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Poprawka 105
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ogólne i szczegółowe wymogi 
dotyczące substancji chemicznych w tej 
dyrektywie powinny mieć na celu ochronę 
zdrowia dzieci przed niebezpiecznymi 
substancjami zawartymi w zabawkach, zaś 
zagrożenia dla środowiska naturalnego 
wywołane zabawkami są rozwiązywane
w horyzontalnym prawodawstwie 
dotyczącym środowiska naturalnego, 
stosowanym również do zabawek,
zwłaszcza w dyrektywie 2006/12/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów1, 
w dyrektywie 2002/95/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 
2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym2, w dyrektywie 
2002/96/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27 stycznie 2003 r.
w sprawie zużytego sprzętu 
elektrotechnicznego i elektronicznego3, 
w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych4 oraz w dyrektywie
2006/66/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie 
baterii i akumulatorów oraz zużytych 
baterii i akumulatorów oraz uchylającej 
dyrektywę 91/157/EWG5.

(17) Ogólne i szczegółowe wymogi 
dotyczące substancji chemicznych w tej 
dyrektywie powinny mieć na celu ochronę 
zdrowia dzieci przed niebezpiecznymi 
substancjami zawartymi w zabawkach, zaś 
zagrożenia dla środowiska naturalnego 
wywołane zabawkami są rozwiązywane
w prawodawstwie dotyczącym środowiska 
naturalnego, stosowanym do elektrycznych 
i elektronicznych zabawek, w dyrektywie 
2002/95/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
oraz w dyrektywie 2002/96/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego 
sprzętu elektrotechnicznego
i elektronicznego. Ponadto kwestie 
środowiskowe dotyczące odpadów 
regulowane są dyrektywą 2006/12/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów, 
kwestie dotyczące opakowań podlegają 
uregulowaniom dyrektywy 94/62/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań
i odpadów opakowaniowych, a kwestie 
dotyczące baterii i akumulatorów 
uregulowaniom dyrektywy 2006/66/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
6 września 2006 r. w sprawie baterii

                                               
1 Dz.U. 114 z 27.04.06, s. 9.
2 Dz.U. 37 z 13.02.03, s. 19.
3 Dz.U. L 37 z 13.02.2003, s. 24.
4 Dz.U. 365 z 31.12.94, s. 10.
5 Dz.U. 266 z 26.09.06, s. 1.

Adlib Express Watermark



PE409.734v01-00 4/49 AM\736063PL.doc

PL

i akumulatorów oraz zużytych baterii
i akumulatorów oraz uchylającej 
dyrektywę 91/157/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Można odnieść wrażenie, że tekst Komisji uwzględnia problemy środowiskowe bezpośrednio 
dla wszystkich zabawek, podczas gdy nawiązuje jedynie do zabawek elektrycznych i 
elektronicznych.

Prawodawstwo horyzontalne nie jest stosowane bezpośrednio do zabawek i nie powinno być 
przedstawiane w połączeniu z dyrektywami dotyczącymi urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Poprawka 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy zwłaszcza przyznać
uprawnienia Komisji, aby dostosować 
wymogi dotyczące substancji chemicznych 
w niektórych dobrze zdefiniowanych 
przypadkach i aby przyznać zwolnienie od 
zakazu stosowania substancji CMR
w niektórych przypadkach oraz aby 
dostosować sformułowanie szczególnych 
ostrzeżeń dla niektórych kategorii 
zabawek. Ponieważ środki te mają zakres
ogólny i są przeznaczone do zmiany mało 
istotnych elementów niniejszej dyrektywy
i/lub do jej uzupełnienia poprzez dodanie 
nowych elementów, które nie mają 
zasadniczego znaczenia, powinny one 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

(32) Należy upoważnić Komisję zwłaszcza
do obniżenia maksymalnych limitów dla
niektórych pierwiastków chemicznych, 
przyjęcia nowych ograniczeń dla 
niektórych innych substancji, przyjęcia 
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu 
i przyznawania zwolnienia od zakazu 
stosowania niektórych substancji CMR
w niektórych przypadkach oraz aby 
dostosować sformułowanie szczególnych 
ostrzeżeń dla niektórych kategorii 
zabawek. Ponieważ środki te mają ogólny
zakres i mają na celu zmianę elementów
innych niż istotne niniejszej dyrektywy,
między innymi poprzez jej uzupełnienie 
o nowe elementy inne niż istotne, muszą
one zostać przyjęte zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą
określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja powinna jedynie mieć możliwość obniżenia limitów migracji dla niektórych 
pierwiastków chemicznych w ramach procedury komitologii. Ponadto należy upoważnić 
Komisję do przyjęcia nowych ograniczeń oraz dopuszczalnych wartości poziomu hałasu. 
Przyznawanie zwolnień dla substancji CMR powinno być stosowane jedynie w przypadku 
substancji CMR 3.

Poprawka 107
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy zwłaszcza przyznać 
uprawnienia Komisji, aby dostosować 
wymogi dotyczące substancji chemicznych 
w niektórych dobrze zdefiniowanych 
przypadkach i aby przyznać zwolnienie od 
zakazu stosowania substancji CMR 
w niektórych przypadkach oraz aby 
dostosować sformułowanie szczególnych 
ostrzeżeń dla niektórych kategorii 
zabawek. Ponieważ środki te mają zakres
ogólny i są przeznaczone do zmiany mało 
istotnych elementów niniejszej dyrektywy
i/lub do jej uzupełnienia poprzez dodanie 
nowych elementów, które nie mają 
zasadniczego znaczenia, powinny one 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

(32) Należy upoważnić Komisję zwłaszcza
do dostosowania sformułowania
szczególnych ostrzeżeń dla niektórych 
kategorii zabawek. Ponieważ środki te 
mają ogólny zakres i mają na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, między innymi poprzez jej 
uzupełnienie o nowe elementy inne niż 
istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą określoną w art. 5a decyzji
1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 45 tego samego autora.
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Poprawka 108
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) „zaprojektowane i przeznaczone 
specjalnie dla dzieci w grupie wiekowej 
x”: określenie to oznacza, że dzieci muszą 
mieć sprawność fizyczną i umysłową 
odpowiadającą tej właśnie grupie 
wiekowej.

Or. de

Uzasadnienie

Należy podjąć starania dla zapewnienia, że producent nie podaje umyślnie nieprawidłowej 
grupy wiekowej na etykiecie w celu uniknięcia pewnych zobowiązań lub odpowiedzialności.

Poprawka 109
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odnośnie do kategorii zabawek 
wyszczególnionych w części B załącznika 
V, należy używać ostrzeżeń 
ustanowionych w tym załączniku.

Ostrzeżenia ustanowione w części B punkt 
1 załącznika V nie mogą być stosowane 
dla zabawek, które ze względu na ich 
funkcję, rozmiar lub inne cechy są 
przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 
36 miesięcy.

Or. de

Uzasadnienie

Władze często spotykają się z przypadkami, w których zabawka przeznaczona dla dzieci w 
wieku poniżej 3 lat opatrzona jest ostrzeżeniem: „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 
3 lat ze względu na …”. Niektórzy producenci próbują w ten sposób uniknąć 
odpowiedzialności lub zabezpieczyć się od ponoszenia konsekwencji. Ponieważ załącznik V 
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nie zakazuje używania tego zwrotu, łatwiej będzie zastosować prawo, mając na względzie 
nadzór rynku, jeśli zdanie to zostanie włączone do dyrektywy.

Poprawka 110
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Producent powinien umieścić
ostrzeżenia w sposób widoczny, czytelny i
odpowiedni na zabawce, na 
przymocowanej etykiecie lub na 
opakowaniu i, jeśli stosowne, w instrukcji 
użytkowania załączonej do zabawki. Małe 
zabawki sprzedawane bez opakowania 
powinny mieć przymocowane do nich 
odpowiednie ostrzeżenia.

2. Ostrzeżenia przeznaczone dla 
użytkowników lub ich opiekunów 
formułowane są w sposób właściwy,
widoczny, łatwy do zrozumienia oraz
czytelny i umieszczane na zabawce lub, w 
przypadku braku odpowiedniej możliwości 
technicznej, na przymocowanej etykiecie 
lub na opakowaniu i, jeśli stosowne, w 
instrukcji użytkowania załączonej do 
zabawki. Małe zabawki sprzedawane bez 
opakowania powinny mieć przymocowane 
do nich odpowiednie ostrzeżenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozwiązania techniczne powinny zostać dokładniej omówione przez CEN, który opracował 
już szereg wytycznych z zakresu zabawek.

Poprawka 111
Alessandro Foglietta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Producent powinien umieścić
ostrzeżenia w sposób widoczny, czytelny i
odpowiedni na zabawce, na 
przymocowanej etykiecie lub na 
opakowaniu i, jeśli stosowne, w instrukcji 
użytkowania załączonej do zabawki. Małe 

2. Ostrzeżenia przeznaczone dla 
użytkowników lub ich opiekunów 
formułowane są w sposób właściwy,
widoczny, łatwy do zrozumienia oraz
czytelny i umieszczane na zabawce lub, w 
przypadku braku odpowiedniej możliwości 
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zabawki sprzedawane bez opakowania 
powinny mieć przymocowane do nich 
odpowiednie ostrzeżenia.

technicznej, na przymocowanej etykiecie 
lub na opakowaniu i, jeśli stosowne, w 
instrukcji użytkowania załączonej do 
zabawki. Małe zabawki sprzedawane bez 
opakowania powinny mieć przymocowane 
do nich odpowiednie ostrzeżenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Zbyt techniczny charakter proponowanych zmian nie pozwala na ich włączenie do tekstu 
dyrektywy. Rozwiązania techniczne powinny zostać dokładniej omówione przez CEN, który 
opracował już szereg wytycznych z zakresu zabawek.

Poprawka 112
Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Producent powinien umieścić 
ostrzeżenia w sposób widoczny, czytelny 
i odpowiedni na zabawce, na 
przymocowanej etykiecie lub na 
opakowaniu i, jeśli stosowne, w instrukcji 
użytkowania załączonej do zabawki. Małe 
zabawki sprzedawane bez opakowania 
powinny mieć przymocowane do nich 
odpowiednie ostrzeżenia.

2. Producent powinien umieścić 
ostrzeżenia w sposób odpowiedni, 
wyraźnie widoczny i łatwy do odczytania, 
czyli zwracający uwagę, na zabawce, na 
przymocowanej etykiecie lub na 
opakowaniu konsumenckim i, jeśli 
stosowne, w instrukcji użytkowania 
załączonej do zabawki. Małe zabawki 
sprzedawane bez opakowania powinny 
mieć przymocowane do nich odpowiednie 
ostrzeżenia.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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TR 13387, a technical report on child care articles.

Poprawka 113
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia określające minimalny i 
maksymalny wiek użytkownika powinny 
być widoczne, czytelne i umieszczone w 
sposób zwracający uwagę w punkcie 
sprzedaży.

Ostrzeżenia określające minimalny i 
maksymalny wiek użytkownika powinny 
być widoczne, wyraźnie i łatwo czytelne, 
właściwe i umieszczone w sposób 
zwracający uwagę w punkcie sprzedaży.
Upoważnieni przedstawiciele, importerzy i 
dystrybutorzy powiadamiani są o 
odnośnych ostrzeżeniach, co pozwala na 
odpowiednie wyeksponowanie w punkcie 
sprzedaży ostrzeżeń określających 
minimalny i maksymalny wiek 
użytkowników.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozwiązania techniczne powinny zostać dokładniej omówione przez CEN, który opracował 
już szereg wytycznych z zakresu zabawek.

Poprawka 114
Alessandro Foglietta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia określające minimalny i 
maksymalny wiek użytkownika powinny 
być widoczne, czytelne i umieszczone w 
sposób zwracający uwagę w punkcie 
sprzedaży.

Ostrzeżenia określające minimalny i 
maksymalny wiek użytkownika powinny 
być widoczne, wyraźnie i łatwo czytelne, 
właściwe i umieszczone w sposób 
zwracający uwagę w punkcie sprzedaży.
Upoważnieni przedstawiciele, importerzy i 
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dystrybutorzy powiadamiani są o 
odnośnych ostrzeżeniach, co pozwala na 
odpowiednie wyeksponowanie w punkcie 
sprzedaży ostrzeżeń określających 
minimalny i maksymalny wiek 
użytkowników.

Or. fr

Uzasadnienie

Zbyt techniczny charakter proponowanych zmian nie pozwala na ich włączenie do tekstu 
dyrektywy. Rozwiązania techniczne powinny zostać dokładniej omówione przez CEN, który 
opracował już szereg wytycznych z zakresu zabawek.

Poprawka 115
Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia określające minimalny
i maksymalny wiek użytkownika powinny 
być widoczne, czytelne i umieszczone
w sposób zwracający uwagę w punkcie 
sprzedaży.

Ostrzeżenia określające minimalny
i maksymalny wiek użytkownika powinny 
być widoczne, czytelne i umieszczone
w sposób zwracający uwagę na 
opakowaniach zabawek oraz w punkcie 
sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 116
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia muszą posiadać formę 
alternatywną umożliwiającą ich regularne 
zamieszczanie. Ostrzeżenie jest 
drukowane na najwidoczniejszej 
powierzchni jednostki opakowania oraz 
na opakowaniu zewnętrznym, za 
wyjątkiem przezroczystego opakowania 
wierzchniego używanego w sprzedaży 
detalicznej danej zabawki.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozwiązania techniczne powinny zostać dokładniej omówione przez CEN, który opracował 
już szereg wytycznych z zakresu zabawek.

Poprawka 117
Alessandro Foglietta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia muszą posiadać formę 
alternatywną umożliwiającą ich regularne 
zamieszczanie.Ostrzeżenie jest drukowane 
na najwidoczniejszej powierzchni 
jednostki opakowania oraz na 
opakowaniu zewnętrznym, za wyjątkiem 
przezroczystego opakowania wierzchniego 
używanego w sprzedaży detalicznej danej 
zabawki.

Or. fr
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Uzasadnienie

Zbyt techniczny charakter proponowanych zmian nie pozwala na ich włączenie do tekstu 
dyrektywy. Rozwiązania techniczne powinny zostać dokładniej omówione przez CEN, który 
opracował już szereg wytycznych z zakresu zabawek.

Poprawka 118
Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przygotowuje wytyczne dotyczące 
sposobu przedstawiania ostrzeżeń. 
Wytyczne opracowane są przy udziale 
różnych zainteresowanych stron i władz 
państw członkowskich z uwzględnieniem 
rozwoju wiedzy naukowej i technicznej.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 119
Marcello Vernola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z wymogami językowymi 
państwa członkowskie dysponują 
możliwością określenia miejsca 

Adlib Express Watermark



AM\736063PL.doc 13/49 PE409.734v01-00

PL

umieszczenia ostrzeżenia wymaganego na 
danej powierzchni. 

Or. fr

Uzasadnienie

Rozwiązania techniczne powinny zostać dokładniej omówione przez CEN, który opracował 
już szereg wytycznych z zakresu zabawek.

Poprawka 120
Alessandro Foglietta

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 –akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z wymogami językowymi 
państwa członkowskie dysponują 
możliwością określenia miejsca 
umieszczenia ostrzeżenia wymaganego na 
danej powierzchni. 

Or. fr

Uzasadnienie

Zbyt techniczny charakter proponowanych zmian nie pozwala na ich włączenie do tekstu 
dyrektywy. Rozwiązania techniczne powinny zostać dokładniej omówione przez CEN, który 
opracował już szereg wytycznych z zakresu zabawek.

Poprawka 121
Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą wymagać, 
aby ostrzeżenia i instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa, lub część z nich, były 

3. Ostrzeżenia, o których mowa 
w niniejszym artykule i w załączniku V 
oraz wszelkie instrukcje dotyczące 
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w ich własnym oficjalnym języku lub 
językach, jeśli zabawki są wprowadzane do 
obrotu na ich terytorium.

bezpieczeństwa są redagowane w języku 
lub językach urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym zabawki są 
wprowadzane do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Ostrzeżenia oraz instrukcje obsługi powinny być redagowane w języku lub językach 
urzędowych państwa członkowskiego, w którym zabawki są wprowadzane do obrotu. 

Poprawka 122
Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Organy notyfikujące wprowadzają 
punkty zgłoszeniowe ds. bezpieczeństwa 
zabawek, którym osoby zawodowo 
opiekujące się dziećmi i konsumenci mogą 
zgłaszać niezgodność zabawek
 z wymaganiami oraz przypadki wypadków 
spowodowane przez zabawki.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacja punktów zgłoszeniowych ds. bezpieczeństwa zabawek w państwach 
członkowskich nadałaby uprawnienia konsumentom i usprawniła bezpośredni przepływ 
informacji do producentów w przypadku problemu z konkretnym produktem. Umożliwiłoby to 
producentom bezpośrednią reakcję na potrzeby konsumentów. 
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Poprawka 123
Adamos Adamou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru 
rynku stwierdzają, że dana zabawka nie 
spełnia wymogów określonych
w niniejszej dyrektywie, żądają one od 
właściwego podmiotu gospodarczego 
podjęcia wszelkich odpowiednich działań 
naprawczych w celu doprowadzenia 
zabawki do zgodności z tymi wymogami 
lub do wycofania zabawki z obrotu lub jej 
wycofania od konsumentów
w wyznaczonym przez siebie rozsądnym 
terminie, stosownym do charakteru ryzyka.

Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru 
rynku stwierdzają, że dana zabawka nie 
spełnia wymogów określonych
w niniejszej dyrektywie, informując 
jednocześnie konsumentów, żądają one od 
właściwego podmiotu gospodarczego,
podjęcia wszelkich odpowiednich działań 
naprawczych w celu doprowadzenia 
zabawki do zgodności z tymi wymogami 
lub do wycofania zabawki z obrotu lub jej 
wycofania od konsumentów
w wyznaczonym przez siebie rozsądnym 
terminie, stosownym do charakteru ryzyka.

Or. el

Uzasadnienie

Natychmiastowe powiadomienie konsumentów jest niezwykle istotnym krokiem, aby zapobiec 
zagrożeniom.

Poprawka 124
Adamos Adamou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, gdy organy nadzoru 
rynku uznają, że niezgodność nie ogranicza 
się wyłącznie do terytorium kraju, 
informują one Komisję oraz pozostałe 
państwa członkowskie o wynikach oceny 
oraz działaniach, których podjęcia zażądały 
od danego podmiotu gospodarczego.

2. W przypadku, gdy organy nadzoru 
rynku uznają, że niezgodność nie ogranicza 
się wyłącznie do terytorium kraju, 
informują one Komisję oraz pozostałe 
państwa członkowskie o wynikach oceny 
oraz działaniach, których podjęcia zażądały 
od danego podmiotu gospodarczego.
Oficjalnie powiadamiają państwa 
członkowskie i Komisję o odpowiedzi oraz 

Adlib Express Watermark



PE409.734v01-00 16/49 AM\736063PL.doc

PL

zamierzeniach podmiotu gospodarczego 
dotyczących dopełnienia bądź 
niedopełnienia wymagań.

Or. el

Uzasadnienie

W celu zapewnienia konsumentom rzetelnych informacji i przejrzystości podmiot gospodarczy 
powinien między innymi udzielić odpowiedzi, którą należy przekazać państwom członkowskim 
i Komisji.

Poprawka 125
Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera - a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) Załącznik I;

Or. en

Uzasadnienie

Należy umożliwić stosowanie procedury komitologii połączonej z kontrolą w celu 
dostosowania wykazu produktów, których nie należy uznawać za zabawki. Zapewni to szybkie 
dostosowanie zakresu przedmiotowej dyrektywy do rozwoju sytuacji na rynku, czyli 
wprowadzenia do obrotu nowych zabawek.

Poprawka 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) punkty 7 i 8 w części III załącznika II; (a) punkt 8 w części III załącznika II dla 
obniżenia limitów migracji;
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Or. en

Uzasadnienie

Zmiana jest częściowo związana z poprawką tych samych autorów do punktu 7 części III 
załącznika II. Jeśli zabroni się stosowania wszelkich substancji zapachowych 
w zabawkach, nie ma potrzeby dostosowania odpowiedniego punktu 7 części III załącznika II. 
W ramach procedury komitologii Komisja powinna mieć jedynie możliwość obniżenia limitów 
migracji dla niektórych pierwiastków chemicznych.

Poprawka 127
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 46 ust. 2. 

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Or. en

Uzasadnienie

Korekta.

Poprawka 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Bez uszczerbku dla ograniczeń 
określonych w części III załącznika II 
Komisja może, w stosownych przypadkach 
i zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa 
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w art. 46 ust. 2, zmienić załącznik II w 
celu: 
– określenia dopuszczalnych wartości lub 
innych ograniczeń dla substancji lub 
preparatów stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia, innych niż wymienione w pkt. 7 
i 8 w części III załącznika II;
– przyjęcia lub dostosowania 
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu. 

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna zostać upoważniona do przyjęcia ograniczeń dla innych substancji lub 
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w ramach procedury komitologii.

Poprawka 129
Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku, gdy konieczne jest 
zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia 
dzieci, Komisja szczegółowo określa 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa 
zawarte w załączniku II (np. ustalając 
wartości progowe lub inne ograniczenia 
dla niektórych substancji chemicznych 
innych niż wymienione w punktach 7 i 8 
w części III załącznika II, określając 
dopuszczalne wartości poziomu hałasu, 
dopuszczalne wartości prędkości itd.) oraz 
sporządza wykaz zabawek wymagających 
badań typu WE do celów części II 
załącznika I.

Specyfikacje te przyjmowane są zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą określoną w art. 46 ust. 2. 
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Uzasadnienie

Decyzje dotyczące kwestii o dużym znaczeniu politycznym konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i zdrowia dzieci nie powinny być podejmowane przez organy normalizacyjne. 
Przy tego typu decyzjach należy korzystać z procedury szybszej niż procedura współdecyzji. 
Dopuszczalne wartości np. dla substancji chemicznych 
w zabawkach, hałasu lub prędkości powinny być zatem określane w procedurze komitologii 
połączonej z kontrolą. Dodatkowo procedura komitologii może być stosowana przy 
sporządzaniu i dostosowywaniu wykazu zabawek, które powinny podlegać obowiązkowym 
badaniom typu WE.

Poprawka 130
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może podjąć decyzję 
dotyczącą stosowania w zabawkach 
substancji lub preparatów 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości należących do 
kategorii 1, 2 i 3 na mocy załącznika I do 
dyrektywy 67/548/EWG.

skreślony

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 46 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Substancje zaklasyfikowane jako CMR w załączniku I dyrektywy 67/548/EWG nie mogą 
zostać zwolnione z zakazu CMR, poza przypadkami bardzo specyficznego wykorzystania w 
wewnętrznej części zabawki (np. w części elektronicznej) lub jeśli obecność śladowych ilości 
substancji jest nieunikniona przy zastosowaniu zasad dobrej praktyki wytwarzania.
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Poprawka 131
Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie utrudniają 
wprowadzania do obrotu zabawek 
zgodnych z dyrektywą 88/373/EWG i które 
zostały wprowadzone do obrotu przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy lub 
nie później niż 2 lata po jej wejściu
w życie.

Państwa członkowskie nie utrudniają 
wprowadzania do obrotu zabawek 
zgodnych z dyrektywą 88/373/EWG i które 
zostały wprowadzone do obrotu przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy lub 
nie później niż 3 lata po jej wejściu
w życie.

Or. en

Poprawka 132
Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 54a
Przegląd

Komisja dokonuje co 8 lat przeglądu 
dyrektywy, opierając się na ocenie 
właściwego komitetu naukowego i opinii 
grupy ekspertów.

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd dyrektywy co najmniej co 8 lat lub, jeśli to konieczne, częściej z uwagi na nowe fakty 
lub wypadki jest niezbędny w celu zapewnienia, że wymogi bezpieczeństwa określone w 
dyrektywie są wystarczające dla objęcia zagrożeń, jakie mogą pojawić się w przypadku 
nowych zabawek lub nowych technologii, jak również na skutek nowych danych naukowych.
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Poprawka 133
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opakowania, w których znajdują się 
zabawki przy sprzedaży detalicznej, nie 
mogą stwarzać ryzyka odcięcia dopływu 
powietrza ani asfiksji poprzez zewnętrzną 
obstrukcję dróg oddechowych przez usta i 
nos.

Opakowania, w których znajdują się 
zabawki przy sprzedaży detalicznej, nie 
mogą stwarzać ryzyka odcięcia dopływu 
powietrza ani asfiksji poprzez wewnętrzną 
obstrukcję dolnych dróg oddechowych 
oraz zewnętrzną obstrukcję dróg 
oddechowych przez usta i nos.

Or. de

Poprawka 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Zabawki zaprojektowane do 
wydawania dźwięku powinny być 
zaprojektowane i skonstruowane w taki 
sposób, aby wydawany przez nie dźwięk 
nie mógł uszkodzić słuchu dzieci.

10. Zabawki zaprojektowane do 
wydawania dźwięku powinny być 
zaprojektowane i skonstruowane w taki 
sposób, aby wydawany przez nie dźwięk 
nie mógł uszkodzić słuchu dzieci. Wymóg 
ten należy stosować do wszystkich 
zabawek niezależnie od grupy wiekowej, 
dla jakiej są przeznaczone. Dopuszczalny 
poziom hałasu impulsowego powinien 
wynosić 135 dB LpC szczytowe mierzone 
przy uchu. Dopuszczalny poziom hałasu 
ciągłego powinien być określony 
w oparciu o wrażliwość ucha niemowlęcia 
w wieku poniżej 36 miesięcy. 

Or. en
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Uzasadnienie

Obecne standardy dla dopuszczalnych poziomów hałasu nie uwzględniają dostatecznie 
możliwości ewentualnego uszkodzenia słuchu u dzieci. Po pierwsze, nie dotyczą one 
wszystkich zabawek (np. norma dla zabawek z natury trzymanych blisko ucha dotyczy jedynie 
zabawek dla dzieci w wieku poniżej 10 lat). Po drugie należy obniżyć dopuszczalny poziom 
dla hałasu impulsowego. Biorąc pod uwagę rzeczywiste sytuacje w rodzinie z dziećmi w 
różnym wieku, dopuszczalne poziomy hałasu powinny zostać ustalone w oparciu o dziecko 
najbardziej podatne, czyli w wieku poniżej 36 miesięcy.

Poprawka 135
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania pkt 
2, stosowanie w zabawkach substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) zgodnie
z dyrektywą 67/548/EWG
w indywidualnych stężeniach równych lub 
większych niż odpowiednie stężenia 
określone dla klasyfikacji preparatów 
zawierających substancje zgodnie 
z dyrektywą 1999/45/WE jest zakazane, 
z wyjątkiem sytuacji gdy substancje te 
zawarte są w częściach składowych 
zabawek lub mikrostrukturalnie 
odrębnych częściach zabawek, które są 
fizycznie niedostępne dla dzieci.

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania pkt 
2, stosowanie w zabawkach substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) zgodnie
z dyrektywą 67/548/EWG dla substancji 
zaklasyfikowanych jako trwałe, 
wykazujące zdolność do bioakumulacji 
i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe 
i wykazujące bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji (vPvB) jest zakazane.

Śladowa obecność wymienionych 
substancji jest dopuszczalna, pod 
warunkiem, iż jest ona nieunikniona 
z punktu widzenia technicznego, przy 
zastosowaniu zasad dobrej praktyki 
wytwarzania. 

Or. en
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Uzasadnienie

Substancje CMR, jak również inne substancje uznane za wzbudzające szczególnie duże obawy 
(np. powodujące zaburzenia endokrynologiczne), powinny być zakazane w zabawkach. Dzieci 
rozwijają się fizycznie, dlatego cechuje je duża wrażliwość na substancje, które mogą 
wpływać na różne procesy zachodzące w ich organiźmie. Ponadto w rezolucji z dnia 26 
września w sprawie bezpieczeństwa produktów, 
a w szczególności zabawek, Parlament Europejski wezwał do bezwarunkowego zakazu 
stosowania wszystkich substancji CMR (kategorii 1, 2 i 3) oraz innych substancji budzących 
podobne obawy, takich jak substancje powodujące zaburzenia endokrynologiczne, działające 
uczulająco czy substancje zapachowe.

Poprawka 136
Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania pkt 
2, stosowanie w zabawkach substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) zgodnie
z dyrektywą 67/548/EWG
w indywidualnych stężeniach równych lub 
większych niż odpowiednie stężenia 
określone dla klasyfikacji preparatów 
zawierających substancje zgodnie
z dyrektywą 1999/45/WE jest zakazane,
z wyjątkiem sytuacji gdy substancje te 
zawarte są w częściach składowych 
zabawek lub mikrostrukturalnie odrębnych 
częściach zabawek, które są fizycznie 
niedostępne dla dzieci.

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania pkt 
2, stosowanie w zabawkach substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) kategorii 
1 i 2 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG
w indywidualnych stężeniach równych lub 
większych niż odpowiednie stężenia 
określone dla klasyfikacji preparatów 
zawierających substancje zgodnie
z dyrektywą 1999/45/WE jest zakazane,
z wyjątkiem sytuacji gdy substancje te 
zawarte są w częściach składowych 
zabawek lub mikrostrukturalnie odrębnych 
częściach zabawek, które są fizycznie 
niedostępne dla dzieci.

Stosowanie w zabawkach substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) kategorii 
3 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG 
w indywidualnych stężeniach równych lub 
większych niż wartość progowa 0,1% jest 
zakazane. W najkrótszym możliwym 
terminie ograniczenia są poddawane 
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analizie na podstawie opinii właściwego 
komitetu naukowego oraz po przyjęciu 
decyzji, o której mowa w art. 45 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Substancje zaklasyfikowane jako CMR muszą być zakazane w stężeniach przekraczających 
podany poziom, aby wypełnić cel wysokiego poziomu ochrony zdrowia dzieci. Należy 
wprowadzić możliwość jak najszybszego obniżenia wspomnianego progu w ramach 
procedury komitologii na podstawie nowych danych.

Poprawka 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania pkt 
2, stosowanie w zabawkach substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) zgodnie
z dyrektywą 67/548/EWG w
indywidualnych stężeniach równych lub 
większych niż odpowiednie stężenia 
określone dla klasyfikacji preparatów 
zawierających substancje zgodnie
 z dyrektywą 1999/45/WE jest zakazane,
z wyjątkiem sytuacji gdy substancje te 
zawarte są w częściach składowych 
zabawek lub mikrostrukturalnie odrębnych 
częściach zabawek, które są fizycznie 
niedostępne dla dzieci.

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania pkt 
2, stosowanie w zabawkach substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na
zaburzenia rozrodczości (CMR) zgodnie
z dyrektywą 67/548/EWG w stężeniach 
równych lub większych niż 0,1% 
w jednorodnych częściach zabawki jest 
zakazane, z wyjątkiem sytuacji gdy 
substancje te zawarte są w częściach 
składowych zabawek lub 
mikrostrukturalnie odrębnych częściach 
zabawek, które są fizycznie niedostępne 
dla dzieci, w tym poprzez wciągnięcie 
przez usta lub nos, zatem wykluczając 
możliwość jakiegokolwiek narażenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dużym ułatwieniem dla producentów zabawek i dla władz byłoby stosowanie standardowej 
administracyjnej wartości odcięcia dla zakazu dotyczącego substancji CMR zamiast wartości 
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opartej na klasyfikacji, która może być różna. Należy sprecyzować, że wartość odcięcia 
dotyczy jednorodnych części zabawki, w celu uniknięcia sytuacji, w której całkowita masa 
zabawki zastaje wykorzystana do rozcieńczenia stężenia powyżej 0,1% substancji CMR w 
jednej części zabawki (np. farba). Odstępstwo powinno się stosować jedynie w przypadkach 
wykluczających możliwość narażenia. 

Poprawka 138
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Substancje lub preparaty 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 1 
lub 2 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG 
mogą być używane w zabawkach pod 
warunkiem, że spełnione są następujące 
warunki:

skreślony

4.1. użycie substancji zostało ocenione 
przez odpowiedni komitet naukowy 
i uznane za bezpieczne, w szczególności 
pod względem narażenia na jej działanie 
i podjęto decyzję określoną w art. 45 ust. 
2;
4.2. nie istnieją odpowiednie substancje 
alternatywne, co zostało udokumentowane 
w analizie rozwiązań alternatywnych;
4.3. jeżeli nie jest zabronione ich 
stosowanie w artykułach konsumpcyjnych 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH).
Komisja upoważnia odpowiedni komitet 
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji lub preparatów, kiedy tylko 
powstają obawy co do ich bezpieczeństwa, 
oraz co najmniej co pięć lat od daty 
podjęcia decyzji zgodnie z art. 45 ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Substancje CMR nie powinny być stosowane w zabawkach dla zapewnienia wysokiego
poziomu ochrony zdrowia dzieci. Ponadto w swojej rezolucji z dnia 26 września w sprawie 
bezpieczeństwa produktów, a w szczególności zabawek, Parlament Europejski wezwał do 
bezwarunkowego zakazu stosowania jakichkolwiek substancji CMR (kategorii 1, 2 i 3) i 
innych podobnych substancji, takich jak substancje powodujące zaburzenia 
endokrynologiczne, czynniki uczulające lub substancje zapachowe. 

Poprawka 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 4 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Substancje lub preparaty 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 1 lub 
2 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG mogą 
być używane w zabawkach pod 
warunkiem, że spełnione są następujące 
warunki:

4. Substancje lub preparaty 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 3
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG mogą 
być używane w zabawkach pod 
warunkiem, że spełnione są następujące 
warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinny istnieć żadne odstępstwa dla substancji CMR z 1 i 2, poza jednym określonym w 
ust. 3 (brak możliwości narażenia). Odstępstwa są dopuszczalne jedynie dla substancji i 
preparatów sklasyfikowanych jako CMR kategorii 3.

Poprawka 140
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Substancje lub preparaty 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 3 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG mogą 
być używane w zabawkach, jeżeli użycie 

skreślony
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substancji zostało ocenione przez 
odpowiedni komitet naukowy i uznane za 
bezpieczne, w szczególności pod względem
narażenia na jej działanie oraz po 
podjęciu decyzji określonej w art.45 ust. 2 
i pod warunkiem, że ich stosowanie nie 
jest zabronione w artykułach 
konsumpcyjnych na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 (REACH).

Or. en

Uzasadnienie

Substancje CMR nie powinny być stosowane w zabawkach dla zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia dzieci. Ponadto w swojej rezolucji z dnia 26 września w sprawie 
bezpieczeństwa produktów, a w szczególności zabawek, Parlament Europejski wezwał do 
bezwarunkowego zakazu stosowania jakichkolwiek substancji CMR (kategorii 1, 2 i 3) i 
innych podobnych substancji, takich jak substancje powodujące zaburzenia 
endokrynologiczne, czynniki uczulające lub substancje zapachowe.

Poprawka 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Substancje lub preparaty 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 3 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG mogą 
być używane w zabawkach, jeżeli użycie 
substancji zostało ocenione przez 
odpowiedni komitet naukowy i uznane za 
bezpieczne, w szczególności pod względem 
narażenia na jej działanie oraz po 
podjęciu decyzji określonej w art.45 ust. 2 
i pod warunkiem, że ich stosowanie nie 
jest zabronione w artykułach 
konsumpcyjnych na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 (REACH).

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest związana z poprawką tych samych autorów do załącznika II, część III, ust. 4 
i przewiduje bardziej rygorystyczne przepisy odnośnie do przyznania zwolnień od zakazu dla 
substancji CMR 3.

Poprawka 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja ustanowi program mający na 
celu systematyczną i regularną ocenę 
występowania niebezpiecznych substancji 
lub materiałów w zabawkach. Program 
uwzględni sprawozdania organów 
nadzoru rynku oraz niepokoje państw 
członkowskich i zainteresowanych 
podmiotów. Po wydaniu opinii przez 
właściwy komitet naukowy Komisja 
podejmie decyzję o ewentualnym podjęciu 
odpowiednich restrykcyjnych środków.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów nieistotnych niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 46 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie niebezpiecznych substancji w zabawkach nie ogranicza się do substancji CMR, 
substancji zapachowych lub substancji zawierających niektóre składniki. Wszystkie substancje 
niebezpieczne powinny podlegać regularnej kontroli Komisji. W przypadku gdy kontrola ta 
wykaże niedopuszczalne zagrożenie, Komisja powinna być uprawniona do podjęcia 
odpowiednich działań w ramach procedury komitologii.
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Poprawka 143
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zabawki lub ich części przeznaczone 
do wkładania do ust, niezależnie od grupy 
wiekowej, dla której są one przeznaczone, 
spełniają przepisy w zakresie limitów 
migracji określonych dla opakowań 
żywności, zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1935/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 
października 2004 r. w sprawie 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością.

Or. de

Uzasadnienie

Istniejące przepisy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
powinny również obowiązywać w odniesieniu do zabawek lub części zabawek przeznaczonych 
do wkładania do ust.

Poprawka 144
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zabawki nie zawierają następujących
substancji zapachowych mogących 
powodować alergie: 

7. Zabawki nie zawierają substancji 
zapachowych.

(1) Oman wielki (Inula helenium)
(2) Izotiocyjanian allilu
(3) Cyjanek benzylu
(4) 4-tert-butylofenol

Adlib Express Watermark



PE409.734v01-00 30/49 AM\736063PL.doc

PL

(5) Olejek komosowy
(6) Alkohol cyklamenowy
(7) Maleinian dimetylu
(8) Dihydrokumaryna
(9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd
(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)
(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna
(12) Dimetylo-cytrakonian
(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenyloamina
(16) Akrylan etylu
(17) Liść figowy, świeży i preparaty
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
(20) Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
(21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol
(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna

(25) 4-metoksyfenol

(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy
(29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna
(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion
(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna
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(34) Heksahydrokumaryna
(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidenocykloheksanol
(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)
Śladowa obecność wymienionych 
substancji jest dopuszczalna, pod 
warunkiem, iż jest ona nieunikniona z 
punktu widzenia technicznego, przy 
zastosowaniu zasad dobrej praktyki 
wytwarzania.
Dodatkowo należy wymienić następujące 
substancje zapachowe mogące 
powodować alergie, jeżeli dodano je do 
zabawek w stężeniach przekraczających 
0,01 % wagowo:
(1) Cynamonian amylu
(2) Alkohol amylocynamonowy
(3) Alkohol anyżowy
(4) Alkohol benzylowy
(5) Benzoesan benzylu
(6) Cynamonian benzylu
(7) Salicylan benzylu
(8) Aldehyd cynamonowy
(9) Alkohol cynamonowy
(10) Cytral
(11) Cytronellol
(12) Kumaryna

(13) Eugenol

(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Aldehyd heksylocynamonowy
(17) Hydroksycytronellal
(18) Aldehyd hydroksy-metylopentylo-
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cykloheksenokarbo-ksylowy
(19) Izoeugenol
(20) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(21) d-Limonen
(22) Linalol
(23) Węglan metyloheptynu
(24) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(25) Wyciągi z mchu dębowego
(26) Wyciągi z mchu drzewnego

Or. en

Uzasadnienie

Wiele substancji zapachowych wykazuje właściwości uczulające. Zdecydowanie nie wszystkie 
substancje zapachowe są badane pod kątem właściwości uczulających. Nie istnieje obecnie 
dokładna lista określająca naukowo, które substancje są uczulające, a które nie. Zakaz 
stosowania szeregu substancji uczulających może doprowadzić do sytuacji, w której wiele 
innych substancji jest w praktyce dozwolonych. Oceny przeprowadzane zgodnie z mającym 
wejść w życie rozporządzeniem dostarczą jednak informacji o tym, jakie substancje zostały 
zbadane i uznane np. za nieuczulające.

Poprawka 145
JMargrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zabawki nie zawierają następujących
substancji zapachowych mogących 
powodować alergie:

7. Zabawki nie zawierają żadnych
substancji zapachowych.

(1) Oman wielki (Inula helenium)
(2) Izotiocyjanian allilu
(3) Cyjanek benzylu
(4) 4-tert-butylofenol
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(5) Olejek komosowy
(6) Alkohol cyklamenowy
(7) Maleinian dimetylu
(8) Dihydrokumaryna
(9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd
(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)
(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna
(12) Dimetylo-cytrakonian
(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenyloamina
(16) Akrylan etylu
(17) Liść figowy, świeży i preparaty
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
(20) Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
(21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol
(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna

(25) 4-metoksyfenol

(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy
(29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna
(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion
(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna
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(34) Heksahydrokumaryna
(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidenocykloheksanol
(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)
Śladowa obecność wymienionych 
substancji jest dopuszczalna, pod 
warunkiem, iż jest ona nieunikniona z 
punktu widzenia technicznego, przy 
zastosowaniu zasad dobrej praktyki 
wytwarzania.
Dodatkowo należy wymienić następujące 
substancje zapachowe mogące 
powodować alergie, jeżeli dodano je do 
zabawek w stężeniach przekraczających 
0,01 % wagowo:
(1) Cynamonian amylu
(2) Alkohol amylocynamonowy
(3) Alkohol anyżowy
(4) Alkohol benzylowy
(5) Benzoesan benzylu
(6) Cynamonian benzylu
(7) Salicylan benzylu
(8) Aldehyd cynamonowy
(9) Alkohol cynamonowy
(10) Cytral
(11) Cytronellol
(12) Kumaryna

(13) Eugenol

(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Aldehyd heksylocynamonowy
(17) Hydroksycytronellal
(18) Aldehyd hydroksy-metylopentylo-
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cykloheksenokarbo-ksylowy
(19) Izoeugenol
(20) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(21) d-Limonen
(22) Linalol
(23) Węglan metyloheptynu
(24) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(25) Wyciągi z mchu dębowego
(26) Wyciągi z mchu drzewnego

Or. en

Uzasadnienie

Wiele substancji zapachowych zostało uznanych za powodujące alergie u dzieci. Stosowanie 
substancji zapachowych w zabawkach nie jest uzasadnione. W związku z tym, że również inne 
substancje niewymienione w wykazie mogą się w przyszłości okazać uczulające, należałoby 
zakazać wszystkich substancji zapachowych w zabawkach.

Poprawka 146
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zabawki nie zawierają następujących 
substancji zapachowych mogących 
powodować alergie:

7. Zabawki nie zawierają następujących 
substancji zapachowych mogących 
powodować alergie:

(1) Oman wielki (Inula helenium) (1) Oman wielki (Inula helenium)
(2) Izotiocyjanian allilu (2) Izotiocyjanian allilu

(3) Cyjanek benzylu (3) Cyjanek benzylu
(4) 4-tert-butylofenol (4) 4-tert-butylofenol

(5) Olejek komosowy (5) Olejek komosowy
(6) Alkohol cyklamenowy (6) Alkohol cyklamenowy
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(7) Maleinian dimetylu (7) Maleinian dimetylu

(8) Dihydrokumaryna (8) Dihydrokumaryna
(9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd (9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd
(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)

(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)

(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna

(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna

(12) Dimetylo-cytrakonian (12) Dimetylo-cytrakonian

(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on

(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on

(14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on (14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenyloamina (15) Difenyloamina

(16) Akrylan etylu (16) Akrylan etylu
(17) Liść figowy, świeży i preparaty (17) Liść figowy, świeży i preparaty

(18) Trans-2-heptenal (18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy (19) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy

(20) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy (20) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy
(21) Alkohol hydroabietylowy (21) Alkohol hydroabietylowy

(22) 4-etoksyfenol (22) 4-etoksyfenol

(23) 6-izopropylo-2-
dekahydronaftalen

(23) 6-izopropylo-2-
dekahydronaftalen

(24) 7-metoksykumaryna (24) 7-metoksykumaryna

(25) 4-metoksyfenol (25) 4-metoksyfenol

(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-
2-on

(26) 4-(p-Methoxyphenyl.-3-buten-
2-on

(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-
3-on

(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-
3-on

(28) Metyl trans-2-butylenowy (28) Metyl trans-2-butylenowy

(29) 6-metylokumaryna (29) 6-metylokumaryna

(30) 7-metylokumaryna (30) 7-metylokumaryna

(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion (31) 5-metylo-2,3-heksano-dion

(32) Olejek z korzeni Kostus
(Saussurea lappa Clarke)

(32) Olejek z korzeni Kostus
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna (33) 7-etoksy-4-metylokumaryna

Adlib Express Watermark



AM\736063PL.doc 37/49 PE409.734v01-00

PL

(34) Heksahydrokumaryna (34) Heksahydrokumaryna

(35) Balsam peruwiański
(Myroxylon pereirae Klotzsch)

(35) Balsam peruwiański
(Myroxylon pereirae Klotzsch)

(36) 2-Pentylidenocykloheksanol (36) 2-Pentylidenocykloheksanol

(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-
undekatrien-2-on

(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-
undekatrien-2-on

(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)

(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)

(39) Cynamal amylu
(40) alkohol amylocynamonowy

(41) Alkohol anyżowy
(42) Alkohol benzylowy
(43) Benzoesan benzylu
(44) Cynamonian benzylu
(45) Salicylan benzylu
(46) Aldehyd cynamonowy
(47) Alkohol cynamonowy
(48) Cytral
(49) Cytronellol
(50) Kumaryna
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) Aldehyd heksylocynamonowy
55)Hydroksycytronellal
(56) Aldehyd hydroksy-metylopentylo-
cykloheksenokarbo-ksylowy
(57) Izoeugenol
(58) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(59)d-Limonen
(60) Linalol
(61) Węglan metyloheptynu
(62) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
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cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(63) Ekstrakt mchu dębowego
(64) Ekstrakt mchu drzewnego
Śladowa obecność wymienionych 
substancji jest dopuszczalna, pod 
warunkiem, iż jest ona nieunikniona z 
punktu widzenia technicznego, przy 
zastosowaniu zasad dobrej praktyki 
wytwarzania.

Or. de

Uzasadnienie

Stosowanie w zabawkach substancji zapachowych, które mogą spowodować alergie u dzieci, 
jest nieodpowiedzialne.

Poprawka 147
Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zabawki nie zawierają następujących 
substancji zapachowych mogących 
powodować alergie:

7. Zabawki nie zawierają następujących 
substancji zapachowych mogących 
powodować alergie:

(1) Oman wielki (Inula helenium) (1) Oman wielki (Inula helenium)

(2) Izotiocyjanian allilu (2) Izotiocyjanian allilu
(3) Cyjanek benzylu (3) Cyjanek benzylu

(4) 4-tert-butylofenol (4) 4-tert-butylofenol
(5) Olejek komosowy (5) Olejek komosowy

(6) Alkohol cyklamenowy (6) Alkohol cyklamenowy
(7) Maleinian dimetylu (7) Maleinian dimetylu

(8) Dihydrokumaryna (8) Dihydrokumaryna
(9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd (9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd
(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)

(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)
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(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna

(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna

(12) Dimetylo-cytrakonian (12) Dimetylo-cytrakonian
(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on

(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on

(14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on (14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenyloamina (15) Difenyloamina
(16) Akrylan etylu (16) Akrylan etylu

(17) Liść figowy, świeży i preparaty (17) Liść figowy, świeży i preparaty
(18) Trans-2-heptenal (18) Trans-2-heptenal

(19) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy (19) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy
(20) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy (20) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy

(21) Alkohol hydroabietylowy (21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol (22) 4-etoksyfenol

(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen (23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna (24) 7-metoksykumaryna

(25) 4-metoksyfenol (25) 4-metoksyfenol
(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on (26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on

(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on (27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy (28) Metyl trans-2-butylenowy

(29) 6-metylokumaryna (29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna (30) 7-metylokumaryna

(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion (31) 5-metylo-2,3-heksano-dion
(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
lappa Clarke)

(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
lappa Clarke)

(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna (33) 7-etoksy-4-metylokumaryna

(34) Heksahydrokumaryna (34) Heksahydrokumaryna
(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(36) 2-Pentylidenocykloheksanol (36) 2-Pentylidenocykloheksanol

(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-
on

(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-
on

(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth)

(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth)

(39) Cynamonian amylu
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(40) Alkohol amylocynamonowy
(41) Alkohol anyżowy
(42) Alkohol benzylowy
(43) Benzoesan benzylu
(44) Cynamonian benzylu
(45) Salicylan benzylu
(46) Aldehyd cynamonowy
(47) Alkohol cynamonowy
(48) Cytral
(49) Cytronellol
(50) Kumaryna
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) Aldehyd heksylocynamonowy
(55) Hydroksycytronellal
(56) Aldehyd hydroksy-metylopentylo-
cykloheksenokarbo-ksylowy
(57) Izoeugenol
(58) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(59) d-Limonen
(60) Linalol
(61) Węglan metyloheptynu
(62) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(63) Wyciągi z mchu dębowego
(64) Wyciągi z mchu drzewnego

Or. en

Uzasadnienie

Substancje zapachowe uznano za jedną z najczęstszych przyczyn alergii. W związku z tym, że 
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alergie mogą wystąpić w każdym wieku, lecz u większości osób pierwsze objawy występują 
przed 10 rokiem życia, stosowanie w zabawkach substancji zapachowych uznanych za 
uczulające powinno zostać zakazane.

Poprawka 148
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Śladowa obecność wymienionych 
substancji jest dopuszczalna, pod 
warunkiem, iż jest ona nieunikniona z 
punktu widzenia technicznego, przy 
zastosowaniu zasad dobrej praktyki 
wytwarzania.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Stosowanie w zabawkach substancji zapachowych, które mogą spowodować alergie u dzieci, 
jest nieodpowiedzialne.

Poprawka 149
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowo należy wymienić następujące 
substancje zapachowe mogące 
powodować alergie, jeżeli dodano je do 
zabawek w stężeniach przekraczających 
0,01 % wagowo:

skreślony

(1) Cynamonian amylu
(2) Alkohol amylo-cynamonianowy 

(3) Alkohol anyżowy
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(4) Alkohol benzylowy
(5) Benzoesan benzylu
(6). Cynamonian benzylu
(7). Salicylan benzylu
(8) Aldehyd cynamonowy
(9) Alkohol cynamonowy
(10) Cytral
(11) Cytronellol
(12). Kumaryna
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Aldehyd heksylocynamonowy
(17)Hydroxy-citronellal
(18) Aldehyd hydroksy-metylopentylo-
cykloheksenokarbo-ksylowy
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(21)d-Limonen
(22) Linalol
(23) Węglan metyloheptynu
(24) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(25). Ekstrakt mchu dębowego
(26) Ekstrakt mchu drzewnego

Or. de

Uzasadnienie

Stosowanie w zabawkach substancji zapachowych, które mogą spowodować alergie u dzieci, 
jest nieodpowiedzialne.
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Poprawka 150
Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowo należy wymienić następujące 
substancje zapachowe mogące 
powodować alergie, jeżeli dodano je do 
zabawek w stężeniach przekraczających 
0,01 % wagowo:

skreślony

(1) Cynamonian amylu
(2) Alkohol amylocynamonowy
(3) Alkohol anyżowy
(4) Alkohol benzylowy
(5) Benzoesan benzylu
(6) Cynamonian benzylu
(7) Salicylan benzylu
(8) Aldehyd cynamonowy
(9) Alkohol cynamonowy
(10) Cytral
(11) Cytronellol
(12) Kumaryna
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Aldehyd heksylocynamonowy
(17) Hydroksycytronellal
(18) Aldehyd hydroksy-metylopentylo-
cykloheksenokarbo-ksylowy
(19) Izoeugenol
(20) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(21) d-Limonen
(22) Linalol
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(23) Węglan metyloheptynu
(24) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(25) Wyciąg z mchu dębowego
(26) Wyciągi z mchu drzewnego

Or. en

Uzasadnienie

Substancje zapachowe uznano za jedną z najczęstszych przyczyn alergii. W związku z tym, że 
alergie mogą wystąpić w każdym wieku, lecz u większości osób pierwsze objawy występują 
przed 10 rokiem życia, stosowanie w zabawkach substancji zapachowych uznanych za 
uczulające powinno zostać zakazane.

Poprawka 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 8 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Pierwiastek mg/kg w suchym, 
kruchym, 

sproszkowanym, 
lub elastycznym 

materiale zabawki

mg/kg
w płynnym lub 

lepkim materiale 
zabawki

Aluminium 5625 1406
Antymon 45 11.3
Arsen 7.5 1.9
Bar 4500 1125
Bor 1200 300
Kadm 3.8 0.9
Chrom (III) 37.5 9.4
Chrom (VI) 0.04 0.01
Kobalt 10.5 2.6
Miedź 622.5 156
Ołów 27 6.8
Mangan 1200 300
Rtęć 15 3.8
Nikiel 75 18.8
Selen 37.5 9.4
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Stront 4500 1125
Cyna 15000 3750
Cyna organiczna 1.9 0.5
Cynk 3750 938

Poprawka

Pierwiastek mg/kg w stałym, 
suchym, kruchym, 
sproszkowanym, 
lub elastycznym 

materiale zabawki

mg/kg
w płynnym lub 

lepkim materiale 
zabawki

Aluminium 5625 1406
Antymon 45 11.3
skreślony skreślony skreślony
Bar 4500 1125
Bor 1200 300
skreślony skreślony skreślony
Chrom (III) 37.5 9.4
skreślony skreślony skreślony
Kobalt 10.5 2.6
Miedź 622.5 156
skreślony skreślony skreślony
Mangan 1200 300
skreślony skreślony skreślony
Nikiel 75 18.8
Selen 37.5 9.4
Stront 4500 1125
Cyna 15000 3750
skreślony skreślony skreślony
Cynk 3750 938

Or. en

Uzasadnienie

Arsen, kadm, ołów, chrom (VI), rtęć i cyna organiczna są wysoko toksyczne. Zakazano już 
stosowania kadmu, ołowiu, chromu (VI) i rtęci w samochodach i urządzeniach elektrycznych i 
elektronicznych. Ilość chromu (VI) w cemencie wymaga zmniejszenia do nieszkodliwej postaci 
poprzez dodanie siarczanu żelaza. Arsen został zakazany w farbach i w obróbce drewna, a 
cyna organiczna została zakazana jako biocyd. Substancje oparte na tych składnikach nie 
powinny być oczywiście stosowane w zabawkach.
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Poprawka 152
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 8 – tabela i ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Pierwiastek mg/kg w suchym, kruchym, 
sproszkowanym lub 

elastycznym materiale 
zabawki

mg/kg
w płynnym lub lepkim 

materiale zabawki

Aluminium 5625 1406

Antymon 45 11.3
Arsen 7.5 1.9

Bar  4500 1125

Bor 1200  300

Kadm  3.8 0.9

Chrom (III) 37.5 9.4

Chrom (VI) 0.04 0.01

Kobalt 10.5 2.6

Miedź 622.5 156

Ołów  27 6.8

Mangan  1200 300

Rtęć 15   3.8

Nikiel 75 18.8

Selen  37.5 9.4

Stront  4500 1125

Cyna 15000  3750

Cyna organiczna 1.9 0.5

Cynk  3750 938
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Wymienionych wartości granicznych nie stosuje się do zabawek, które z racji swej 
dostępności, funkcji, objętości lub masy w wyraźny sposób wykluczają zagrożenie związane 
ze ssaniem, lizaniem, połykaniem lub długotrwałym kontaktem ze skórą, podczas 
użytkowania zgodnego z pierwszym akapitem art. 9 ust. 2.

Poprawka

Pierwiastek mg/kg w suchym, kruchym, 
sproszkowanym lub 

elastycznym materiale 
zabawki

mg/kg
w płynnym lub lepkim 

materiale zabawki

Aluminium 5625 1406

Antymon 45 11.3
skreślony skreślony skreślony
Bar  4500 1125

Bor 1200  300

skreślony skreślony skreślony
Chrom (III) 37.5 9.4

skreślony skreślony skreślony
Kobalt 10.5 2.6

Miedź 622.5 156

skreślony skreślony skreślony
Mangan  1200 300

skreślony skreślony skreślony
Nikiel 75 18.8

Selen  37.5 9.4

Stront  4500 1125

Cyna 15000  3750

Cyna organiczna 1.9 0.5

Cynk  3750 938

Or. en
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Uzasadnienie

Niektóre z tych substancji są znanymi substancjami CMR, w związku z czym powinny zostać 
zakazane w zabawkach, zgodnie z poprawką do załącznika II, część III, pkt 3-5 złożoną przez 
tego samego autora. Kadm, chrom (VI) i ołów zostały uznane za substancje wywierające 
poważne szkodliwe skutki dla zdrowia i są zakazane na mocy dyrektywy w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (RoHS) i dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV). 

Ostatni ustęp należy wykreślić, ponieważ dopuszcza on zbyt szerokie odstępstwa od zakazu 
CMR.

Poprawka 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – punkt 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakazane jest stosowanie w zabawkach 
lub ich elementach substancji i 
preparatów opartych na następujących 
składnikach:
(1) Arsen
(2) Kadm
(3) Chrom (V)
(4) Ołów
(5) Rtęć
(6) Cyna organiczna

Or. en

Uzasadnienie

Arsen, kadm, ołów, chrom (VI), rtęć i cyna organiczna są wysoko toksyczne. Zakazano już 
stosowania kadmu, ołowiu, chromu (VI) i rtęci w samochodach i urządzeniach elektrycznych i 
elektronicznych. Ilość chromu (VI) w cemencie wymaga zmniejszenia do nieszkodliwej postaci 
poprzez dodanie siarczanu żelaza. Arsen został zakazany w farbach i w obróbce drewna, a 
cyna organiczna została zakazana jako biocyd. Substancje oparte na tych składnikach nie 
powinny być oczywiście stosowane w zabawkach.
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Poprawka 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczegółowy opis projektu i produkcji, 
w tym wykaz stosowanych części 
składowych i materiałów użytych w 
zabawkach, oraz karty charakterystyki
substancji chemicznych otrzymane od 
dostawców substancji chemicznych;

(a) szczegółowy opis projektu i produkcji, 
w tym wykaz stosowanych części 
składowych, materiałów i surowców
użytych w zabawkach, oraz szczegółowe 
informacje na temat substancji 
chemicznych oraz ich ilości 
wykorzystanych w zabawkach i ich 
elementach;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to uzupełnienie do poprawki 100 złożonej przez sprawozdawcę, aby uwzględnić 
informacje o surowcach. Wyniki testów substancji chemicznych mogą się znacznie różnić w 
poszczególnych partiach ze względu na wykorzystanie różnych surowców. Dlatego też ważne 
jest podanie informacji o surowcach.
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