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Direktiva o varnosti igrač ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2008 o predlogu 

Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač (KOM(2008)0009 – C6-

0039/2008 – 2008/0018(COD)) 

 

(Postopek soodločanja: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0009), 

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 

Parlamentu podala predlog (C6-0039/2008), 

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 

za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko 

(A6-0441/2008), 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen; 

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. vzame na znanje priložene izjave Komisije; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 

P6_TC1-COD(2008)0018 

 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 18. decembra 2008 z 

namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti 

igrač 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz prve 

obravnave enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2009/48/ES.) 

PRILOGA 

 

 

 

IZJAVE KOMISIJE 

 

Izjava Evropske komisije o spremljanju varnostnih vidikov (člen 48) 

 

Po začetku veljavnosti revidirane direktive o varnosti igrač bo Komisija natančno spremljala 

razvoj dogodkov v zvezi z njenim izvajanjem za ocenitev, ali zagotavlja ustrezno raven 



varnosti igrač, zlasti glede uporabe postopkov ugotavljanja skladnosti, ki so določeni v 

Poglavju IV. 

 

Revidirana direktiva o varnosti igrač za države članice določa obveznost poročanja glede 

položaja v zvezi z varnostjo igrač, učinkovitostjo direktive in nadzorom trga, ki ga izvajajo 

države članice. 

 

Ovrednotenje Komisije bo med drugim temeljilo na poročilih držav članic, ki jih je treba 

predložiti tri leta po datumu začetka uporabe direktive s posebnim poudarkom na nadzoru trga 

v Evropski uniji in na njenih zunanjih mejah. 

 

Komisija bo o tem poročala Evropskemu parlamentu najpozneje eno leto po predložitvi 

poročil držav članic. 

 

 

Izjava Evropske komisije o zahtevah v zvezi z igračami, ki oddajajo zvok 

(Priloga II. I. 10) 

 

Glede na nove osnovne varnostne zahteve za igrače, ki oddajajo zvok, v direktivi o varnosti 

igrač bo Komisija pooblastila CEN za ustanovitev revidiranega standarda, ki bo omejeval 

najvišjo vrednost za impulzni hrup in dlje trajajoči hrup, ki ga oddajajo igrače, da bi se otroci 

ustrezno zavarovali pred tveganjem za poškodbe sluha. 

 

Izjava Evropske komisije o klasifikaciji knjig 

Ob upoštevanju težav v zvezi z ustreznimi testi, ki so zahtevani v usklajenih standardih za 

igrače EN 71:1 za knjige, izdelane iz lepenke in papirja, bo Komisija pooblastila CEN za 

oblikovanje revidiranega standarda, ki bo zajemal ustrezno testiranje otroških knjig. 


