljajo resno tveganje za razvoj otrok in njihovo zdravje v odrasli 
dobi. Treba je uveljaviti načelo njihove prepovedi ter istočasno omogočiti njihovo uporabo 
zaradi pomanjkanja bolj zanesljivih in manj škodljivih nadomestnih možnosti, kar mora 
dokazati proizvajalec.
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Predlog spremembe 88

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Uporaba snovi, ki so razvrščene kot 
obstojne, bioakumulativne in strupene 
(BPT) in zelo bioakumulativne (vPvB) je 
prepovedana v igračah in v delih, iz 
katerih so sestavljene, razen če 
proizvajalec dokaže, da ne obstaja nobena 
bolj varna in za zdravje manj škodljiva 
nadomestna možnost.

Or. fr

Obrazložitev

Enako kot za predlog spremembe 87, ki tukaj zadeva snovi, razvrščene kot PBT in vPvB.

Predlog spremembe 89

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 3 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS, se lahko uporabljajo v 
igračah, če je uporabo snovi ovrednotil 
zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da 
je varna, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, 
in po sprejetju odločbe iz člena 45(2) ter 
pod pogojem, da njihova uporaba v 
potrošniških izdelkih ni prepovedana v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 
(REACH).

črtano

Or. fr

Obrazložitev

V povezavi s predlogom spremembe 82. Enako kot za predlog sprememb 82.
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Predlog spremembe 90

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kozmetične igrače, kot igralni 
kozmetični izdelki za lutke, so skladne z 
zahtevami glede sestave in označevanja iz 
Direktive 76/768/EGS.

6. Igrače, ki vsebujejo dovoljene
kozmetične izdelke ali v nekaterih 
primerih zahtevajo uporabo kozmetičnega 
izdelka, tako kot lutke in kozmetični 
izdelki, namenjeni za igro ustrezajo 
predpisom o sestavi iz direktive 
76/768/CEE, razen v primeru prisotnosti 
alergenskih dišav, ki jih ta direktiva 
prepoveduje. Predpisi o označevanju  iz 
direktive 76/768/CEE veljajo, razen v 
primeru alergenskih dišav za igrače, ki 
vsebujejo dovoljene kozmetične izdelke ali 
včasih zahtevajo uporabo kozmetičnega 
izdelka, tako kot lutke.

Or. fr

Obrazložitev

Pojem „kozmetične igrače“ je zelo nejasen. Potrebna je večja natančnost glede snovi, ki so 
razvrščene kot PBT in vPvB. V tem primeru se uporablja zakonodaja o kozmetičnih izdelkih.

Predlog spremembe 91

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih 
dišavnih snovi:

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih 
dišavnih snovi:

(1) Korenina omana (Inula helenium) (1) Korenina omana (Inula helenium)
(2) Alilizotiocianat (2) Alilizotiocianat

(3) Benzil cianid (3) Benzil cianid
(4) 4-terc-butilfenol (4) 4-terc-butilfenol
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(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium) (5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)
(6) Ciklamen alkohol (6) Ciklamen alkohol

(7) Dietil maleat (7) Dietil maleat
(8) Dihidrokumarin (8) Dihidrokumarin

(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid (9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

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

(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin (11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin

(12) Dimetil citrakonat (12) Dimetil citrakonat
(13) 13-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on (13) 13-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on (14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on
(15) Difenilamin (15) Difenilamin

(16) Etil akrilat (16) Etil akrilat
(17) Smokvin list, svež in pripravki (17) Smokvin list, svež in pripravki

(18) trans-2-heptenal (18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-heksenal dietil acetal (19) trans-2-heksenal dietil acetal

(20) trans-2-heksenal dimetil acetal (20) trans-2-heksenal dimetil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol (21) Hidroabietilni alkohol

(22) 4-etoksi-fenol (22) 4-etoksi-fenol
(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol (23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol

(24) 7-metoksikumarin (24) 7-metoksikumarin
(25) 4-metoksifenol (25) 4-metoksifenol

(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on (26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on (27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on

(28) Metil trans-2-butenoat (28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin (29) 6-metilkumarin

(30) 7-metilkumarin (30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion (31) 5-metil-2,3-heksandion

(32) Olje korenike costus (Saussurea lappa 
Clarke)

(32) Olje korenike costus (Saussurea lappa 
Clarke)

(33) 7-etoksi-4-metilkumarin (33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin (34) Heksahidrokumarin

(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)

(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
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(36) 2-pentiliden-cikloheksanon (36) 2-pentiliden-cikloheksanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)

(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)

(39) Amil cinamal
(40) Amilcinamil alkohol
(41) Anisil alkohol
(42) Benzil alkohol
(43) Benzil benzoat
(44) Benzil cinamat
(45) Benzil salicilat
(46) Ccinamal
(47) Cinamil alkohol
(48) Citral
(49) Citronelol
(50) Kumarin
(51) Evgenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) Heksil cinamaldehide
(55) Hidroksicitronelal
(56) Hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehid
(57) Isoeugenol
Lilial (v direktivi 76/768/EGS pod 83 
naveden kot: 2-(4-terc-
butilbenzil)propionaldehid)
(59) d-Limonen
(60) Linalol
(61) Metil okt-2-inoat
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on
(63) Izvlečki hrastovega maha
(64) Izvlečki drevesnega maha
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Or. fr

Obrazložitev

Uporaba alergenih dišavnih snovi, ki lahko pri otrocih povzročajo alergije, ne more biti 
dovoljena. Hkrati njihove prisotnosti ni mogoče dovoliti v sledeh, niti zaradi tehnično 
neizogibnih razlogov. Prisotnosti sledi ne more zaradi prepovedi alergenih dišavnih snovi 
upravičiti nič.

Predlog spremembe 92

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar je dovoljena prisotnost sledi teh 
snovi, pod pogojem, da se je takšnim 
sledem tehnično nemogoče izogniti med 
dobro proizvodno prakso.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Uporaba alergenih dišavnih snovi, ki lahko pri otrocih povzročajo alergije, ne more biti 
dovoljena. Hkrati njihove prisotnosti ni mogoče dovoliti v sledeh, niti zaradi tehnično 
neizogibnih razlogov. Prisotnosti sledi ne more zaradi prepovedi alergenih dišavnih snovi 
upravičiti nič.

Predlog spremembe 93

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 7 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se navedejo naslednje 
alergenske dišavne snovi, če se kot take 
dodajo igračam v koncentracijah, večjih 
od 0,01 mas. %:

črtano

(1) Amil cinamal
(2) Amilcinamil alkohol
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(3) Anisil alkohol
(4) Benzil alkohol
(5) Benzil benzoat
(6) Benzil cinamat
(7) Benzil salicilat
(8) Ccinamal
(9) Cinamil alkohol
(10) Citral
(11) Citronelol
(12) Kumarin
(13) Evgenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Heksil cinamaldehide
(17) Hidroksicitronelal
(18) Hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehid
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (v direktivi o kozmetičnih 
izdelkih pod 83 naveden kot: 2-(4-terc-
butilbenzil)propionaldehid)
(21) d-Limonen
(22) Linalol
(23) Metil okt-2-inoat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on
(25) Izvlečki hrastovega maha
(26) Izvlečki drevesnega maha

Or. fr

Obrazložitev

Uporaba alergenih dišavnih snovi, ki lahko pri otrocih povzročajo alergije, ne more biti 
dovoljena. Hkrati njihove prisotnosti ni mogoče dovoliti v sledeh, niti zaradi tehnično 
neizogibnih razlogov. Prisotnosti sledi ne more zaradi prepovedi alergenih dišavnih snovi 
upravičiti nič.
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Predlog spremembe 94

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Igrače, ki bodo pogosto v stiku s kožo, 
zlasti digitalne slike in paste za 
modeliranje, morajo ustrezati predpisom o 
sestavi in označevanju iz direktive 
76/768/EGS.

Or. fr

Obrazložitev

Za igrače, ki prihajajo pogosto v stik s kožo, morajo veljati enako strogi predpisi, kot jih 
direktiva predvideva za kozmetične proizvode.

Predlog spremembe 95

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. Igrače, ki bodo pogosto v stiku s kožo 
in ki vsebujejo alergene snovi, ki niso 
dišavne in za katere je znano, da 
povzročajo hude okvare za zdravje otrok z 
možnim smrtnim izidom, kot je 
anafilaktični šok, morajo ustrezati 
predpisom v zvezi z označevanjem, ki jih 
vsebuje direktiva Komisije 2006/125/ES z 
dne 5. decembra 2006 glede žitnih kašic in 
druge otroške hrane za dojenčke in 
majhne otroke1.
__________
1 UL L 339, 6. 12. 2006, str. 16.

Or. fr
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Obrazložitev

Enako kot za predlog sprememb 94, toda tokrat za alergene snovi, ki niso dišavne, kot je 
gluten, itn. Otroci, ki uporabljajo igrače, ki vsebujejo alergene snovi, lahko igrače ali svoje 
prste dajo v usta; vsebnost teh snovi lahko povzroči reakcije z bolj ali manj resnimi 
posledicami za zdravje otrok. Vsebnost teh alergenih snovi, ki niso dišavne, mora biti torej 
označena.

Predlog spremembe 96

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Naslednje mejne vrednosti migracije 
igrač ali sestavnih delov igrač, ki so 
dostopni otrokom med uporabo, kakor je 
določena v prvem pododstavku člena 9(2),
se ne presežejo:

8. Naslednje mejne vrednosti migracije 
igrač ne smejo biti presežene v nobenem 
delu ali sestavnem delu igrač:

Or. fr

Obrazložitev

Predpisi glede mejne vrednosti migracije igrač morajo biti strožje, da bi povečali varnost 
igrač in dosegli višjo stopnjo zaščite zdravja otrok.

Predlog spremembe 97

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 8 – naslov tabele– stolpec 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

mg/kg v suhem, lomljivem, prahastem ali 
prožnem materialu za igrače

mg/kg v trdnem suhem, lomljivem, 
prahastem ali prožnem materialu za igrače

Or. fr

Obrazložitev

Treba je biti natančen in pokriti vse vrste snovi, ki se lahko uporabijo pri izdelavi igrač, da bi 
povečali varnost igrač in dosegli višjo stopnjo zaščite zdravja otrok.
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Predlog spremembe 98

Predlog direktive
Priloga II – poglavje III – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Igrače in njihovi deli, ki so namenjeni 
za v usta, so ne glede na starost otrok, ki 
so jim namenjene, v skladu z zahtevami v 
zvezi z mejnimi vrednostmi migracije, ki 
jih za proizvode za pakiranje živil določa 
Uredba (ES) št. 1935/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 
2004 o materialih in izdelkih, namenjenih 
za stik z živili1.
_________
1 UL L 338, 13. 11. 2004, str. 4.

Or. fr

Obrazložitev

Obstoječi predpisi v zvezi z materiali in predmeti, ki namenjeni stiku z živili, morajo veljati za 
igrače in njihove dele, ki so namenjeni dajanju v usta.

Predlog spremembe 99

Predlog direktive
Priloga II – poglavje V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Igrače morajo biti oblikovane in 
proizvedene tako, da izpolnjujejo zahteve 
glede higiene in čistoče v izogib 
kakršnemu koli tveganju okužbe, bolezni 
ali zastrupitve.

1. Igrače morajo biti oblikovane in 
proizvedene tako, da izpolnjujejo zahteve 
glede higiene in čistoče v izogib 
kakršnemu koli tveganju okužbe, bolezni 
ali zastrupitve. Biti morajo umite, očiščene 
ali razkužene, brez spreminjanja funkcije 
in varnosti igrač.

2. Tekstilne igrače za otroke, mlajše od 36 
mesecev, so pralne in izpolnjujejo 
varnostne zahteve tudi po pranju.

2. Tekstilne igrače za otroke, mlajše od 36 
mesecev, so pralne in izpolnjujejo svojo 
funkcijo in varnostne zahteve tudi po 
pranju.
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Or. fr

Obrazložitev

Povečana stopnja higiene mora biti v skladu s tržno garancijo glede delovanja in varnosti 
igrače.

Predlog spremembe 100

Predlog direktive
Priloga IV – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podroben opis oblikovanja in 
proizvodnje, vključno s seznamom 
sestavnih delov in materialov, uporabljenih 
v igračah, ter kopije varnostnih listov o 
uporabljenih kemikalijah, ki jih je 
mogoče dobiti pri dobaviteljih kemičnih 
izdelkov;

(a) podroben opis oblikovanja in 
proizvodnje, vključno s seznamom 
sestavnih delov in materialov, uporabljenih 
v igračah, ter natančne informacije o 
kemikalijah in njihovih uporabljenih 
količinah v igračah in njihovih sestavnih 
delih;

Or. fr

Obrazložitev

Varnostni listi o kemikalijah vsebujejo le del podatkov o kemikalijah. Tehnična dokumentacija 
mora vsebovati bolj natančne podatke, zlasti o količini kemikalij, ki so bile uporabljene pri 
izdelavi igrač.

Predlog spremembe 101

Predlog direktive
Priloga V – del B – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tem opozorilom je priložena kratka
obrazložitev specifičnega tveganja, zaradi 
katerega je ta omejitev potrebna, ki se 
lahko vključi v navodila za uporabo.

Tem opozorilom je priložena obrazložitev 
specifičnih tveganj, zaradi katerih je ta 
omejitev potrebna. Obrazložitev je jasno in 
vidno označena na igrači, če pa je to 
tehnično neizvedljivo pa na nalepki, ki je 
pritrjena na igračo, ali na navodilih za 
uporabo. Majhne igrače, ki se prodajajo 
brez embalaže, imajo te obrazložitve 
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pritrjene.

Or. fr

Obrazložitev

Pravila, ki jih vsebuje predlog, niso dovolj natančna in zavezujoča. Namen predloga 
spremembe je pravila narediti bolj jasna in lažje razumljiva.

Predlog spremembe 102

Predlog direktive
Priloga V – del B – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na takšnih igračah je navedena oznaka 
„Opozorilo: samo za domačo uporabo.“.

Na takšnih igračah je na primer navedena 
oznaka „Opozorilo: samo za domačo 
uporabo ter ob prisotnosti in s pomočjo 
odrasle osebe.“ ali „Opozorilo: samo za 
domačo uporabo in ni primerno za otroke, 
mlajše od 6 let, brez nadzora mladostnika 
ali odrasle osebe.“.

Or. fr

Obrazložitev

Pravila, ki jih vsebuje predlog, niso dovolj natančna. Predlagana omemba je v skladu s 
področjem uporabe tega predloga, vendar ne opozarja dovolj jasno pred nevarnostjo ali 
tveganjem.

Predlog spremembe 103

Predlog direktive
Priloga V – del B – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Jasno, vidno, lahko berljivo, razumljivo in 
med ostalimi omembami razpoznavno 
opozorilo je označeno na embalaži ali, če 
to ni izvedljivo, na oznaki igrače, ki pred 
montažo ali sestavljanjem napotuje na 



PA\736395SL.doc 66/66 PE409.407v02-00

SL

navodila za uporabo.

Or. fr

Obrazložitev

Oseba, ki montira ali sestavlja, mora biti jasno opozorjena, naj pred tem prebere navodila, da 
bo vedela kako ravnati, da bi se izognila škodi.

Predlog spremembe 104

Predlog direktive
Priloga V – del B – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Priporočen nadzor odrasle osebe“. „Živila naj se zaužije in igrača uporablja 
pod nadzorom odrasle osebe“.

Or. fr

Obrazložitev

Predlagana omemba ne opozarja jasno pred nevarnostjo ali tveganjem. Jasno mora 
opozarjati na pravila, ki se jih je treba držati.
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