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Изменение 105
Jens Holm

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Общите и специфични изисквания 
по отношение на химикалите в 
настоящата директива следва да целят 
защитата на здравето на децата от 
опасни вещества в играчките, като 
същевременно загрижеността във връзка 
с опазването на околната среда намира 
изражение в екологично 
законодателство с хоризонтален 
ефект, приложимо и към играчките, по-
специално в Директива 2006/12/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2006 г. относно 
отпадъците1, Директива 2002/95/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 януари 2003 г. относно 
ограничението за употребата на 
определени опасни вещества в 
електрическото и електронното 
оборудване2, в Директива 2002/96/ЕО на 
Европейския Парламент и на Съвета от 
27 януари 2003 г. относно отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване 
(ОЕЕО)3, в Директива 94/62/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 1994 г. относно опаковките 
и отпадъците от опаковки4 и в 
Директива 2006/66/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 септември 
2006 г. относно батерии и акумулатори 
и отпадъци от батерии и акумулатори, и 
за отмяна на Директива 91/157/ЕИО5.

(17) Общите и специфични изисквания 
по отношение на химикалите в 
настоящата директива следва да целят 
защитата на здравето на децата от 
опасни вещества в играчките, като 
същевременно загрижеността във връзка 
с опазването на околната среда намира 
изражение в екологично 
законодателство, приложимо към 
електрическите и електронните 
играчки, в Директива 2002/95/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 януари 2003 г. относно 
ограничението за употребата на 
определени опасни вещества в 
електрическото и електронното 
оборудване и в Директива 2002/96/ЕО 
на Европейския Парламент и на Съвета 
от 27 януари 2003 г. относно отпадъци 
от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО). Освен това 
въпросите относно околната среда, 
свързани с отпадъците, се 
регламентират в Директива 
2006/12/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 април 2006 г. 
относно отпадъците, въпросите, 
свързани с опаковките, се 
регламентират в Директива 94/62/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 20 декември 1994 г. относно 
опаковките и отпадъците от опаковки, а 
въпросите, свързани с батериите и 
акумулаторите, се регламентират в 
Директива 2006/66/ЕО на Европейския 

                                               
1 1 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.
2 2 ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.
3 3 ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24.
4 4 ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.
5 5 ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1.
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парламент и на Съвета от 6 септември 
2006 г. относно батерии и акумулатори 
и отпадъци от батерии и акумулатори, и 
за отмяна на Директива 91/157/ЕИО.

Or. en

Обосновка

The Commission text gives the impression that environmental concerns are explicitly 
considered for all toys when only electrical and electronic toys are addressed.

Horizontal legislation does not apply to toys explicitly and should not be grouped together 
with the directives on EEE and WEEE.

Изменение 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) По-специално на Комисията следва 
да се дадат правомощия за 
приспособяване на изискванията за 
химикали в някои ясно определени 
случаи и предоставяне на изключения 
от забраната на КМТВ в определени 
случаи, както и за приспособяване на 
формулировката на специфичните 
предупреждения за някои категории 
играчки. Тъй като това са мерки от общ 
характер, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от тази
директива и/или за допълването й 
посредством добавяне на нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

(32) По-специално на Комисията следва 
да се предоставят правомощия за 
понижаване на максималните 
граници за определени химически
елементи, за приемане на нови 
ограничения за някои други химикали, 
за приспособяване на граничните 
стойности за шум и за предоставяне 
на изключения от забраната на 
определени КМТВ в определени случаи, 
както и за приспособяване на 
формулировката на специфичните 
предупреждения за някои категории 
играчки. Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят
несъществени елементи на настоящата
директива, включително чрез 
допълването й с нови несъществени 
елементи, те трябва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.
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Or. en

Обосновка

The Commission should only be allowed to lower the migration limits for certain chemical 
elements in comitology. Moreover, it should be empowered to adopt new restrictions and to 
adapt the limit values for noise. The granting of exemptions for CMR substances should only 
apply for CMR 3 substances.

Изменение 107
Jens Holm

Предложение за директива
Recital 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) По-специално на Комисията следва 
да се дадат правомощия за 
приспособяване на изискванията за 
химикали в някои ясно определени 
случаи и предоставяне на изключения 
от забраната на КМТВ в определени 
случаи, както и за приспособяване на 
формулировката на специфичните 
предупреждения за някои категории 
играчки. Тъй като това са мерки от общ 
характер, предназначени за изменение 
на несъществени елементи от тази
директива и/или за допълването й 
посредством добавяне на нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

(32) По-специално на Комисията следва 
да се предоставят правомощия за 
приспособяване на формулировката на 
специфичните предупреждения за някои 
категории играчки. Тъй като тези мерки 
са от общ характер и са предназначени 
да изменят несъществени елементи на
настоящата директива, включително 
чрез допълването й с нови 
несъществени елементи, те трябва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от 
Решение 1999/468/ЕО.

Or. en

Обосновка

Following the amendment on Article 45 by the same author.
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Изменение 108
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 2 – точка 15 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) „Изрично проектирана или 
предназначена за деца от x възрастова 
група“: понятие, което означава, че 
детето трябва да разполага със 
сръчност и умствени способности, 
които съответстват на тази 
определена възрастова група.

Or. de

Обосновка

Efforts must be made to ensure that the manufacturer does not deliberately put a false age 
group on the label in order to avoid certain obligations and/or responsibilities.

Изменение 109
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до категориите 
играчки, изброени в дял Б от 
приложение V, се използват
предупрежденията, определени в него.

Предупрежденията, определени в дял Б 
от приложение V под точка 1, не 
могат да се използват за играчки, 
които поради своята функция, 
размери или други признаци са 
предназначени за деца на възраст под 
36 месеца.

Or. de

Обосновка

The authorities frequently see that a tie intended for children under the age of three bears the 
warning: 'Not suitable for children under three years of age ...'. Some manufacturers try in 
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this way to avoid responsibility or to secure themselves against liability. Since Annex V does 
not specifically prohibit the use of this phrase, it will be easier to apply the law with a view to 
market supervision if this sentence is included in the directive.

Изменение 110
Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителят отбелязва
предупредителните обозначения по 
видим, ясно четлив и еднозначен начин 
върху играчката, върху прикрепен 
етикет или върху опаковката и, ако е
целесъобразно, при инструкциите за 
употреба, които придружават играчката.
Малките играчки, продавани без 
опаковка, носят съответното 
предупреждение, прикрепено към тях.

2. Предупредителните обозначения се 
изписват по еднозначен, видим, ясно и
лесно четлив и разбираем за 
потребителите или техните 
надзорници начин и се поставят върху 
играчката или, ако това е технически 
невъзможно, върху прикрепен към 
играчката етикет или върху опаковката
и, ако е целесъобразно, при 
инструкциите за употреба, които 
придружават играчката. Малките 
играчки, продавани без опаковка, носят 
съответното предупреждение, 
прикрепено към тях.

Or. fr

Обосновка

Техническите изменения следва да бъдат подложени на по-съществено обсъждане от 
Европейския комитет по стандартизация, който вече е разработил насоки относно 
предупредителните обозначения върху детските играчки.

Изменение 111
Alessandro Foglietta

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителят отбелязва 2. Предупредителните обозначения се 
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предупредителните обозначения по 
видим, ясно четлив и еднозначен начин 
върху играчката, върху прикрепен 
етикет или върху опаковката и, ако е
целесъобразно, при инструкциите за 
употреба, които придружават играчката.
Малките играчки, продавани без 
опаковка, носят съответното 
предупреждение, прикрепено към тях.

изписват по еднозначен, видим, ясно и
лесно четлив и разбираем за 
потребителите или техните 
надзорници начин и се поставят върху 
играчката или, ако това е технически 
невъзможно, върху прикрепен към 
играчката етикет или върху опаковката
и, ако е целесъобразно, при 
инструкциите за употреба, които 
придружават играчката. Малките 
играчки, продавани без опаковка, носят 
съответното предупреждение, 
прикрепено към тях.

Or. fr

Обосновка

Предложените изменения са прекалено технически, за да бъдат включени в 
директива. Те следва да бъдат подложени на по-съществено обсъждане от 
Европейския комитет по стандартизация, който вече е разработил насоки относно 
предупредителните обозначения върху детските играчки.

Изменение 112
Miroslav Mikolášik

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителят отбелязва 
предупредителните обозначения по 
видим, ясно четлив и еднозначен
начин върху играчката, върху 
прикрепен етикет или върху 
опаковката и, ако е целесъобразно, при 
инструкциите за употреба, които 
придружават играчката. Малките 
играчки, продавани без опаковка, носят 
съответното предупреждение, 
прикрепено към тях.

2. Производителят отбелязва 
предупредителните обозначения по 
точен, ясно видим и ясно четлив
начин на видно място върху играчката, 
върху прикрепен етикет или върху 
търговската опаковка и, ако е 
целесъобразно, при инструкциите за 
употреба, които придружават играчката.
Малките играчки, продавани без 
опаковка, носят съответното 
предупреждение, прикрепено към тях.

Or. en
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Обосновка

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Изменение 113
Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предупрежденията, уточняващи 
минималната и максимална възраст на 
потребителите, са изложени по видим, 
четлив и забележим начин на мястото на 
продажба.

Предупрежденията, уточняващи 
минималната и максимална възраст на 
потребителите, са изложени по видим, 
ясно и лесно четлив и еднозначен и 
забележим начин на мястото на 
продажба. Представителите, 
вносителите и дистрибуторите 
задължително се уведомяват за тези 
предупредителни обозначения с оглед 
предупредителните надписи, 
уточняващи минималната и 
максималната възраст на 
потребителите, да бъдат правилно 
поставени на мястото на продажба.

Or. fr

Обосновка

Техническите изменения следва да бъдат подложени на по-съществено обсъждане от 
Европейския комитет по стандартизация, който вече е разработил насоки относно 
предупредителните обозначения върху детските играчки.
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Изменение 114
Alessandro Foglietta

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предупрежденията, уточняващи 
минималната и максимална възраст на 
потребителите, са изложени по видим, 
четлив и забележим начин на мястото на 
продажба.

Предупрежденията, уточняващи 
минималната и максимална възраст на 
потребителите, са изложени по видим, 
ясно и лесно четлив и еднозначен и 
забележим начин на мястото на 
продажба. Представителите, 
вносителите и дистрибуторите 
задължително се уведомяват за тези 
предупредителни обозначения с оглед 
предупредителните надписи, 
уточняващи минималната и 
максималната възраст на 
потребителите, да бъдат правилно 
поставени на мястото на продажба.

Or. fr

Обосновка

Предложените изменения са прекалено технически, за да бъдат включени в 
директива. Те следва да бъдат подложени на по-съществено обсъждане от 
Европейския комитет по стандартизация, който вече е разработил насоки относно 
предупредителните обозначения върху детските играчки.

Изменение 115
Miroslav Mikolášik

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предупрежденията, уточняващи 
минималната и максимална възраст на 
потребителите, са изложени по видим,
четлив и забележим начин на мястото 
на продажба.

Предупрежденията, уточняващи 
минималната и максимална възраст на 
потребителите, са изложени по видим и
четлив начин на видно място върху 
опаковката на играчките и на мястото 
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на продажба.

Or. en

Обосновка

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Изменение 116
Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предупредителните обозначения 
трябва да се редуват така, че да се 
появяват редовно.
Предупредителният надпис се 
отпечатва върху най-видимата част 
на опаковката, както и върху 
външната опаковка, с изключение на 
прозрачните опаковки, които се 
използват при продажба на дребно на 
съответната играчка.

Or. fr

Обосновка

Техническите изменения следва да бъдат подложени на по-съществено обсъждане от 
Европейския комитет по стандартизация, който вече е разработил насоки относно 
предупредителните обозначения върху детските играчки.
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Изменение 117
Alessandro Foglietta

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предупредителните обозначения 
трябва да се редуват така, че да се 
появяват редовно.
Предупредителният надпис се 
отпечатва върху най-видимата част 
на опаковката, както и върху 
външната опаковка, с изключение на 
прозрачните опаковки, които се 
използват при продажба на дребно на 
съответната играчка.

Or. fr

Обосновка

Предложените изменения са прекалено технически, за да бъдат включени в 
директива. Те следва да бъдат подложени на по-съществено обсъждане от 
Европейския комитет по стандартизация, който вече е разработил насоки относно 
предупредителните обозначения върху детските играчки.

Изменение 118
Miroslav Mikolášik

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя насоки относно 
начина на представяне на 
предупредителните обозначения. Тези 
насоки се изготвят съвместно с 
различните заинтересовани страни и 
с органите на държавите-членки, 
като се взема предвид развитието в 
областта на научните и 
техническите познания.
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Or. en

Обосновка

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Изменение 119
Marcello Vernola

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
определят местоположението на 
предупредителните надписи, които 
трябва да фигурират върху 
посочените места, в зависимост от 
езиковите изисквания.

Or. fr

Обосновка

Техническите изменения следва да бъдат подложени на по-съществено обсъждане от 
Европейския комитет по стандартизация, който вече е разработил насоки относно 
предупредителните обозначения върху детските играчки.
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Изменение 120
Alessandro Foglietta

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Amendment

Държавите-членки могат да 
определят местоположението на 
предупредителните надписи, които 
трябва да фигурират върху 
посочените места, в зависимост от 
езиковите изисквания.

Or. fr

Обосновка

Предложените изменения са прекалено технически, за да бъдат включени в 
директива. Те следва да бъдат подложени на по-съществено обсъждане от 
Европейския комитет по стандартизация, който вече е разработил насоки относно 
предупредителните обозначения върху детските играчки.

Изменение 121
Miroslav Mikolášik

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да 
изискват изписването на въпросните 
предупрежденията и инструкциите
за безопасност, или на част от тях, на 
официалния им език или езици, когато
детските играчки се предлагат на 
вътрешния им пазар.

3. Предупредителните обозначения, 
посочени в настоящия параграф и в 
приложение V, и всякакви инструкции
за безопасност се представят на 
официалния език или езици на 
държавите-членки, в които детските 
играчки се предлагат на пазара.

Or. en

Обосновка

Warnings and use instructions should always be presented in the official language(s) of the 
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Member State where the toys are marketed. 

Изменение 122
Miroslav Mikolášik

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Уведомяващите органи създават 
пунктове за сигнализиране във връзка 
с безопасността, в които 
работещите в детски заведения и 
потребителите могат да съобщават 
за несъответствие на играчки с 
изискванията или за инциденти,
свързани с използването на играчки.  

Or. en

Обосновка

Setting Safety Notification Points in Member States would empower consumers and facilitate 
direct communication with manufacturers and producers in the case of a problem with a 
particular product. Manufacturers and producers could then react more directly to the 
demands of their consumer

Изменение 123
Adamos Adamou

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато в процеса на 
оценяване органите за пазарен надзор 
установят, че играчката не отговаря на 
изискванията, посочени в настоящата 
директива, те изискват по своя преценка 
от съответния стопански субект да 
предприеме нужните корективни 
действия, за да приведе играчката в 

В случаите, когато в процеса на 
оценяване органите за пазарен надзор 
установят, че играчката не отговаря на 
изискванията, посочени в настоящата 
директива, те изискват по своя преценка 
от съответния стопански субект да 
уведоми своевременно потребителите 
и да предприеме нужните корективни 
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съответствие с тези изисквания или да я 
изтегли от пазара или изземе в разумен 
срок, съобразен с естеството на риска.

действия, за да приведе играчката в 
съответствие с тези изисквания или да я 
изтегли от пазара или изземе в разумен 
срок, съобразен с естеството на риска.

Or. el

Обосновка

The immediate notification of consumers is a vital condition to ensure that risks are averted.

Изменение 124
Adamos Adamou

Предложение за директива
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, когато органите за 
пазарен надзор счетат, че 
несъответствието не е ограничено само 
до националната територия, те 
информират Комисията и другите 
държави-членки за резултатите от 
оценката и за действията, които те са 
изискали стопанският субект да 
предприеме.

2. В случаите, когато органите за 
пазарен надзор счетат, че 
несъответствието не е ограничено само 
до националната територия, те 
информират Комисията и другите 
държави-членки за резултатите от 
оценката и за действията, които те са 
изискали стопанският субект да 
предприеме. ??? Те уведомяват 
официално държавите-членки и 
Комисията относно отговора и 
относно издаденото от стопанския 
субект намерение за спазване или 
отсъствието на такова.

Or. el

Обосновка

As part of measures to provide the public with comprehensive information and transparency, 
the economic operator should reply and this reply should be notified to Member States and 
the Commission.
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Изменение 125
Miroslav Mikolášik

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – буква - a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) Приложение I;

Or. en

Обосновка

It should be made possible to use the comitology procedure with scrutiny to adapt the list of 
products that should not be considered as toys. This would ensure that the scope of the 
Directive can be quickly adapted to new market developments i.e. new toys.

Изменение 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Точки 7 и 8 от част III на приложение 
II;

a) Точка 8 от част III на приложение II 
за понижаване на граничните 
стойности на миграция;

Or. en

Обосновка

This is partially linked to the amendment by the same authors to point 7 in Part III of Annex 
II. If all fragrances are banned in toys, there is no need to adapt the corresponding point 7 in 
Part III of Annex II. The Commission should only be allowed to lower the migration limits for 
certain chemical elements in comitology.
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Изменение 127
Jens Holm

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 46, параграф 2.

не се отнася до българския текст

Or. en

Обосновка

Correction.

Изменение 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Без да се засягат ограниченията, 
определени в част ІІІ от приложение 
ІІ, Комисията може, когато е 
целесъобразно и в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 46, параграф 2, да 
изменя приложение ІІ с оглед на:
– определянето на гранични 
стойности или други ограничения за 
създаващи риск за здравето вещества 
или препарати, различни от 
изброените в точки 7 и 8 от част ІІІ 
на приложение ІІ;
- приемането или приспособяването 
на гранични стойности за шум.

Or. en
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Обосновка

The Commission should be empowered to adopt restrictions on other substances or limit 
values for noise in comitology.

Изменение 129
Miroslav Mikolášik

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато това е необходимо с оглед 
на детското здраве и безопасност, 
Комисията определя подробно 
основните изисквания за безопасност, 
посочени в приложение II (напр. чрез 
въвеждане на гранични стойности 
или други ограничения за някои 
химикали, различни от включените в 
точки 7 и 8 от част II от 
приложение II, гранични стойности 
за шум, гранични стойности за 
скорост и др.) и изготвя списък с 
играчките, за които се изисква да се 
подложат на процедурата на ЕО за 
изследване на типа.

Тези спецификации се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
46, параграф 2 .

Or. en

Обосновка

Decisions relative to highly political issues necessary to ensure the health and safety of 
children should not be left to standardisation bodies. For such issues, it is also necessary to 
benefit from a procedure that is quicker than co-decision. Limit values for e.g. chemicals in 
toys, noise or speed should therefore be set via the comitology procedure with scrutiny. In 
addition, the comitology procedure could be used to set up and adapt a list of toys that should 
undergo a mandatory EC-type examination.
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Изменение 130
Jens Holm

Предложение за директива
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да взема 
решения относно употребата в 
детски играчки на вещества или 
смеси, класифицирани като 
канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията, от 
категории 1, 2 и 3, по силата на 
приложение I към Директива 
67/548/ЕИО.

заличава се

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
46, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Substances which are classified as CMR under Annex I to Directive 67/548/EEC should not 
be possible to exempt from the CMR ban, unless for very specific use in the interior of the toy 
(e.g. an electronic part) or if the presence of traces is unavoidable in good manufacturing 
practice.

Изменение 131
Miroslav Mikolášik

Предложение за директива
Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки не възпрепятстват 
пускането на пазара на детски играчки, 
които съответстват на разпоредбите на 
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Директива 88/378/ЕИО и които са 
пуснати на пазара преди влизането в 
сила на настоящата директива или най-
късно две години след това.

Or. en

Изменение 132
Miroslav Mikolášik

Предложение за директива
Член 54 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54a
Преглед

Комисията преразглежда 
настоящата директива на всеки осем 
години въз основа на оценките на 
съответния научен комитет и на 
становището на експертната група.

Or. en

Обосновка

A revision of the directive, at least every 8 years or sooner if necessary due to new findings or 
accidents, is needed in order to ensure that the safety requirements of the directive are 
sufficient to cover the risks that may arise from e.g. new toys and new technologies, but also 
new scientific evidence.

Изменение 133
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Приложение II – Част І – точка 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Опаковките, в които подобни играчки 
се слагат с цел продажба, не трябва да 
създават риск от удушаване или 

2. Опаковките, в които подобни играчки 
се слагат с цел продажба, не трябва да 
създават риск от удушаване или 
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асфикция, причинен от външно 
запушване на дихателните пътища 
през устата или носа.

асфикция, причинен от вътрешно 
запушване на долните дихателни
пътища през устата или носа.

Or. de

Изменение 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за директива
Приложение II – част I – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Играчките, издаващи звуци, следва 
също да бъдат проектирани и 
конструирани така че звукът от тях да 
не уврежда слуха на децата.

10. Играчките, издаващи звуци, следва 
също да бъдат проектирани и 
конструирани по такъв начин, че звукът
от тях да не уврежда слуха на децата.
Това се прилага за всички играчки, 
независимо от възрастовата група, за 
която те са предназначени. Горната 
граница за импулсния шум следва да 
бъде 135 dB LpC peak в непосредствена 
близост до ухото. Горните граници за 
непрекъснатия шум следва да се 
определят въз основа на 
чувствителността на ухото на дете 
на възраст под 36 месеца.

Or. en

Обосновка

Current standards for noise limits do not adequately deal with possible impairment of 
children's hearing. Firstly, they are not applicable for all toys (e.g. the standard for "close to 
the ear toys" only applies to children under 10 months of age.  Secondly, a lower limit needs 
to be set for impulse noise. In light of the real life situation of children of different ages in a 
family, noise limits should be set on the basis of the most vulnerable, that is children under 
the age of 36 months.
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Изменение 135
Jens Holm

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засяга прилагането на 
ограниченията от първото изречение на 
точка 2, забранява се употребата в 
играчките на вещества, класифицирани 
като канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията (КМРВ) 
съгласно Директива 67/548/ЕИО, в 
самостоятелна концентрация равна 
на или по-висока от установената за 
класифицирането им като 
препарати, съдържащи тези 
вещества, в съответствие с 
разпоредбите на Директива 
1999/45/ЕО, освен ако веществата се 
съдържат в компоненти от 
играчките или в отделни на 
микроструктурно равнище части от 
играчките, които по никакъв начин не 
са достъпни за децата посредством 
физически контакт.

3. Без да се засяга прилагането на 
ограниченията от първото изречение на 
точка 2, забранява се употребата в 
играчките на вещества, класифицирани 
като канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията (КМРВ) 
съгласно Директива 67/548/ЕИО, на 
вещества, класифицирани като 
нарушаващи функционирането на 
ендокринната система, и на 
вещества, класифицирани като 
устойчиви, биоакумулиращи се и 
токсични или като силно устойчиви 
или силно биоакумулиращи се.

Разрешава се наличието на следи от 
тези вещества, при условие че при 
спазване на  добра производствена 
практика технически то не може да 
се избегне.

Or. en

Обосновка

CMR substances as well as other identified substances of very high concern (e.g. endocrine 
disrupters) shall be prohibited in toys. Children are under physical development and 
therefore very sensitive to substances which may have an impact on different processes in 
their bodies. Moreover, in its resolution of 26 September "On the safety of products and 
particularly toys" the European Parliament called for unconditional prohibition of all CMR 
substances (category 1, 2 and 3) and of other substances of similar concern, such as 
endocrine disrupters, sensitizers or fragrances.
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Изменение 136
Miroslav Mikolášik

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засяга прилагането на 
ограниченията от първото изречение на 
точка 2, забранява се употребата в 
играчките на вещества, класифицирани 
като канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията (КМРВ) 
съгласно Директива 67/548/ЕИО, в 
самостоятелна концентрация равна на 
или по-висока от установената за 
класифицирането им като препарати, 
съдържащи тези вещества, в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 1999/45/ЕО, освен ако 
веществата се съдържат в компоненти 
от играчките или в отделни на 
микроструктурно равнище части от 
играчките, които по никакъв начин не са 
достъпни за децата посредством 
физически контакт.

3. Без да се засяга прилагането на 
ограниченията от първото изречение на 
точка 2, забранява се употребата в 
играчките на вещества, класифицирани 
като канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията (КМРВ) в 
категория 1 и 2 съгласно Директива 
67/548/ЕИО, в самостоятелна 
концентрация равна на или по-висока от 
установената за класифицирането им 
като препарати, съдържащи тези 
вещества, в съответствие с разпоредбите 
на Директива 1999/45/ЕО, освен ако 
веществата се съдържат в компоненти 
от играчките или в отделни на 
микроструктурно равнище части от 
играчките, които по никакъв начин не са 
достъпни за децата посредством 
физически контакт.

Забранява се използването в 
играчките на вещества, които са 
класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията (КМРВ) в категория 3 
съгласно Директива 67/548/ЕИО, в 
самостоятелна концентрация равна 
на или по-висока от 0,1%. Тази горна 
граница следва да се преразгледа при 
първа възможност въз основа на 
становището на компетентния 
научен комитет и на решение по член 
45, параграф 2.

Or. en

Обосновка

The presence of substances classified as CMR in excess of the appointed threshold should 
prohibited in order to ensure a high level of children´s health protection.  That Threshold 
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should be brought down under a comitology procedure as soon as possible, on the basis of 
new information.

Изменение 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засяга прилагането на 
ограниченията от първото изречение на 
точка 2, забранява се употребата в 
играчките на вещества, класифицирани 
като канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията (КМРВ) 
съгласно Директива 67/548/ЕИО, в 
самостоятелна концентрация равна на 
или по-висока от установената за 
класифицирането им като 
препарати, съдържащи тези 
вещества, в съответствие с 
разпоредбите на Директива 
1999/45/ЕО, освен ако веществата се 
съдържат в компоненти от играчките 
или в отделни на микроструктурно 
равнище части от играчките, които по 
никакъв начин не са достъпни за децата 
посредством физически контакт.

3. Без да се засяга прилагането на 
ограниченията от първото изречение на 
точка 2, забранява се употребата в 
играчките на вещества, класифицирани 
като канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията (КМРВ) 
съгласно Директива 67/548/ЕИО, в 
концентрация равна на или по-висока от 
0,1% в хомогенните части на 
играчката, освен ако веществата се 
съдържат в компоненти от играчките 
или в отделни на микроструктурно 
равнище части от играчките, които по 
никакъв начин не са достъпни за децата 
посредством физически контакт, 
включително вдишване, като по този 
начин се изключват всички 
възможности за излагане на тяхното 
въздействие.

Or. en

Обосновка

It is far simpler for toy manufacturers and for the authorities if a standard administrative cut-
off value for the ban of CMR substances is used, instead of one based on classification, which 
will vary. It is important to specify that the cut-off value applies for homogenous parts of a 
toy, to avoid that the total mass of the toy is being used to dilute a concentration above 0,1% 
of a CMR substance in one part of the toy (e.g. the paint). The derogation should only apply 
to cases which exclude any possibility of exposure.



PE409.734v01-00 26/51 AM\736063BG.doc

BG

Изменение 138
Jens Holm

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Веществата или препаратите, 
класифицирани като КМВР от 
категория 1 и 2 съгласно Директива 
67/548/ЕИО, могат да бъдат 
употребявани в играчки, при условие 
че са изпълнени следните условия:

заличава се

4.1. употребата на веществото е била 
оценена от съответния научен 
комитет и е установена като 
безопасна, по-специално с оглед на 
излагането, и е прието решение по 
смисъла на член 45, параграф 2;
4.2. отсъстват подходящи 
алтернативни вещества, което е 
документирано в анализ относно 
алтернативите;
4.3. те не са забранени за употреба в 
потребителски изделия по силата на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 
(REACH).
Комисията дава правомощия на 
съответния научен комитет да 
направи преоценка на тези вещества 
или препарати със самото възникване 
на опасения по отношение на 
тяхната безопасност и най-късно на 
всеки пет години от датата, на 
която е взето решението по смисъла 
на член 45, параграф 2.

Or. en

Обосновка

CMR substances should not be used in toys in order to ensure a high level of protection of 
children's health. Moreover, in its resolution of 26 September "On the safety of products and 
particularly toys" the European Parliament called for unconditional prohibition of all CMR 
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substances (category 1, 2 and 3) and of other substances of similar concern, such as 
endocrine disrupters, sensitizers or fragrances. 

Изменение 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Веществата или препаратите, 
класифицирани като КМВР от категория 
1 и 2 съгласно Директива 67/548/ЕИО, 
могат да бъдат употребявани в играчки, 
при условие че са изпълнени следните 
условия:

4. Веществата или препаратите, 
класифицирани като КМВР от категория 
3 съгласно Директива 67/548/ЕИО, 
могат да бъдат употребявани в играчки, 
при условие че са изпълнени следните 
условия:

Or. en

Обосновка

There should be no derogations possible for CMR 1 and 2 substances other than the one 
given in paragraph 3 (no possibility of exposure). Derogations should only be allowed for 
substances and preparations classified as CMR category 3.

Изменение 140
Jens Holm

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Веществата и препаратите, 
класифицирани като КМВР от 
категория 3 в съответствие с 
Директива 67/548/ЕИО могат да 
бъдат използвани в играчки ако 
употребата на веществото е била 
оценена от съответния научен 
комитет и установена за безопасна, 
по-специално с оглед на излагането и 
вследствие на решение по силата на 

заличава се
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член 45, параграф 2, и при условие, че 
те не са забранени за употреба в 
потребителски стоки по Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 (REACH).

Or. en

Обосновка

CMR substances should not be used in toys in order to ensure a high level of protection of 
children's health. Moreover, in its resolution of 26 September "On the safety of products and 
particularly toys" the European Parliament called for unconditional prohibition of all CMR 
substances (category 1, 2 and 3) and of other substances of similar concern, such as 
endocrine disrupters, sensitizers or fragrances.

Изменение 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Веществата и препаратите, 
класифицирани като КМВР от 
категория 3 в съответствие с 
Директива 67/548/ЕИО могат да 
бъдат използвани в играчки ако 
употребата на веществото е била 
оценена от съответния научен 
комитет и установена за безопасна,
по-специално с оглед на излагането и 
вследствие на решение по силата на 
член 45, параграф 2, и при условие, че 
те не са забранени за употреба в 
потребителски стоки по Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 (REACH).

заличава се

Or. en

Обосновка

This amendment is linked to the amendment by the same authors to Annex II, Part III, 
paragraph 4, applying stricter provisions for the granting of exemptions for CMR 3 
substances.
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Изменение 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за директива
Приложение II – част III – буква 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията създава програма, 
насочена към извършване на 
систематични и редовни оценки на 
наличието на опасни вещества или 
материали в играчките. В рамките на 
програмата се вземат предвид 
докладите на органите за наблюдение 
на пазара и изразените от държави-
членки или заинтересовани страни 
опасения. Вследствие на 
становището на съответния научен 
комитет и ако това е необходимо, 
Комисията взема решение за 
предприемане на ограничителни 
мерки. Тези мерки, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
46, параграф 2.

Or. en

Обосновка

The use of hazardous substances in toys is not limited to CMR substances, fragrances or 
substances containing certain elements. All hazardous substances should be subject to 
regular evaluation by the Commission. In case this evaluation reveals an unacceptable risk, 
the Commission should be empowered to take appropriate action in comitology.
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Изменение 143
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение II – Част III – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Играчки или части от играчки, 
които са предназначени за поемане в 
устата, трябва, независимо от 
възрастта на децата, за които са 
предназначени, да съответстват на 
границите на специфична миграция за 
опаковките на хранителни продукти, 
както те са определени в Регламент 
(ЕО) № 1935/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 
октомври 2004 г. относно 
материалите и предметите, 
предназначени за контакт с храни.

Or. de

Обосновка

Existing provisions on materials and articles intended to come into contact with food should 
also apply to toys or parts of toys which are intended to be put in the mouth.

Изменение 144
Jens Holm

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Играчките в никакъв случай не 
съдържат следните алергенни аромати:

7. Играчките в никакъв случай не 
съдържат аромати.

(1) Бял оман (Inula helenium)
(2) Алил изотиоцианат
(3) Бензил цианид
(4) 4-трет-бутилфенол
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(5) Масло от хеноподий
(6) Цикламен спирт
(7) Диетилмалеат
(8) Дихидрокумарин
(9) 2,4-дихидрокси-3-
метилбензалдехид
(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-диметил-8-трет-
бутилкумарин
(12) Диметил цитраконат
(13) 7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-
3-он
(14) 6,10-диметил-3,5,9-ундекатриен-
2-он
(15) Дифениламин
(16) Етилов акрилат
(17) Смокиново листо, сурово или в 
препарат
(18) Транс-2-хептенал
(19) Транс-2-хексенал диетил ацетал
(20) Транс-2-хексенал диметил ацетал
(21) Хидроабиетилов алкохол
(22) 4-етокси-фенол
(23) 6-изопропил-2-
декахидронафталенол
(24) 7-метоксикумарин

(25) 4-метоксифенол

(26) 4-(p-метоксифенил)-3-бутен-2-он
(27) 1-(p-метоксифенил)-1-пентен-3-
он
(28) Метил транс-2-бутеноат
(29) 6-метилкумарин
(30) 7-метилкумарин
(31) 5-метил-2,3-хександион
(32) Масло от корени на Costus 
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(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-етокси-4-метилкумарин
(34) Хексахидрокумарин
(35) Перуански балсам 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)
(36) 2-пентилиден-циклохексанон
(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-
ундекатриен-2-он
(38) Масло от вербена (Lippia 
citriodora Kunth)
От друга страна, разрешава се 
наличието на следи от тези 
вещества, при условие че такова 
наличие е технически неизбежно при 
добра производствена практика.
Също така, следните алергенни 
аромати следва да бъдат описвани 
като такива, ако се прибавят към 
играчки при концентрация 
надвишаваща 0,01 тегловни 
проценти:
(1) Амилцинамал
(2) Амилцинамалов алкохол
(3) Анизилов алкохол
(4) Бензилов алкохол
(5) Бензил бензоат
(6) Бензил цинамат
(7) Бензил салицилат
(8) Цинамал
(9) Канелен алкохол
(10) Цитрал
(11) Цитронелол
(12) Кумарин

(13) Евгенол

(14) Фарнезол
(15) Гераниол
(16) Хексилцинамалдехид
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(17) Хидрокси-цитронелал
(18) Хидрокси-
метилпентилциклохексенкарбоксалде
хид
(19) Изоевгенол
(20) Лилиал (включен в Директивата 
за козметичните продукти под номер 
83 с наименованието 2-(4-терт-
бутилбензил)пропионалдехид
(21) d-лимонен
(22) Линалоол
(23) Метил хептин карбонат
(24) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-
циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он
(25) Екстракти от дъбов мъх
(26) Екстракти от дървесен мъх

Or. en

Обосновка

Fragrances have shown to a large extent to be allergenic. Far from all fragrances are 
analysed on allergenic properties. For the time being, no exhaustive list is known to establish 
on a scientific bases which fragrances are and are not allergenic. Banning a number of 
allergenic fragrances may create a situation where many other in practice are allowed. 
Assessments according to the coming CLP Regulation will however provide for information 
on which substances are investigated and  found not to be e.g. allergenic.

Изменение 145
JMargrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Играчките в никакъв случай не 
съдържат следните алергенни аромати:

7. Играчките в никакъв случай не 
съдържат каквито и да е аромати.

(1) Бял оман (Inula helenium)
(2) Алил изотиоцианат
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(3) Бензил цианид
(4) 4-трет-бутилфенол
(5) Масло от хеноподий
(6) Цикламен спирт
(7) Диетилмалеат
(8) Дихидрокумарин
(9) 2,4-дихидрокси-3-
метилбензалдехид
(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-диметил-8-трет-
бутилкумарин
(12) Диметил цитраконат
(13) 7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-
3-он
(14) 6,10-диметил-3,5,9-ундекатриен-
2-он
(15) Дифениламин
(16) Етилов акрилат
(17) Смокиново листо, сурово или в 
препарат
(18) Транс-2-хептенал
(19) Транс-2-хексенал диетил ацетал
(20) Транс-2-хексенал диметил ацетал
(21) Хидроабиетилов алкохол
(22) 4-етокси-фенол
(23) 6-изопропил-2-
декахидронафталенол
(24) 7-метоксикумарин

(25) 4-метоксифенол

(26) 4-(p-метоксифенил)-3-бутен-2-он
(27) 1-(p-метоксифенил)-1-пентен-3-
он
(28) Метил транс-2-бутеноат
(29) 6-метилкумарин
(30) 7-метилкумарин
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(31) 5-метил-2,3-хександион
(32) Масло от корени на Costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-етокси-4-метилкумарин
(34) Хексахидрокумарин
(35) Перуански балсам 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)
(36) 2-пентилиден-циклохексанон
(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-
ундекатриен-2-он
(38) Масло от вербена (Lippia 
citriodora Kunth)
От друга страна, разрешава се 
наличието на следи от тези 
вещества, при условие че такова 
наличие е технически неизбежно при 
добра производствена практика.
Също така, следните алергенни 
аромати следва да бъдат описвани 
като такива, ако се прибавят към 
играчки при концентрация 
надвишаваща 0,01 тегловни 
проценти:
(1) Амилцинамал
(2) Амилцинамалов алкохол
(3) Анизилов алкохол
(4) Бензилов алкохол
(5) Бензил бензоат
(6) Бензил цинамат
(7) Бензил салицилат
(8) Цинамал
(9) Канелен алкохол
(10) Цитрал
(11) Цитронелол
(12) Кумарин

(13) Евгенол

(14) Фарнезол
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(15) Гераниол
(16) Хексилцинамалдехид
(17) Хидрокси-цитронелал
(18) Хидрокси-
метилпентилциклохексенкарбоксалде
хид
(19) Изоевгенол
(20) Лилиал (включен в Директивата 
за козметичните продукти под номер 
83 с наименованието 2-(4-трет-
бутилбензил) пропионалдехид) 2-(4-
терт-Бутилбензил) пропионалдехид
(21) d-лимонен
(22) Линалоол
(23) Метил хептин карбонат
(24) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-
циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он
(25) Екстракти от дъбов мъх
(26) Екстракти от дървесен мъх

Or. en

Обосновка

Many fragrances have been identified as causing allergies in children. There is no reason to 
use fragrances in toys. As other fragrances than the ones listed may also be identified as 
allergens in the future, all fragrances should be banned in toys.

Изменение 146
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение II – Част ІІІ – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Играчките в никакъв случай не 
съдържат следните алергенни аромати:

7. Играчките в никакъв случай не 
съдържат следните алергенни аромати:

(1) Бял оман (Inula helenium) (1) Бял оман (Inula helenium)



AM\736063BG.doc 37/51 PE409.734v01-00

BG

(2) Алил изотиоцианат (2) Алил изотиоцианат
(3) Бензил цианид (3) Бензил цианид

(4) 4-трет-бутилфенол (4) 4-трет-бутилфенол
(5) Масло от хеноподий (5) Масло от хеноподий

(6) Цикламен спирт (6) Цикламен спирт
(7) Диетилмалеат (7) Диетилмалеат

(8) Дихидрокумарин (8) Дихидрокумарин
(9) 2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид (9) 2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид
(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-
dihydrogeraniol)

(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-
dihydrogeraniol)

(11) 4,6-диметил-8-трет-бутилкумарин (11) 4,6-диметил-8-трет-бутилкумарин

(12) Диметил цитраконат (12) Диметил цитраконат
(13) 7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-3-
он

(13) 7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-3-
он

(14) 6,10-диметил-3,5,9-ундекатриен-2-
он

(14) 6,10-диметил-3,5,9-ундекатриен-2-
он

(15) Дифениламин (15) Дифениламин
(16) Етилов акрилат (16) Етилов акрилат

(17) Смокиново листо, сурово или в 
препарат

(17) Смокиново листо, сурово или в 
препарат

(18) Транс-2-хептенал (18) Транс-2-хептенал
(19) Транс-2-хексенал диетил ацетал (19) Транс-2-хексенал диетил ацетал

(20) Транс-2-хексенал диметил ацетал (20) Транс-2-хексенал диметил ацетал
(21) Хидроабиетилов алкохол (21) Хидроабиетилов алкохол

(22) 4-етокси-фенол (22) 4-етокси-фенол

(23) 6-изопропил-2-
декахидронафталенол

(23) 6-изопропил-2-
декахидронафталенол

(24) 7-метоксикумарин (24) 7-метоксикумарин

(25) 4-метоксифенол (25) 4-метоксифенол

(26) 4-(p-метоксифенил)-3-бутен-
2-он

(26) 4-(p-метоксифенил)-3-бутен-
2-он

(27) 1-(p-метоксифенил)-1-
пентен-3-он

(27) 1-(p-метоксифенил)-1-
пентен-3-он

(28) Метил транс-2-бутеноат (28) Метил транс-2-бутеноат
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(29) 6-метилкумарин (29) 6-метилкумарин

(30) 7-метилкумарин (30) 7-метилкумарин

(31) 5-метил-2,3-хександион (31) 5-метил-2,3-хександион

(32) Масло от корени на Costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(32) Масло от корени на Costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-етокси-4-метилкумарин (33) 7-етокси-4-метилкумарин

(34) Хексахидрокумарин (34) Хексахидрокумарин

(35) Перуански балсам 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(35) Перуански балсам 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-пентилиден-циклохексанон (36) 2-пентилиден-циклохексанон

(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-
ундекатриен-2-он

(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-
ундекатриен-2-он

(38) Масло от вербена (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) Масло от вербена (Lippia citriodora 
Kunth).

(39) Амилцинамал
(40) Амилцинамалов алкохол
(41) Анизилов алкохол
(42) Бензилов алкохол
(43) Бензил бензоат
(44) Бензил цинамат
(45) Бензил салицилат
(46) Цинамал
(47) Канелен алкохол
(48) Цитрал
(49) Цитронелол
(50) Кумарин
(51) Евгенол
(52) Фарнезол
(53) Гераниол
(54) Хексилцинамалдехид
(55) Хидрокси-цитронелал
(56) Хидрокси-
метилпентилциклохексенкарбоксал-
дехид
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(57) Изоевгенол
(58) Лилиал (включен в Директивата 
за козметичните продукти под номер 
83 с наименованието 2-(4-терт-
бутилбензил)пропионалдехид
(59) d-лимонен
(60) Линалоол
(61) Метил хептин карбонат
(62) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-
циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он
(63) Екстракти от дъбов мъх
(64) Екстракти от дървесен мъх
От друга страна, разрешава се 
наличието на следи от тези 
вещества, при условие че такова 
наличие е технически неизбежно при 
добра производствена практика.

Or. de

Обосновка

It is irresponsible to use aromatic substances in toys which could trigger allergies among 
children.

Изменение 147
Miroslav Mikolášik

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Играчките в никакъв случай не 
съдържат следните алергенни аромати:

7. Играчките в никакъв случай не 
съдържат следните алергенни аромати:

(1) Бял оман (Inula helenium) (1) Бял оман (Inula helenium)
(2) Алил изотиоцианат (2) Алил изотиоцианат

(3) Бензил цианид (3) Бензил цианид
(4) 4-трет-бутилфенол (4) 4-трет-бутилфенол
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(5) Масло от хеноподий (5) Масло от хеноподий
(6) Цикламен спирт (6) Цикламен спирт

(7) Диетилмалеат (7) Диетилмалеат
(8) Дихидрокумарин (8) Дихидрокумарин

(9) 2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид (9) 2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид
(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-
dihydrogeraniol)

(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол (6,7-
dihydrogeraniol)

(11) 4,6-диметил-8-трет-бутилкумарин (11) 4,6-диметил-8-трет-бутилкумарин

(12) Диметил цитраконат (12) Диметил цитраконат
(13) 7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-3-
он

(13) 7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-3-
он

(14) 6,10-диметил-3,5,9-ундекатриен-2-
он

(14) 6,10-диметил-3,5,9-ундекатриен-2-
он

(15) Дифениламин (15) Дифениламин

(16) Етилов акрилат (16) Етилов акрилат
(17) Смокиново листо, сурово или в 
препарат

(17) Смокиново листо, сурово или в 
препарат

(18) Транс-2-хептенал (18) Транс-2-хептенал

(19) Транс-2-хексенал диетил ацетал (19) Транс-2-хексенал диетил ацетал
(20) Транс-2-хексенал диметил ацетал (20) Транс-2-хексенал диметил ацетал

(21) Хидроабиетилов алкохол (21) Хидроабиетилов алкохол
(22) 4-етокси-фенол (22) 4-етокси-фенол

(23) 6-изопропил-2-
декахидронафталенол

(23) 6-изопропил-2-
декахидронафталенол

(24) 7-метоксикумарин (24) 7-метоксикумарин
(25) 4-метоксифенол (25) 4-метоксифенол

(26) 4-(p-метоксифенил)-3-бутен-2-он (26) 4-(p-метоксифенил)-3-бутен-2-он
(27) 1-(p-метоксифенил)-1-пентен-3-он (27) 1-(p-метоксифенил)-1-пентен-3-он

(28) Метил транс-2-бутеноат (28) Метил транс-2-бутеноат
(29) 6-метилкумарин (29) 6-метилкумарин

(30) 7-метилкумарин (30) 7-метилкумарин
(31) 5-метил-2,3-хександион (31) 5-метил-2,3-хександион

(32) Масло от корени на Costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(32) Масло от корени на Costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-етокси-4-метилкумарин (33) 7-етокси-4-метилкумарин
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(34) Хексахидрокумарин (34) Хексахидрокумарин
(35) Перуански балсам 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(35) Перуански балсам 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-пентилиден-циклохексанон (36) 2-пентилиден-циклохексанон

(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-ундекатриен-
2-он

(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-ундекатриен-
2-он

(38) Масло от вербена (Lippia citriodora 
Kunth)

(38) Масло от вербена (Lippia citriodora 
Kunth)

(39) Амилцинамал
(40) Амилцинамалов алкохол
(41) Анизилов алкохол
(42) Бензилов алкохол
(43) Бензил бензоат
(44) Бензил цинамат
(45) Бензил салицилат
(46) Цинамал
(47) Канелен алкохол
(48) Цитрал
(49) Цитронелол
(50) Кумарин
(51) Евгенол
(52) Фарнезол
(53) Гераниол
(54) Хексилцинамалдехид
(55) Хидрокси-цитронелал
(56) Хидрокси-
метилпентилциклохексенкарбоксал-
дехид
(57) Изоевгенол
(58) Лилиал (включен в Директивата 
за козметичните продукти под номер 
83 с наименованието 2-(4-трет-
бутилбензил) пропионалдехид) 2-(4-
терт-Бутилбензил) пропионалдехид
(59) d-лимонен
(60) Линалоол
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(61) Метил хептин карбонат
(62) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-
циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он
(63) Екстракти от дъбов мъх
(64) Екстракти от дървесен мъх

Or. en

Обосновка

Fragrances are recognised as one of the leading causes of allergies. As allergies can start at 
any age but the majority of people develop the first symptoms before the age of ten, the use of 
fragrances that are recognized as allergenic should be prohibited in toys. 

Изменение 148
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение II – Част IIІ – точка 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

От друга страна, разрешава се 
наличието на следи от тези 
вещества, при условие че такова 
наличие е технически неизбежно при 
добра производствена практика.

заличава се

Or. de

Обосновка

It is irresponsible to use fragrances in toys which could trigger allergies among children.



AM\736063BG.doc 43/51 PE409.734v01-00

BG

Изменение 149
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение II – Част IIІ – точка 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, следните алергенни 
аромати следва да бъдат описвани 
като такива, ако се прибавят към 
играчки при концентрация 
надвишаваща 0,01 тегловни 
проценти:

заличава се

(1) Амилцинамал
(2) Амилцинамалов алкохол

(3) Анизилов алкохол

(4) Бензилов алкохол

(5) Бензил бензоат

(6) Бензил цинамат

(7) Бензил салицилат

(8) Цинамал

(9) Канелен алкохол

(10) Цитрал

(11) Цитронелол

(12) Кумарин

(13) Евгенол

(14) Фарнезол

(15) Гераниол

(16) Хексилцинамалдехид

(17) Хидрокси-цитронелал

(18)Хидрокси-
метилпентилциклохексенкарбокс
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ал-дехид

(19) Изоевгенол

(20)Лилиал (включен в Директивата 
за козметичните продукти под 
номер 83 с наименованието 2-(4-
терт-
бутилбензил)пропионалдехид

(21) d-лимонен

(22) Линалоол

(23) Метил хептин карбонат

(24) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-
циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он

(25) Екстракти от дъбов мъх

(26) Екстракти от дървесен мъх

Or. de

Обосновка

It is irresponsible to use fragrances in toys which could trigger allergies among children.

Изменение 150
Miroslav Mikolášik

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, следните алергенни 
аромати следва да бъдат описвани 
като такива, ако се прибавят към 
играчки при концентрация 
надвишаваща 0,01 тегловни 
проценти:

заличава се

(1) Амилцинамал
(2) Амилцинамалов алкохол
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(3) Анизилов алкохол
(4) Бензилов алкохол
(5) Бензил бензоат
(6) Бензил цинамат
(7) Бензил салицилат
(8) Цинамал
(9) Канелен алкохол
(10) Цитрал
(11) Цитронелол
(12) Кумарин
(13) Евгенол
(14) Фарнезол
(15) Гераниол
(16) Хексилцинамалдехид
(17) Хидрокси-цитронелал
(18) Хидрокси-
метилпентилциклохексенкарбоксалде
хид
(19) Изоевгенол
(20) Лилиал (включен в Директивата 
за козметичните продукти под номер 
83 с наименованието 2-(4-трет-
бутилбензил) пропионалдехид) 2-(4-
терт-Бутилбензил) пропионалдехид
(21) d-лимонен
(22) Линалоол
(23) Метил хептин карбонат
(24) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-
циклохексен-1-ил)-3-бутен-2-он
(25) Екстракти от дъбов мъх
(26) Екстракти от дървесен мъх

Or. en
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Обосновка

Fragrances are recognised as one of the leading causes of allergies. As allergies can start at 
any age but the majority of people develop the first symptoms before the age of ten, the use of 
fragrances that are recognized as allergenic should be prohibited in toys. 

Изменение 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 8 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Химичен елемент mg/kg в суха, 
трошлива, 

прахообразна или 
гъвкава материя

mg/kg
в течна или 

лепкава материя

Алуминий 5625 1406
Антимон 45 11.3
Арсен 7.5 1.9
Барий 4500 1125
Бор 1200 300
Кадмий 3.8 0.9
Хром (III) 37.5 9.4
Хром (VI) 0.04 0.01
Кобалт 10.5 2.6
Мед 622.5 156
Олово 27 6.8
Манган 1200 300
Живак 15 3.8
Никел 75 18.8
Селен 37.5 9.4
Стронций 4500 1125
Калай 15000 3750
Органичен калай 1.9 0.5
Цинк 3750 938

Изменение на Парламента

Химичен елемент mg/kg в 
твърда,суха, 

трошлива, 
прахообразна или 
гъвкава материя

mg/kg
в течна или 

лепкава материя

Алуминий 5625 1406
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Антимон 45 11.3
заличава се заличава се заличава се
Барий 4500 1125
Бор 1200 300
заличава се заличава се заличава се
Хром (III) 37.5 9.4
заличава се заличава се заличава се
Кобалт 10.5 2.6
Мед 622.5 156
заличава се заличава се заличава се
Манган 1200 300
заличава се заличава се заличава се
Никел 75 18.8
Селен 37.5 9.4
Стронций 4500 1125
Калай 15000 3750
заличава се заличава се заличава се
Цинк 3750 938

Or. en

Обосновка

Arsenic, cadmium, lead, chromium (VI), mercury and organic tin are highly toxic. Cadmium, 
lead, chromium (VI), and mercury are already banned in cars and electrical and electronic 
devices. Chromium (VI) in cement needs to be reduced to a harmless form by the addition of 
ferrous sulfate. Arsenic is banned in paint and in wood treatment, organotins are banned as 
biocides. Clearly, substances based on these elements should not be used in toys.

Изменение 152
Jens Holm

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 8 – таблица и параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Химичен елемент mg/kg в суха, трошлива,
прахообразна или
гъвкава материя

mg/kg
в течна или лепкава

материя
Алуминий  5625 1406

Антимон 45 11.3
Арсен 7.5 1.9
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Барий  4500 1125

Бор 1200  300

Кадмий  3.8 0.9

Хром (III) 37.5 9.4

Хром (VI) 0.04 0.01

Кобалт 10.5 2.6

Мед 622.5 156

Олово  27 6.8

Манган  1200 300

Живак 15   3.8

Никел 75 18.8

Селен  37.5 9.4

Стронций  4500 1125

Калай 15000  3750

Органичен калай 1.9 0.5

Цинк  3750 938
Тези гранични стойности не се прилагат за играчки, които поради своята 
достъпност, функции, обем или маса, очевидно изключват всякаква опасност при 
смучене, близане, поглъщане или продължителен контакт с кожата при употреба 
по смисъла на член 9, параграф 2, алинея 1.

Изменение

Химичен елемент mg/kg в суха, трошлива,
прахообразна или
гъвкава материя

mg/kg
в течна или лепкава

материя
Алуминий  5625 1406

Антимон 45 11.3
заличава се заличава се заличава се
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Барий  4500 1125

Бор 1200  300

заличава се заличава се заличава се
Хром (III) 37.5 9.4

заличава се заличава се заличава се
Кобалт 10.5 2.6

Мед 622.5 156

заличава се заличава се заличава се
Манган  1200 300

заличава се заличава се заличава се
Никел 75 18.8

Селен  37.5 9.4

Стронций  4500 1125

Калай 15000  3750

Органичен калай 1.9 0.5

Цинк  3750 938

Or. en

Обосновка

Some of these substances are known CMR substances and should therefore be banned in toys, 
following the amendment on Annex II, part III, point 3-5 by the same author. Cadmium, 
Chromium (VI) and Lead are recognised as having serious health effects and are prohibited 
in the RoHS-directive and ELV-directive. 

The last paragraph needs to be deleted as it allows too wide exemptions from the CMR ban.
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Изменение 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Забранява се употребата в играчки 
или техни компоненти на вещества 
или препарати, изготвени въз основа 
на следните елементи:
(1) Арсен
(2) Кадмий
(3) Хром (V)
(4) Олово
(5) Живак
(6) Органичен калай

Or. en

Обосновка

Arsenic, cadmium, lead, chromium (VI), mercury and organic tin are highly toxic. Cadmium, 
lead, chromium (VI), and mercury are already banned in cars and electrical and electronic 
devices. Chromium (VI) in cement needs to be reduced to a harmless form by the addition of 
ferrous sulfate. Arsenic is banned in paint and in wood treatment, organotins are banned as 
biocides. Clearly, substances or preparations based on these elements should not be used in 
toys.

Изменение 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за директива
Приложение IV – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подробно описание на проекта и 
производствените мощности, 
включително и списък на компонентите 
и материалите, използвани в играчката, 
както и информационни листове за 

a) подробно описание на проекта и 
производствените мощности, 
включително и списък на компонентите,
материалите и суровините, използвани 
в играчката, както и подробна 
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безопасност относно използваните 
химикали, предоставен от 
доставчиците на последните;

информация относно използваните в 
играчките и техните съставни части 
химикали, както и използваните 
количества;

Or. en

Обосновка

This is an addition to amendment 100 by the rapporteur to also include information about 
raw materials. The findings of tests of chemicals can vary significantly from batch to batch 
due to the use of different raw materials. It is therefore important that information about raw 
materials is also provided.
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