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Directiva privind siguranța jucăriilor ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța 

jucăriilor (COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)) 

(Procedura de codecizie: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2008)0009), 

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 

propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0039/2008), 

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, avizul 

Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și avizul Comisiei 

pentru industrie, cercetare și energie (A6-0441/2008), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. ia act de declaraţiile Comisiei anexate la prezenta rezoluţie; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 

Parlamentului. 

P6_TC1-COD(2008)0018 

Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 18 decembrie 2008 în vederea 

adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranța 

jucăriilor 

 

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură 

corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2009/48/CE.) 

ANEXĂ 

Declarații ale Comisiei 

 

Declarația Comisiei Europene privind monitorizarea aspectelor legate de siguranță (articolul 

48) 

 

După intrarea în vigoare a Directivei revizuite privind siguranța jucăriilor, Comisia va monitoriza 

îndeaproape toate evoluțiile legate de punerea ei în aplicare, pentru a stabili dacă aceasta asigură un 



nivel adecvat de siguranță a jucăriilor, în special în ceea ce privește aplicarea procedurilor de 

evaluare a conformității prevăzute la capitolul IV. 

 

Directiva revizuită privind siguranța jucăriilor impune statelor membre o obligație de raportare în 

ceea ce privește situația din domeniul siguranței jucăriilor, eficacitatea prezentei directive și modul 

de supraveghere a pieței de către statele membre. 

 

Evaluarea Comisiei se va baza, inter alia, pe rapoartele pe care statele membre vor trebui să le 

prezinte în termen de trei ani de la data aplicării directivei și va pune accentul, în mod special, pe 

supravegherea pieței în Uniunea Europeană și la granițele sale exterioare. 

 

Comisia va transmite un raport Parlamentului European în termen de cel mult un an de la 

prezentarea rapoartelor de către statele membre. 

 

 

Declarația Comisiei Europene referitoare la cerințele privind jucăriile concepute să emită un 

sunet (anexa II.I.10) 

 

Pe baza noilor cerințe esențiale privind siguranța jucăriilor concepute să emită un sunet, prevăzute 

de Directiva privind siguranța jucăriilor, Comisia va acorda mandat Comitetului European de 

Standardizare (CEN) pentru a elabora un standard revizuit care să limiteze valorile maxime atât 

pentru zgomotul de impulsuri, cât și pentru zgomotul prelungit emis de jucării, pentru a proteja în 

mod adecvat copiii împotriva riscului unor probleme auditive. 

 

Declarația Comisiei Europene privind clasificarea cărților 

Având în vedere dificultățile legate de testele relevante prevăzute în standardele armonizate privind 

jucăriile EN 71:1 referitoare la cărțile făcute din carton și din hârtie, Comisia va acorda mandat 

CEN pentru a elabora un standard revizuit care să stabilească teste adecvate pentru cărțile destinate 

copiilor. 

 


