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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И 
КОНСТАТАЦИИТЕ

Встъпителни бележки 

На докладчика беше възложено да изготви доклад по собствена инициатива относно 
прилагането на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските играчки 
(ДБДИ). ДБДИ е директива за максимална хармонизация с двойната цел да се 
гарантира високо равнище на защита на децата в целия ЕС и да се гарантира 
свободното движение на детски играчки в рамките на единния пазар. За тази цел с нея 
се въвеждат подробни разпоредби и задължения за производителите, вносителите и 
дистрибуторите, с разпоредби за правоприлагане от страна на органите за надзор на 
пазара по отношение на несъответстващите детски играчки. 

Настоящият доклад е изготвен след публикуването на оценката на директивата, 
представена от Комисията на 19 ноември 2020 г. Докладчикът приветства оценката, 
чиято основна цел е да се оцени функционирането на директивата от момента на 
нейното прилагане, да се прецени дали тя все още е подходяща за целта, нейната 
ефективност и ефикасност, дали тя все още е актуална, последователна и дали 
осигурява европейска добавена стойност. 

Освен доклада за оценка докладчикът възложи на Генерална дирекция за 
парламентарни изследвания (EPRS) да изготви информационна бележка относно 
Директивата за безопасността на детските играчки (ДБДИ), за да разполага с 
допълнителни елементи, които да подкрепят позицията му. 

За целите на изготвянето на доклада докладчикът също така е бил в контакт с широк 
кръг заинтересовани страни, включително Европейската комисия, отрасъла на детските 
играчки, потребителските организации, органите по стандартизация, нотифицираните 
органи, както и представители на държавите членки.

След внимателно разглеждане и като се вземат предвид становищата на различните 
заинтересовани страни, докладчикът счита, че е необходимо преразглеждане на 
Директивата за безопасността на детските играчки, за да се подобрят различни аспекти, 
разгледани тук.

ХИМИКАЛИ

Докладчикът счита, че основният източник на несъответствия и недостатъци в ДБДИ е 
наборът от разпоредби относно химикалите. В действителност директивата е изменяна 
14 пъти през периода 2012 – 2019 г., но няколко части, свързани с химикали, за които се 
изисква намеса, не могат да бъдат изменяни чрез акт за изпълнение, тъй като член 46 
допуска само част от тях. 

Сред частите, които не могат лесно да бъдат изменени или не могат да породят 
опасения, докладчикът подчертава следното:

 Принципната забрана на химикалите, които са канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията (CMR), позволява дерогации, когато концентрацията 
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на тези химикали е твърде висока, за да се осигури ефективна защита. Като се има 
предвид високият риск, който тези вещества представляват за здравето на децата, 
докладчикът е на мнение, че тези дерогации следва да бъдат заличени. 

 Докладчикът счита, че граничните стойности за нитрозамините и за 
нитрозиращите вещества в ДБДИ са твърде високи. Освен това Комисията е 
позволила на Германия да има по-ниски граници. В същото време стандарт EN 
71-12:2017 включва по-ниски гранични стойности за нитрозамини и нитрозиращи 
вещества. Докладчикът счита, че преразглеждането на ДБДИ следва да бъде 
повод за намаляване на пределната стойност в законодателния текст, така че тя да 
се изравни със стойността в Германия и горепосочения стандарт. 

 Изискванията за етикетиране за специфични алергенни аромати в някои 
експериментални комплекти детски играчки не могат да бъдат актуализирани 
лесно, когато се изменят списъците на алергенните аромати. Преразглеждането на 
ДБДИ следва също така да реши този проблем, като улесни изменението на тези 
изисквания.

 Някои гранични стойности за химикали се прилагат само за играчки за деца под 
36 месеца и за детски играчки, предназначени за поставяне в устата, но 
токсичността на химикалите не се променя между 36 и 37 месеца и след това. 
Няколко заинтересовани страни, включително държави членки, многократно са 
призовавали за премахване на възрастовата разлика по отношение на химикалите. 
Докладчикът е съгласен с тази позиция, още повече че има доказателства за 
заобикаляне на тези разпоредби от страна на някои недобросъвестни 
производители, които лесно могат да посочат, че дадена детска играчка е 
предназначена за деца на възраст над 36 месеца, дори когато това очевидно не е 
така, просто за да се избегне спазването на по-строгите гранични стойности на 
химикалите за деца под 36 месеца. 

 Изискванията на ДБДИ относно химикалите трябва да бъдат разглеждани заедно 
със съответното законодателство на ЕС относно химикалите, а именно Регламента 
REACH, Директивата за ограничението на опасните вещества, Регламента 
относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества, както и 
Регламента относно козметичните продукти. Разпръскването на изискванията в 
няколко законодателни акта, с понякога различаващи се гранични стойности, 
може да направи процедурите за изпитване и за оценяване на съответствието 
особено обременяващи за предприятията и в някои случаи може да създаде 
необходимост от дублиране на измерването на веществата, за да се спазят 
различните законодателни актове, както в случая с граничните стойности на 
миграция/съдържание. ДБДИ предвижда по-строги гранични стойности за някои 
вещества – но не за всички – в сравнение с други законодателни актове, с 
аргумента, че децата са уязвими потребители. Поради това докладчикът счита, че 
би било разумно да се проучи възможността за консолидиране на всички 
приложими гранични стойности за детските играчки в един законодателен акт, за 
да се улесни спазването на изискванията. 

 Веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, не се споменават в 
ДБДИ, но след приемането ѝ се очертаха като особено проблемна област и 
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Парламентът и Съветът многократно са отправяли искане към Комисията да 
предприеме действия в тази връзка. Комисията пое ангажимент да разгледа този 
въпрос в своята стратегия за устойчивост в областта на химикалите и поради това 
докладчикът счита, че бъдещото преразглеждане на ДБДИ трябва да вземе това 
предвид, въпреки че то може да бъде разгледано чрез хоризонтално 
законодателство. 

 В стратегията за устойчивост в областта на химикалите се подчертава 
необходимостта от въвеждане или засилване на разпоредбите, за да се вземе 
предвид комбинираното въздействие на химикалите, включително за детските 
играчки. Поради това докладчикът е убеден, че преразглеждането на директивата 
следва да бъде повод за това.

НАДЗОР НА ПАЗАРА 

В доклада на Комисията за извършената оценка се посочва, че един от основните 
проблеми във връзка с прилагането на ДБДИ е все още недостатъчният и неравномерен 
надзор на пазара в държавите – членки на ЕС, както и големият брой опасни детски 
играчки, които все още се разпространяват на вътрешния пазар. Според годишния 
доклад на „EU Safety Gate“ за 2020 г. детските играчки са най-често нотифицираните 
продукти в системата, като представляват 27% от всички нотификации (следвани от 
моторни превозни средства, 21%, и електронни уреди, 10%). Докладчикът приветства 
приемането на Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието и 
призовава за бързото му прилагане. Очаква се регламентът да допринесе за 
подобряване на дейностите по надзор на пазара, включително в областта на детските 
играчки. По-специално Комисията прие насоки относно член 4 от Регламент 2019/1020, 
в които се изясняват задачите на икономическите оператори, по-специално по 
отношение на продуктите, продавани онлайн и навлизащи на пазара на ЕС от трети 
държави. Тези насоки следва да допринесат за решаването на един от основните 
проблеми, свързани с безопасността на детските играчки за европейските потребители: 
разпространението на опасни и несъответстващи на изискванията детски играчки на 
онлайн местата за търговия. Освен това съвместните действия за надзор на пазара, 
както и по-добрата координация между националните органи, също следва да 
допринесат за подобряване на съответствието. 

ДБДИ включва задължение за държавите членки да извършват надзор на пазара, 
включително изпитване на детските играчки на пазара и проверка на документацията 
на производителите, изтегляне от пазара на опасни или несъответстващи на 
изискванията детски играчки и предприемане на действия срещу лицата, отговорни за 
пускането им на пазара. По-ефективното прилагане на Директивата за безопасността на 
детските играчки би осигурило по-добра защита на децата и действително еднакви 
условия на конкуренция за предприятията чрез осигуряване на ползи за отговорните 
производители, вносители и дистрибутори и същевременно би попречило на 
недобросъвестните търговци да заобикалят правилата и да излагат на риск здравето и 
безопасността на децата, като пускат на пазара опасни детски играчки. 

В същото време новите технологии, като например блоковата верига и изкуственият 
интелект, могат допълнително да подпомогнат националните органи при 
проследяването на несъответстващите на изискванията продукти чрез лесно достъпна и 
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структурирана информация за продукта и неговата проследимост. Докладчикът счита, 
че тази област е особено обещаваща и насърчава Комисията да я проучи допълнително. 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Докладчикът е на мнение, че необходимостта от засилване на надзора на пазара е тясно 
свързана с предизвикателствата, които електронната търговия поставя пред защитата на 
здравето и безопасността на децата от гледна точка на опасни и несъответстващи на 
изискванията детски играчки, навлизащи на пазара на ЕС. Докладчикът счита, че 
укрепването на разпоредбите за надзор на пазара само по себе си няма да бъде 
достатъчно за решаване на проблема и че Декларацията за безопасност на продуктите 
(Product safety pledge) се оказа до голяма степен недостатъчна. Докладчикът счита, че 
Законодателният акт за цифровите услуги и преразглеждането на Директивата относно 
общата безопасност на продуктите ще играят ключова роля за определяне на 
отговорностите и повишаване на съответствието и проследимостта на продуктите, като 
същевременно подчертава, че е важно да се гарантира съгласуваност и 
последователност между различните посочени правни инструменти. Според 
докладчика „това, което е незаконно офлайн, следва да бъде незаконно онлайн“ и 
въпреки положителната роля на принципа „познавай своя бизнес клиент“ в 
предложението за Законодателния акт за цифровите услуги, следва да се направи 
повече за увеличаване на отговорността на онлайн местата за търговия за бързо 
откриване и отстраняване на опасни, фалшифицирани и несъответстващи на 
изискванията детски играчки от техните платформи и за предприемане на мерки срещу 
повторни нарушители. 

Естествено, за докладчика е от съществено значение органите за надзор на пазара да си 
сътрудничат с органите на трети държави, за да се улесни спазването и осведомеността 
относно законодателството на ЕС. Работните групи, които Комисията има в това 
отношение, играят важна роля, но все още са недостатъчни за справяне с проблема. 
Според докладчика един от начините за подобряване на тяхната ефективност е да се 
гарантира, че дейностите по мониторинг на информацията са обществено достъпни. 

ПРАВЕН ИНСТРУМЕНТ

ДБДИ е директива за максимална хармонизация, което означава, че държавите членки 
нямат право да въвеждат по-строги разпоредби от изрично посочените в нея. Германия 
обаче допуска по-строги национални разпоредби относно нитрозамините и 
нитрозиращите вещества, които Комисията счете за обосновани. Като цяло директивата 
и всички нейни (чести) изменения изискват транспониране в националното 
законодателство в рамките на установените срокове. Този процес е доказал, че отнема 
време и ресурси, докато забавянията водят до разпокъсаност на пазара и възпрепятстват 
защитата на децата от опасни вещества. Поради това и тъй като директивата действа де 
факто като регламент, докладчикът предлага тя да бъде преобразувана в регламент, 
който ще може по-лесно и по-бързо да бъде изменян в съответствие с искането на 
няколко заинтересовани страни и държави членки. 

Освен това докладчикът счита, че преразглеждането на ДБДИ следва също така да 
включва по-широк обхват за изменения, включително механични и физически 
изисквания, по-специално за деца на възраст под 36 месеца, гранични стойности за 
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нитрозамини, разпоредби за етикетиране на алергенните аромати и канцерогенните, 
мутагенните и токсичните за репродукцията вещества. Понастоящем нито един от тези 
елементи не подлежи на лесно изменение, което прави директивата по-малко ефективна 
и неспособна да се адаптира към новите научни и технологични развития. 

Допълнителни съображения

Събиране на данни

Както се подчертава и в доклада за оценка, събирането на данни относно прилагането 
на ДБДИ е недостатъчно и неравномерно в отделните държави членки, тъй като 
директивата съдържа само общо задължение за мониторинг. Преразглеждането следва 
да представлява повод за въвеждане на по-конкретни разпоредби, включително 
въвеждането на показатели, които ще позволят правилното наблюдение на 
въздействието на директивата върху безопасността на детските играчки. В същото 
време данните за нараняванията също са оскъдни и неравномерно събирани в целия ЕС, 
което затруднява оценката на въздействието на директивата върху защитата на 
здравето и безопасността на децата. Ето защо докладчикът подкрепя създаването на 
истинска общоевропейска база данни за нараняванията. 

Липсват и данни за предприятията поради въпроса, свързан с търговските тайни. 
Поради това е трудно да се оцени въздействието върху сектора и точното въздействие 
на промените по отношение на увеличените разходи за предприятията. 

Устойчивост 

Докладчикът счита, че преразглеждането на ДБДИ би могло да бъде повод за 
въвеждане на етикетиране за устойчивост на детските играчки, както беше поискано и 
от някои държави членки. Това ще предостави на потребителя в момента на покупката 
ясна и лесно разбираема информация относно очаквания жизнен цикъл, степента на 
възможност за поправка и наличието на резервни части, вариантите за поправка на 
детската играчка, включително, когато е приложимо, наличието на необходимия 
софтуер.

Продукти от сивата зона

Друг аспект, който трябва да бъде засегнат при преразглеждането, са „продуктите от 
сивата зона“, определени като продукти, които не са детски играчки по смисъла на 
ДБДИ, но могат да изглеждат като такива. Комисията публикува насоки по този 
въпрос, но продължават да съществуват предизвикателства. Постоянната поява на нови 
детски играчки и на продукти, които не са детски играчки, затруднява ясната оценка на 
това дали даден продукт е детска играчка или не, което изисква оценка на всеки 
отделен случай. Ето защо докладчикът счита, че следва да се предостави допълнително 
пояснение относно определението за „продукти от сивата зона“, за да се гарантира 
насочено към бъдещето законодателство, което да може да отчита научното и 
техническото развитие.

Свързани детски играчки 

Увеличеното предлагане на свързани детски играчки през последните години породи 
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нови предизвикателства и нови рискове за децата, които надхвърлят концепциите за 
здраве и безопасност и включват сигурността и неприкосновеността на личния живот. 
Свързаните детски играчки, ако не са адекватно защитени с надеждни разпоредби в 
областта на киберсигурността, могат да предоставят лесен достъп до детето, с 
възможност то да бъде манипулирано или локализирано, което е изключително опасно. 
Няколко заинтересовани страни подчертаха необходимостта от по-добро справяне с 
този проблем, включително чрез ДБДИ. Със съзнанието, че понастоящем свързаните 
продукти се регулират от Директивата за радиосъоръженията (ДРС), докладчикът е 
готов да обсъди дали са необходими промени в ДБДИ за справяне с този проблем 
(което би довело до разширяване на обхвата, за да включи понятието за сигурност на 
детето) или укрепването на настоящите разпоредби в ДРС, но също така и в 
законодателството в областта на киберсигурността и неприкосновеността на личния 
живот, би могло да бъде по-добър вариант. Поради това докладчикът призовава за 
предложения за действия от страна на Комисията. 

ПОЗИЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Докладчикът счита, че децата, като особено уязвими потребители в деликатна възраст, 
следва да се ползват от възможно най-високото равнище на защита по време на играта 
си. Докладчикът счита, че това означава наличието на законодателство, което 
позволява гъвкавост и бързо адаптиране, за да се върви в крак с новите научни 
достижения. 

Въпреки че признава, че това може да бъде обременяващо за предприятията, 
докладчикът счита, че здравето и безопасността на децата не подлежат на преговори и 
следва да бъдат в интерес на цялото общество. Докладчикът счита, че може да има 
други начини за рационализиране на изискванията за съответствие, като например 
консолидиране на всички приложими гранични стойности на химикалите за детските 
играчки в рамките на един правен инструмент, за да се направят задълженията по-ясни. 

Освен това докладчикът счита, че правоприлагането е от ключово значение, за да се 
гарантира, че на пазара на ЕС се разпространяват само безопасни и съответстващи на 
изискванията детски играчки. В този смисъл може да се направят много подобрения по 
отношение на надзора на пазара и особено на онлайн местата за търговия, където се 
срещат по-голямата част от проблемите. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно безопасността на детските играчки (Директива за безопасността 
на играчките)
(2021/2040(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2009 година относно безопасността на детските играчки1,

– като взе предвид оценката на Комисията от 19 ноември 2020 г. относно Директива 
2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на 
детските играчки (SWD(2020)0287),

– като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите („ДОБП“)2,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на 
пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 339/933,

– като взе предвид Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за 
отмяна на Решение 93/465/ЕИО4,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за 
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 
94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 
2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на 
Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета5,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на 
продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) 
№ 765/2008 и (ЕС) № 305/20116,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/881 на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 г. относно ENISA (Агенцията на Европейския съюз за 
киберсигурност) и сертифицирането на киберсигурността на информационните и 

1 ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1.
2 ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.
3 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.
4 OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82.
5 ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.
6 OВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1.



PE692.714v03-00 10/18 PR\1233236BG.docx

BG

комуникационните технологии, както и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013 
(Акт за киберсигурността)7,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/690 на Европейския парламент и на Съвета 
от 28 април 2021 г. за създаване на програма за вътрешния пазар, 
конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните 
предприятия, областта на растенията, животните, храните и фуражите, и 
европейската статистика (програма „Единен пазар“), и за отмяна на регламенти 
(ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014 и (ЕС) № 652/20148,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по 
химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) 
№ 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на 
Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО 
и 2000/21/ЕО на Комисията9,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на 
Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти10,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 
67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/200611 
(„Регламент CLP“),

– като взе предвид Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки 
във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на 
Директива 1999/5/ЕО12,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и 
за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на 
данните)13,

– като взе предвид Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за 
сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на 
стокa14,

7 ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 15.
8 OВ L 153, 3.5.2021 г., стр. 1.
9 ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
10 ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.
11 OВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.
12 OВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62.
13 OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
14 ОВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29.
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– като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни 
вещества в електрическото и електронното оборудване („Директивата относно 
ООВ“)15,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2020 г. относно 
предприемането на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на 
единния пазар16,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2020 г. по темата „Към по-
устойчив единен пазар за предприятията и потребителите“17,

– като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 2020 г. относно 
автоматизираните процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на 
потребителите и на свободното движение на стоки и услуги18,

– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2018 г. относно пакета за 
единния пазар19,

– като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно „Европейски 
стандарти за 21-ви век“20,

– като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно по-дългия жизнен 
цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата21,

– като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно Стратегията за 
единния пазар22,

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2020 г. с препоръки към 
Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: подобряване на 
функционирането на единния пазар23,

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2020 г. с препоръки към 
Комисията относно рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, 
роботиката и свързаните с тях технологии24,

– като взе предвид своята резолюция от 18 април 2019 г. относно „Към всеобхватна 
рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители“25,

– като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2020 г. относно стратегията за 

15 OВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.
16 Приети текстове, P9_TA(2020)0319.
17 Приети текстове, P9_TA(2020)0318.
18 Приети текстове, P9_TA(2020)0032.
19 ОВ C 388, 13.11.2020 г., стр. 39.
20 OВ C 334, 19.9.2018 г., стp. 2.
21 OВ C 334, 19.9.2018 г., стp. 60.
22 ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 112.
23Приети текстове, P9_TA(2020)0272.
24 Приети текстове, P9_TA(2020)0275.
25 OВ C 158, 30.4.2021 г., стр. 18.
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химичните вещества с цел устойчивост26,

– като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания 
(EPRS) от април 2021 г., озаглавено „The EU Toy Safety Directive“ (Директивата 
на ЕС за безопасността на детските играчки),

– като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен 
акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО 
(COM(2020)0825),

– като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани правила относно 
изкуствения интелект (Законодателен акт за изкуствения интелект) и за изменение 
на някои законодателни актове на Съюза (COM(2021)0206),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено 
„Дългосрочен план за действие за по-добро изпълнение и ефективно прилагане на 
правилата на единния пазар“ (COM(2020)0094),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2020 г., озаглавено 
„Стратегия за устойчивост в областта на химикалите: Към нетоксична околна 
среда“ (COM(2020)667),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 април 2021 г., озаглавено 
„Насърчаване на европейски подход към изкуствения интелект“ 
(COM(2021)0205),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 ноември 2020 г., озаглавено 
„Нова програма за потребителите – повишаване на издръжливостта на 
потребителите за постигане на устойчиво възстановяване“ (COM(2020)0696),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 24 март 2021 г., озаглавено 
„Стратегия на ЕС за правата на детето“ (COM(2021)0142),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 15 март 2021 г., озаглавени 
„Стратегията на Съюза за устойчивост в областта на химикалите: време за 
действие“,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността, както и член 1, 
параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 
2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена 
инициатива и приложение 3 към него,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A9-0000/2021),

А. като има предвид, че Директивата относно безопасността на детските играчки 
(„ДБДИ“) беше приета през 2009 г., за да се гарантира високо равнище на здраве и 

26 Приети текстове, P9_TA(2020)0201.
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безопасност за децата и за да се гарантира функционирането на вътрешния пазар 
на детски играчки;

Б. като има предвид, че ДБДИ е директива за максимална хармонизация, което 
означава, че държавите членки нямат право да въвеждат изисквания, които се 
различават от предвидените в нея;

В. като има предвид, че въпреки липсата на изчерпателни данни за цялостното ѝ 
въздействие, броят на дружествата, извършващи дейност на пазара след момента 
на пълното прилагане на ДБДИ, се е увеличил с 10% от 2013 г. до 2017 г., докато 
оборотът на сектора на детските играчки в ЕС непрекъснато се е увеличавал след 
влизането ѝ в сила; като има предвид, че 99% от дружествата в сектора са МСП;

Г. като има предвид, че научното и технологичното развитие показват постоянната 
поява на неизвестни към дадения момент рискове и предизвикателства, свързани с 
детските играчки, които изискват бързо адаптиране;

Д. като има предвид, че в стратегията за устойчивост в областта на химикалите 
Комисията подчертава необходимостта от въвеждане или засилване на 
разпоредбите, за да се вземе предвид комбинираното въздействие на химикалите, 
включително за детските играчки;

1. приветства доклада на Комисията за оценка на ДБДИ, чиято цел е да се оцени 
нейното функциониране след влизането ѝ в сила;

2. признава добавената стойност на ДБДИ за подобряването на безопасността на 
децата и гарантирането на еднакво равнище на защита в рамките на единния пазар 
в сравнение с предишната директива, както и нейната роля за осигуряване на 
правна сигурност и равни условия за предприятията;

3. отчита ключовата роля на стандартите за ефикасното и гъвкаво прилагане на 
директивата от страна на производителите, както и ролята на нотифицираните 
органи за осигуряване на съответствие, когато няма стандарти или те не се 
прилагат;

4. въпреки това отбелязва, че продължават да съществуват несъответствия, които 
изискват преразглеждане на ДБДИ;

Химикали

5. отчита, че в периода 2012 – 2019 г. директивата е била изменяна 14 пъти, за да се 
адаптира към новите научни доказателства, посочващи неизвестни към дадения 
момент рискове за децата, особено в областта на химикалите; изразява 
загриженост обаче, че продължават да съществуват проблеми, които не могат да 
бъдат решени чрез актове за изпълнение;

6. подчертава, че е необходимо детските играчки, които се пускат на пазара на ЕС, 
да са в съответствие с изискванията на ДБДИ, както и на съответното 
законодателство на ЕС относно химикалите, по-специално Регламента REACH и 
Директивата за ООВ;
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7. подчертава, че разпръскването на изисквания в няколко законодателни акта и 
предвиждането на различни гранични стойности може да бъде обременяващо и в 
някои случаи може да наложи дублиране на измерването на веществата, какъвто е 
случаят с граничните стойности на миграция и съдържание; поради това 
призовава Комисията да разгледа възможността за консолидиране на всички 
приложими ограничения за детските играчки в един законодателен акт, за да се 
рационализира оценката на съответствието;

8. счита, че дерогацията от забраната за химикали, които са канцерогенни, 
мутагенни или токсични за репродукцията (CMR), предвидена в ДБДИ, позволява 
наличието на тези химикали в концентрации, които са твърде високи, за да се 
гарантира защитата на децата; призовава Комисията спешно да намали 
значително общите ограничения за CMR вещества, за които се прилага дерогация, 
в ДБДИ; настоява, че в съответствие със стратегията за устойчивост в областта на 
химикалите следва да бъде заличена възможността за дерогация от правилата 
относно наличието на CMR вещества в части от играчката, които са недостъпни за 
детето;

9. подчертава, че по-ниските гранични стойности за химикали като нитрозамини и 
нитрозиращи вещества, определени на национално равнище, в сравнение с 
установените в ДБДИ, създават несъответствия, дори когато това е обосновано от 
Комисията; отбелязва обаче, че всички деца в ЕС следва да се ползват от еднакво 
високо равнище на закрила; признава, че тази гранична стойност не може да бъде 
изменена с акт за изпълнение, а изисква законодателна процедура; поради това 
призовава Комисията да адаптира пределната стойност към най-строгата 
стойност, която е в сила на национално равнище, при преразглеждането на ДБДИ;

10. призовава Комисията да предложи процедура за определяне на опасностите за 
нарушителите на функциите на ендокринната система въз основа на 
определението на Световната здравна организация (СЗО) и да я прилага при 
бъдещо преразглеждане на ДБДИ, за да се гарантира, че нарушителите на 
функциите на ендокринната система биват забранени в детските играчки веднага 
след като бъдат идентифицирани, както и да обмисли въвеждането на 
хоризонтално законодателство с тази цел, както многократно беше поискано от 
Парламента и Съвета;

11. изразява загриженост, че по-строгите разпоредби за химикалите в детските 
играчки, предназначени за деца на възраст под 36 месеца, не отчитат факта, че по-
големите деца продължават да бъдат уязвими към опасни вещества; отбелязва, че 
това разграничение може да доведе до заобикаляне на разпоредбите от страна на 
производителите, като те посочват, че играчката е предназначена за деца над 36 
месеца, дори когато това очевидно не е така; подчертава, че няколко 
заинтересовани страни и държави членки посочиха, че това разграничение е 
очевидно неадекватно и поискаха то да бъде премахнато; следователно призовава 
Комисията да направи това при преразглеждането на ДБДИ;

Надзор на пазара и нови технологии

12. отбелязва, че съгласно ДБДИ държавите членки са задължени да извършват 
надзор на пазара в съответствие с принципа на предпазливостта, включително 
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изпитване на детските играчки на пазара и проверка на документацията на 
производителите с оглед изтегляне от пазара на опасни или несъответстващи на 
изискванията детски играчки и предприемане на действия срещу лицата, 
отговорни за пускането им на пазара; изразява загриженост, че ефективността на 
надзора на пазара по реда на ДБДИ е ограничена, което излага на риск здравето и 
безопасността на децата и подкопава равните условия за икономическите 
оператори, които спазват законодателството, в полза на недобросъвестни 
търговци, които не го правят;

13. приветства приемането на Регламент (ЕС) 2019/1020, който има за цел да подобри 
надзора на пазара чрез засилване на контрола от страна на националните органи, 
за да се гарантира, че продуктите, въвеждани на единния пазар, включително 
детските играчки, са безопасни и съответстват на правилата, и призовава 
държавите членки да го прилагат изцяло;

14. призовава Комисията да проучи възможностите за използване на нови технологии 
като блоковата верига и изкуствения интелект, за да се улесни работата на 
органите за надзор на пазара чрез предоставяне на лесно достъпна и 
структурирана информация за продуктите и тяхната проследимост;

15. приветства приемането на програмата „Единен пазар“ и въвеждането на 
конкретна цел и целеви ресурси за надзор на пазара, което ще допринесе да се 
гарантира, че на пазара на ЕС влизат само безопасни и съответстващи на 
изискванията детски играчки;

16. призовава държавите членки да засилят координацията на своите дейности по 
надзор на пазара;

17. изразява загриженост във връзка с новите уязвимости и рискове, пораждани от 
свързаните детски играчки; призовава Комисията да проучи различни 
възможности за действие, като например разширяване на обхвата на ДБДИ, така 
че да включва разпоредби относно информационната сигурност, или укрепване на 
съответното хоризонтално законодателство, като например Директивата за 
радиосъоръженията и Акта за киберсигурността, както и Общия регламент 
относно защитата на данните, като същевременно информира Парламента за своя 
избор;

Електронна търговия 

18. подчертава, че развитието на електронната търговия поставя предизвикателства 
пред органите за надзор на пазара с оглед гарантиране на съответствието на 
продуктите, продавани онлайн, с изискванията; отбелязва, че много продукти, 
закупени онлайн, не отговарят на изискванията на ЕС за безопасност и изразява 
загриженост във връзка с големия брой опасни детски играчки, продавани онлайн;

19. приветства насоките на Комисията относно член 4 от Регламент 2019/1020, в 
които се изясняват задачите на икономическите оператори, по-специално по 
отношение на продуктите, продавани онлайн и навлизащи на пазара на ЕС от 
държави, които не са членки на ЕС; подчертава, че спазването на правилата на ЕС 
от страна на всички икономически оператори е от ключово значение за 
гарантиране на безопасността на децата и за осигуряване на еднакви условия на 
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конкуренция за дружествата, и призовава органите за надзор на пазара и 
митническите органи да предприемат строги действия за правоприлагане, за да се 
попречи на недобросъвестните търговци да експлоатират пазара на ЕС;

20. подчертава, че онлайн местата за търговия следва да предприемат допълнителни 
стъпки, за да гарантират безопасността и съответствието на детските играчки, 
продавани на техните платформи, с изискванията; в този смисъл настоява най-
категорично, че е от основно значение да се гарантира съгласуваност между 
различните инструменти, като например Законодателния акт за цифровите услуги 
и бъдещия законодателен акт за преразглеждане на ДОБП, когато става въпрос за 
отговорността на онлайн местата за търговия, съгласно принципа „това, което е 
незаконно офлайн, е незаконно онлайн“;

21. подчертава добавената стойност на принципа „познавай своя бизнес клиент“ за 
повишаване на съответствието с изискванията и проследимостта на детските 
играчки, продавани онлайн; изразява съжаление, че досега Декларацията за 
безопасност на продуктите е показала ограничен ефект; поради това призовава за 
увеличаване на отговорностите на онлайн местата за търговия за откриване и 
отстраняване на опасни и несъответстващи на изискванията детски играчки от 
техните платформи и за предотвратяване на повторната им поява;

22. подчертава необходимостта от засилване на сътрудничеството с държави, които 
не са членки на ЕС; призовава Комисията да публикува информация относно 
своите дейности по мониторинг;

Правен инструмент и бъдещи действия

23. подчертава, че директивата и нейните изменения трябва да бъдат транспонирани в 
националното законодателство, което често се оказва обременяващо и отнема 
много време, което води до забавяния и несъответствия между държавите членки, 
които са едновременно в ущърб на безопасността на децата и създават 
разпокъсаност на пазара;

24. счита, че един регламент би бил по-ефективен, тъй като би бил приложим 
едновременно във всички държави членки; призовава Комисията, тъй като ДБДИ 
действа де факто като регламент, да се възползва от възможността, предоставена 
от нейното преразглеждане, за да я превърне в регламент;

25. счита, че е от основно значение в бъдещото преразглеждане да се предвиди по-
широк обхват за изменения, включително механични и физически изисквания, по-
специално за деца на възраст под 36 месеца, гранични стойности за нитрозамини, 
разпоредби за етикетиране на алергенните аромати и CMR вещества;

26. призовава Комисията да изясни определението за „продукти от сивата зона“ при 
бъдещото преразглеждане на ДБДИ;

27. призовава Комисията да въведе задължително етикетиране за детските играчки, 
което предоставя на потребителя в момента на покупката ясна, лесно разбираема 
и съпоставима информация относно очаквания жизнен цикъл на дадена детска 
играчка, степента, до която тя може да бъде ремонтирана, и наличието на 
резервни части, включително, когато е приложимо, наличието на необходимия 
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софтуер, и което определя варианти за поправка;

Данни

28. подчертава, че липсата на последователни статистически данни за целия ЕС 
относно злополуките, свързани с детски играчки, прави невъзможно 
количествената оценка на нивото на защита, предоставено от ДБДИ; счита, че 
липсата на координация и финансиране на равнище ЕС е основна причина за 
липсата на последователни данни и призовава Комисията да разгледа този въпрос 
при бъдещо преразглеждане чрез създаването на общоевропейска база данни за 
злополуки и наранявания;

29. призовава държавите членки да засилят събирането на данни относно ДБДИ, 
което понастоящем е неравномерно и непълно;

30. призовава Комисията да използва възможността, предоставена от 
преразглеждането на ДБДИ, за да въведе показатели за наблюдение на нейното 
прилагане и ефективност;

o

o o

31. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО 
ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът, изложен по-долу, е изготвен на абсолютно доброволна основа, като 
изключителна отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил 
информация от следните субекти или лица при подготовката на проекта на доклада:

Субект и/или 
лице

Toy Industries of Europe (TIE)
Европейска асоциация за координиране на представителството на потребителите в 
стандартизацията (ANEC)
Bureau Européen des Unions des Consommateurs (BEUC) (Европейско бюро на съюзите 
на потребителите)
Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП“
TIC Council 
Европейски комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC)


