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Predlog spremembe 105
Jens Holm

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Cilj splošnih in posebnih zahtev glede 
kemikalij v tej direktivi bi moral biti 
varovanje zdravja otrok pred nevarnimi 
snovmi v igračah, medtem ko so tveganja 
za okolje, ki jih predstavljajo igrače, 
obravnavana v horizontalni okoljski 
zakonodaji, ki se uporablja tudi za igrače, 
zlasti v Direktivi 2006/12/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
odpadkih1, Direktivi 2002/95/EC 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
januarja 2003 o omejevanju uporabe 
nekaterih nevarnih snovi v električni in 
elektronski opremi2, Direktivi 2002/96/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
januarja 2003 o odpadni električni in 
elektronski opremi3, Direktivi 94/62/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
decembra 1994 o embalaži in odpadni 
embalaži4 in Direktivi 2006/66/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
septembra 2006 o baterijah in 
akumulatorjih ter odpadnih baterijah in 
akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 
91/157/EGS5.

(17) Cilj splošnih in posebnih zahtev glede 
kemikalij v tej direktivi bi moral biti 
varovanje zdravja otrok pred nevarnimi 
snovmi v igračah, medtem ko so tveganja 
za okolje, ki jih predstavljajo igrače, 
obravnavana v okoljski zakonodaji, ki se 
uporablja za električne in elektronske 
igrače, v Direktivi 2002/95/EC Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 
2003 o omejevanju uporabe nekaterih 
nevarnih snovi v električni in elektronski 
opremi in v Direktivi 2002/96/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
januarja 2003 o odpadni električni in 
elektronski opremi. Poleg tega so okoljska 
vprašanja v zvezi z odpadki urejena z 
direktivo 2006/12/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
odpadkih, vprašanja v zvezi z embalažo pa 
v direktivi 94/62/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 
1994 o embalaži in odpadni embalaži in 
vprašanja v zvezi z baterijami in 
akumulatorji v Direktivi 2006/66/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
septembra 2006 o baterijah in 
akumulatorjih ter odpadnih baterijah in 
akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 
91/157/EGS.

Or. en

                                               
1 UL L 114, 27.4.2006, str. 9.
2 UL L 37, 13.2.2003, str. 19.
3 UL L 37, 13.2.2003, str. 24.
4 UL L 365, 31.12.1994, str. 10.
5 UL L 266, 26.9.2006, str. 1.
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Obrazložitev

Na prvi pogled se zdi, da besedilo Komisije izrecno obravnava okoljska vprašanja  za vse 
igrače, vendar rešuje samo vprašanja v zvezi z električnimi in elektronskimi igračami.

Horizontalna zakonodaja ne velja izrecno za igrače in ne bi smela biti združena z direktivama 
o električni in elektronski opremi in o odpadni električni in elektronski opremi.

Predlog spremembe 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Komisijo je treba zlasti pooblastiti, da 
v nekaterih dobro utemeljenih primerih
prilagodi zahteve glede kemikalij, v 
določenih primerih dodeli izjeme od 
prepovedi snovi CMR in prilagodi besedilo 
posebnih opozoril za nekatere kategorije 
igrač. Navedeni ukrepi so splošne narave in 
so namenjeni spremembi bistvenih 
elementov te direktive in/ali nadomestitvi 
te direktive z dodajanjem novih 
nebistvenih elementov, zato jih je treba 
sprejeti v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Komisijo je treba zlasti pooblastiti, da 
zniža najvišje dovoljene omejtive za 
določene kemijske elemente, sprejme nove 
omejitve za nekatere druge kemikalije, 
prilagodi mejne vrednosti za hrup in v 
določenih primerih dodeli izjeme od 
prepovedi snovi CMR in prilagodi besedilo 
posebnih opozoril za nekatere kategorije 
igrač. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in 
so namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te direktive, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Pooblastila Komisije bi morala vključevati samo zmanjšanje mejnih vrednosti migracije za 
določene kemijske elemente. Poleg tega bi morala biti pooblaščena za sprejemanje novih 
omejitev in prilagajanje mejnih vrednosti hrupa. Določanje izjem od prepovedi snovi CMR bi 
moralo veljati samo za snovi CMR 3.
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Predlog spremembe 107
Jens Holm

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Komisijo je treba zlasti pooblastiti, da 
v nekaterih dobro utemeljenih primerih
prilagodi zahteve glede kemikalij, v 
določenih primerih dodeli izjeme od 
prepovedi snovi CMR in prilagodi besedilo 
posebnih opozoril za nekatere kategorije 
igrač. Navedeni ukrepi so splošne narave 
in so namenjeni spremembi bistvenih 
elementov te direktive in/ali nadomestitvi te 
direktive z dodajanjem novih nebistvenih 
elementov, zato jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

(32) Komisijo je treba zlasti pooblastiti, da 
prilagodi besedilo posebnih opozoril za 
nekatere kategorije igrač. Ker so ti ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te 
direktive, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Povezuje se s predlogom spremembe k členu 45 istega avtorja.

Predlog spremembe 108
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) „igrače, ki so posebej oblikovane ali 
namenjene otrokom starosti x“: izraz, ki 
pomeni, da morajo otroci imeti spretnosti 
in duševne sposobnosti, ustrezne določeni 
starosti.  

Or. de
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Obrazložitev

Treba je preprečiti, da proizvajalec namerno določi izmišljeno starost na etiketi, da bi se 
izognil določenim obveznostim in/ali odgovornostim.  

Predlog spremembe 109
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva kategorije igrač iz dela B 
Priloge V, se uporabijo opozorila iz tega 
dela Priloge V.

Opozorila iz Priloge V, dela B, odstavek 1 
se ne uporabljajo za igrače, ki so glede na 
svojo funkcijo, velikost ali druge 
značilnosti namenjene otrokom, mlajšim 
od 36 mesecev.

Or. de

Obrazložitev

Organi se pogosto srečujejo z igračami, namenjenimi otrokom, mlajšim od treh let, ki so 
opremljene z opozorilom: „Ni primerno za otroke, mlajše od treh let, zaradi...“Nekateri 
proizvajalci se tako želijo izogniti  odgovornosti ali se zaščititi pred obveznostmi. Ker Priloga 
V izrecno ne prepoveduje uporabe tega stavka, bi bilo izvajanje zakona o tržnem nadzoru 
bistveno lažje, če bi bil stavek vključen v direktivo.

Predlog spremembe 110
Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalec označi opozorila na viden, 
jasno berljiv in pravilen način na igrači, 
pritrjeni nalepki ali embalaži ter po potrebi 
na navodilih za uporabo, s katerimi je 
igrača opremljena. Majhne igrače, ki se 
prodajajo brez embalaže, imajo pritrjena 
ustrezna opozorila.

2. Opozorila morajo biti pravilna, vidna, 
jasno in enostavno berljiva ter v jeziku, 
razumljivem uporabniku ali skrbnikom 
uporabnika, pritrjena na igrači ali, če to 
tehnično ni izvedljivo, na pritrjeni nalepki 
ali embalaži ter po potrebi na navodilih za 
uporabo, s katerimi je igrača opremljena. 
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Majhne igrače, ki se prodajajo brez 
embalaže, imajo pritrjena ustrezna 
opozorila.

Or. fr

Obrazložitev

O tehničnih spremembah bi moral natančneje razpravljati Evropski odbor za standardizacijo, 
ki je že pripravil smernice o opozorilih za igrače.

Predlog spremembe 111
Alessandro Foglietta

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalec označi opozorila na viden, 
jasno berljiv in pravilen način na igrači, 
pritrjeni nalepki ali embalaži ter po potrebi 
na navodilih za uporabo, s katerimi je 
igrača opremljena. Majhne igrače, ki se 
prodajajo brez embalaže, imajo pritrjena 
ustrezna opozorila.

2. Opozorila morajo biti pravilna, vidna, 
jasno in enostavno berljiva ter v jeziku, 
razumljivem uporabniku ali skrbnikom 
uporabnika, pritrjena na igrači ali, če to 
tehnično ni izvedljivo, na pritrjeni nalepki 
ali embalaži ter po potrebi na navodilih za 
uporabo, s katerimi je igrača opremljena. 
Majhne igrače, ki se prodajajo brez 
embalaže, imajo pritrjena ustrezna 
opozorila.

Or. fr

Obrazložitev

Predlagane spremembe so preveč tehnične, da bi bile vključene v direktivo. O njih bi moral 
natančneje razpravljati Evropski odbor za standardizacijo, ki je že pripravil smernice o 
opozorilih za igrače.
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Predlog spremembe 112
Miroslav Mikolášik

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalec označi opozorila na viden, 
jasno berljiv in pravilen način na igrači, 
pritrjeni nalepki ali embalaži ter po potrebi 
na navodilih za uporabo, s katerimi je 
igrača opremljena. Majhne igrače, ki se 
prodajajo brez embalaže, imajo pritrjena 
ustrezna opozorila.

2. Proizvajalec označi opozorila na 
pravilen , jasno viden in lahko berljiv 
način, tako da so jasno prikazana na 
igrači, pritrjeni nalepki ali embalaži za 
potrošnika ter po potrebi na navodilih za 
uporabo, s katerimi je igrača opremljena. 
Majhne igrače, ki se prodajajo brez 
embalaže, imajo pritrjena ustrezna 
opozorila.

Or. en

Obrazložitev

V obrazložitvenem memorandumu Komisijinega predloga je v točki 3.1.2 predvideno, da 
Komisija skupaj z zainteresiranimi skupinami pripravi smernice o opozorilih. Določba bi 
morala biti ponovno vključena v pravno  besedilo, saj bi bilo treba pojasniti predstavitev 
opozoril ter njihovo velikost in jasnost simbolov in besedil. Smernice bi lahko olajšale 
opredelitev posebnih pogojev v zvezi z označevanjem. S tem v zvezi bi se morala upoštevati 
navodila Evropskega odbora za standardizacijo CEN Guide 11 o podatkih o izdelkih ter 
tehnično poročilo o izdelkih otroške nege CEN TR 13387.   

Predlog spremembe 113
Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo 
starost uporabnikov, so vidna, berljiva in 
jasno prikazana na prodajnih mestih.

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo 
starost uporabnikov, so vidna, jasno in 
lahko berljiva ter pravilna in jasno 
prikazana na prodajnih mestih.
Pooblaščeni predstavniki, uvozniki in 
distributerji morajo biti obveščeni o 
opozorilih, tako da so opozorila z najnižjo 
in najvišjo starostjo za uporabnike 
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pravilno nameščena na prodajnih mestih.  

Or. fr

Obrazložitev

O tehničnih spremembah bi moral natančneje razpravljati Evropski odbor za standardizacijo, 
ki je že pripravil smernice o opozorilih za igrače.

Predlog spremembe 114
Alessandro Foglietta

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo 
starost uporabnikov, so vidna, berljiva in 
jasno prikazana na prodajnih mestih.

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo 
starost uporabnikov, so vidna, jasno in 
lahko berljiva ter pravilna in jasno 
prikazana na prodajnih mestih.
Pooblaščeni predstavniki, uvozniki in 
distributerji morajo biti obveščeni o 
opozorilih, tako da so opozorila z najnižjo 
in najvišjo starostjo za uporabnike 
pravilno nameščena na prodajnih mestih.  

Or. fr

Obrazložitev

Predlagane spremembe so preveč tehnične, da bi bile vključene v direktivo. O njih bi moral 
natančneje razpravljati Evropski odbor za standardizacijo, ki je že pripravil smernice o 
opozorilih za igrače.
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Predlog spremembe 115
Miroslav Mikolášik

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo 
starost uporabnikov, so vidna, berljiva in 
jasno prikazana na prodajnih mestih. 

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo 
starost uporabnikov, so vidna, berljiva in 
jasno prikazana na embalaži igrač in na 
prodajnih mestih.

Or. en

Obrazložitev

V obrazložitvenem memorandumu Komisijinega predloga je v točki 3.1.2 predvideno, da 
Komisija skupaj z zainteresiranimi skupinami pripravi smernice o opozorilih. Določba bi 
morala biti ponovno vključena v pravno  besedilo, saj bi bilo treba pojasniti predstavitev 
opozoril ter njihovo velikost in jasnost simbolov in besedila. Smernice bi lahko olajšale 
opredelitev posebnih pogojev v zvezi z označevanjem. S tem v zvezi bi se morala upoštevati 
navodila Evropskega odbora za standardizacijo CEN Guide 11 o podatkih o izdelkih ter 
tehnično poročilo o izdelkih otroške nege CEN TR 13387.   

Predlog spremembe 116
Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorila se morajo menjavati, tako da so 
vedno vidna.    Opozorila morajo biti 
natisnjena na najbolj vidni površini 
paketa in na vseh zunanjih embalažah, 
razen v primeru prosojne embalaže, ki se 
uporablja za prodajo zadevnih igrač na 
drobno.  

Or. fr
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Obrazložitev

O tehničnih spremembah bi moral natančneje razpravljati Evropski odbor za standardizacijo, 
ki je že pripravil smernice o opozorilih za igrače.

Predlog spremembe 117
Alessandro Foglietta

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorila se morajo menjavati, tako da so 
vedno vidna.    Opozorila morajo biti 
natisnjena na najbolj vidni površini 
paketa in na vseh zunanjih embalažah, 
razen v primeru prosojne embalaže, ki se 
uporablja za prodajo zadevnih igrač na 
drobno.  

Or. fr

Obrazložitev

Predlagane spremembe so preveč tehnične, da bi bile vključene v direktivo. O njih bi moral 
natančneje razpravljati Evropski odbor za standardizacijo, ki je že pripravil smernice o 
opozorilih za igrače.

Predlog spremembe 118
Miroslav Mikolášik

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pripravi smernice o načinu 
predstavitve opozoril. Smernice se 
pripravijo skupaj z različnimi 
zainteresiranimi skupinami in organi 
držav članic, pri čemer se upošteva 
najnovejše znanstvene in tehnične 
dosežke.
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Or. en

Obrazložitev

V obrazložitvenem memorandumu Komisijinega predloga je v točki 3.1.2 predvideno, da 
Komisija skupaj z zainteresiranimi skupinami pripravi smernice o opozorilih. Določba bi 
morala biti ponovno vključena v pravno  besedilo, saj bi bilo treba pojasniti predstavitev 
opozoril ter njihovo velikost in jasnost simbolov in besedila. Smernice bi lahko olajšale 
opredelitev posebnih pogojev v zvezi z označevanjem. S tem v zvezi bi se morala upoštevati 
navodila Evropskega odbora za standardizacijo CEN Guide 11 o podatkih o izdelkih ter 
tehnično poročilo o izdelkih otroške nege CEN TR 13387.   

Predlog spremembe 119
Marcello Vernola

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo mesto 
vidnih opozoril na zadevnih površinah z 
vidika jezikovnih zahtev. 

Or. fr

Obrazložitev

O tehničnih spremembah bi moral natančneje razpravljati Evropski odbor za standardizacijo, 
ki je že pripravil smernice o opozorilih za igrače.

Predlog spremembe 120
Alessandro Foglietta

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo mesto 
vidnih opozoril na zadevnih površinah z 
vidika jezikovnih zahtev. 
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Or. fr

Obrazložitev

Predlagane spremembe so preveč tehnične, da bi bile vključene v direktivo. O njih bi moral 
natančneje razpravljati Evropski odbor za standardizacijo, ki je že pripravil smernice o 
opozorilih za igrače.

Predlog spremembe 121
Miroslav Mikolášik

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko zahtevajo, da se
opozorila in varnostna navodila ali 
nekatera od njih predstavijo v njihovem
uradnem jeziku ali jezikih, kadar se igrače 
dajejo v promet na njihovem ozemlju.

3. Opozorila iz tega člena in Priloge V  in 
vsa varnostna navodila se predstavijo v 
uradnem jeziku ali jezikih države članice, 
kjer se igrače dajejo v promet.

Or. en

Obrazložitev

Opozorila in navodila za uporabo morajo biti vedno predstavljena v uradnem jeziku ali 
uradnih jezikih države članice, kjer se igrače dajejo v promet.

Predlog spremembe 122
Miroslav Mikolášik

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Priglasitveni organi vzpostavijo 
varnostne priglasitvene točke, kamor 
lahko strokovnjaki in potrošniki 
posredujejo podatke o neustreznosti igrač 
ali o nesrečah, nastale z uporabo igrač.     
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Or. en

Obrazložitev

Vzpostavitev varnostnih priglasitvenih točk v državah članicah bi dala več pravic 
potrošnikom in omogočila neposredno komunikacijo s proizvajalci v primeru težav z 
določenim proizvodom. Proizvajalci pa bi tako lahko bolj neposredno odgovorili na 
povpraševanje potrošnikov. 

Predlog spremembe 123
Adamos Adamou

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar organi za nadzor trga med 
navedenim vrednotenjem ugotovijo, da 
igrača ni skladna z zahtevami iz te 
direktive, od zadevnega gospodarskega 
subjekta zahtevajo, da sprejme vse ustrezne 
korektivne ukrepe in igračo uskladijo z 
navedenimi zahtevami ali pa igračo 
umaknejo iz prometa ali jo odpokličejo v 
razumnem roku, ki ga določijo glede na 
naravo tveganja.

Kadar organi za nadzor trga med 
navedenim vrednotenjem ugotovijo, da 
igrača ni skladna z zahtevami iz te 
direktive, od zadevnega gospodarskega 
subjekta zahtevajo, pri čemer hkrati 
obvestijo potrošnike, da sprejme vse 
ustrezne korektivne ukrepe in igračo 
uskladijo z navedenimi zahtevami ali pa 
igračo umaknejo iz prometa ali jo 
odpokličejo v razumnem roku, ki ga 
določijo glede na naravo tveganja.

Or. el

Obrazložitev

Takojšnje obvestilo potrošnikov je bistven korak za preprečevanje nevarnosti.
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Predlog spremembe 124
Adamos Adamou

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar organi za nadzor trga menijo, da 
neskladnost ni omejena na ozemlje njihove 
države, Komisijo in druge države članice 
obvestijo o rezultatih vrednotenja in 
ukrepih, ki jih zahtevajo od gospodarskega 
subjekta.

2. Kadar organi za nadzor trga menijo, da
neskladnost ni omejena na ozemlje njihove 
države, Komisijo in druge države članice 
obvestijo o rezultatih vrednotenja in 
ukrepih, ki jih zahtevajo od gospodarskega 
subjekta. Organi uradno obvestijo države 
članice in Komisijo o odgovoru in nameri 
gospodarskega subjekta, da izpolni ali ne 
izpolni zahteve.

Or. el

Obrazložitev

Med ukrepe, s katerimi se javnosti zagotavlja informacije in transparentnost, spada tudi 
obveznost gospodarskega subjekta, da odgovori in da se odgovor posreduje državam 
članicam in Komisiji.

Predlog spremembe 125
Miroslav Mikolášik

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1 – točka –a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Priloga I;

Or. en

Obrazložitev

Treba je omogočiti uporabo postopka komitologije s pregledom za prilagoditev seznama 
proizvodov, ki niso obravnavani kot igrače. S tem bi bilo zagotovljeno, da je obseg direktive 
lahko hitro prilagojen novemu razvoju trga, na primer novim igračam.
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Predlog spremembe 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) točki 7 in 8 dela III Priloge II; (a) točka 8 dela III Priloge II za  
zmanjšanje mejnih vrednosti migracije;

Or. en

Obrazložitev

To je deloma povezano s predlogom spremembe istih avtorjev k točki 7 dela III Priloge II. Če 
so v igračah prepovedane vse dišave, potem ni potrebe po prilagoditvi ustrezne točke 7 dela 
III Priloge II. Pooblastila Komisije bi morala vključevati samo zmanjšanje mejnih vrednosti 
migracije za določene kemijske elemente.

Predlog spremembe 127
Jens Holm

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te uredbe, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2). 

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 46(2).

Or. en

Obrazložitev

Popravek.
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Predlog spremembe 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Brez poseganja v omejitve iz Priloge 
II, Del III, lahko Komisija po potrebi in v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 46(2) spremeni Prilogo 
II za: 
– določitev mejnih vrednosti ali drugih 
omejitev za snovi ali pripravke, ki 
ogrožajo zdravje in niso na seznamu v 
točkah 7 in 8 v delu III Priloge II;
– sprejem ali prilagoditev mejnih 
vrednosti za hrup;

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala biti v okviru komitologije pooblaščena za sprejemanje omejitev drugih 
snovi ali določanje mejnih vrednosti hrupa.

Predlog spremembe 129
Miroslav Mikolášik

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija po potrebi zagotovi zdravje in 
varnost otrok, podrobno določi bistvene 
varnostne zahteve, določene v prilogi II 
(na primer z določanjem mejnih vrednosti 
ali drugih omejitev za določene 
kemikalije, ki niso naštete v točkah 7 in 8 
dela III Priloge II, omejitev vrednosti za 
hrup, hitrost, itd.) ter pripravi seznam 
igrač, ki zahtevajo tipski preskus ES za 



PE409.734v01-00 18/47 AM\736063SL.doc

SL

namene dela II Priloge I.

Določbe se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Or. en

Obrazložitev

Odločitve, povezane s pomembnimi političnimi vprašanji, ki so potrebne za zagotovitev 
zdravja in varnosti otrok ne bi smele biti prepuščene organom za standardizacijo. Za takšna 
vprašanja je potreben postopek, ki je hitrejši od postopka soodločanja. Mejne vrednosti, na 
primer za kemikalije v igračah, hrup ali hitrost je treba zato določiti preko postopka 
komitologije s pregledom. Poleg tega bi se lahko postopek komitologije uporabljal za 
pripravo in prilagoditev seznama igrač, za katere naj bi veljal tipski preskus ES.

Predlog spremembe 130
Jens Holm

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko določi, ali se lahko 
snovi ali pripravki, ki so v skladu s 
Prilogo I k Direktivi 67/548/EGS 
razvrščeni kot rakotvorni, mutageni ali 
strupeni za razmnoževanje, kategorij 1, 2 
in 3, uporabijo v igračah.

črtano

Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Or. en

Obrazložitev

Za snovi, ki so na podlagi Priloge I direktive 67/548/EGS razvrščene kot CMR, naj ne bi bilo 
mogoče predvideti izjem od prepovedi uporabe CMR, razen za zelo specifične uporabe v 
notranjosti igrače (na primer za elektronske dele) ali če je prisotnost sledi neizogibna v dobri 
proizvodni praksi.   
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Predlog spremembe 131
Miroslav Mikolášik

Predlog direktive
Člen 52 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ne ovirajo dajanje v promet 
igrač, ki so v skladu z Direktivo 
88/378/EGS in ki so bile dane v promet 
pred datumom začetka veljavnosti te 
direktive ali najmanj dve leti po datumu 
začetka veljavnosti te direktive. 

Države članice ne ovirajo dajanje v promet 
igrač, ki so v skladu z Direktivo 
88/378/EGS in ki so bile dane v promet 
pred datumom začetka veljavnosti te 
direktive ali najmanj tri leta po datumu 
začetka veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 132
Miroslav Mikolášik

Predlog direktive
Člen 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 54a
Pregled

Komisija to direktivo pregleda vsakih 
osem let, na podlagi ocen pristojnega 
znanstvenega odbora in mnenja strokovne 
skupine.

Or. en

Obrazložitev

Pregled direktive vsakih osem let ali po potrebi prej je nujen zaradi novih ugotovitev ali 
nesreč ter da bi varnostne zahteve direktive v zadostnem obsegu zajemale nevarnosti, ki jih 
lahko predstavljajo nove igrače in nove tehnologije ter novi znanstveni dokazi.  
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Predlog spremembe 133
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Embalaža, v katero so igrače zapakirane 
za maloprodajo, ne smejo predstavljati 
tveganja zadavljenja ali zadušitve, do 
katerega lahko pride zaradi zunanje zapore 
ustnih in nosnih dihalnih poti.

2. Embalaža, v katero so igrače zapakirane 
za maloprodajo, ne smejo predstavljati 
tveganja zadavljenja ali zadušitve, do 
katerega lahko pride zaradi notranje
zapore nižjih dihalnih poti in zunanje 
zapore ustnih in nosnih dihalnih poti.

Or. de

Predlog spremembe 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Igrače, ki proizvajajo zvok, morajo biti 
oblikovane in izdelane tako, da zvok iz njih 
ne more poškodovati otrokovega sluha.

10. Igrače, ki proizvajajo zvok, morajo biti 
oblikovane in izdelane tako, da zvok iz njih 
ne more poškodovati otrokovega sluha. To 
velja za vse igrače ne glede na ciljno 
starostno skupino. Omejitev za nenaden 
hrup znaša največ 135 dB LpC v predelu 
ušesa. Omejitve za trajajoč hrup se 
določijo na podlagi občutljivosti ušesa 
otroka, mlajšega od 36 mesecev. 

Or. en

Obrazložitev

Trenutni standardi za omejitve hrupa ne upoštevajo ustrezno možnih poškodb otrokovega 
sluha. Prvič, standardi ne veljajo za vse igrače (na primer standard za igrače, ki se 
uporabljajo blizu otrokovega ušesa, velja samo za otroke, mlajše od desetih mesecev).  
Drugič je potrebno določiti nižjo omejitev za nenadni hrup. Glede na dejansko življenjsko 
situacijo, pri kateri je v družini ponavadi več otrok različne starosti, je treba omejitev hrupa 
določiti na podlagi najbolj izpostavljenih otrok, to je tistih, ki so mlajši od 36 mesecev.
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Predlog spremembe 135
Jens Holm

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba 
igrač iz snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS v posameznih 
koncentracijah, ki so enake ali večje od 
zadevnih koncentracij, določenih za 
razvrščanje pripravkov iz teh snovi v 
skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, 
prepovedana, razen če te snovi vsebujejo 
sestavni deli igrače ali različni mikro deli 
igrač, s katerimi otroci ne morejo priti v 
fizični stik.

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba 
igrač iz snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS, snovi, ki 
povzročajo endokrine motnje, in snovi, ki 
so obstojne, strupene in se lahko kopičijo 
v organizmih ali zelo obstojne in se 
množično kopičijo v organizmih 
prepovedana.

Dovoljena je prisotnost sledi teh snovi, 
pod pogojem, da se je takšnim sledem 
tehnično nemogoče izogniti med dobro 
proizvodno prakso. 

Or. en

Obrazložitev

Uporabo snovi CMR ter drugih skrb vzbujajočih snovi (na primer snovi, ki povzročajo 
endokrine motnje) v igračah je treba prepovedati. Otroci so v fazi fizičnega razvoja in so zato 
zelo občutljivi na snovi, ki lahko vplivajo na različne procese v njihovih telesih. Poleg tega je 
Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 26. septembra „O varnosti proizvodov in zlasti 
igrač“ pozval k brezpogojni prepovedi vseh CMR substanc (kategorije 1,2 in 3) in drugih 
podobno zaskrbljujočih substanc, kot so snovi, ki povzročajo endokrine motnje, 
senzibilizatorji ali dišave.



PE409.734v01-00 22/47 AM\736063SL.doc

SL

Predlog spremembe 136
Miroslav Mikolášik

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba 
igrač iz snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS v posameznih 
koncentracijah, ki so enake ali večje od 
zadevnih koncentracij, določenih za 
razvrščanje pripravkov iz teh snovi v 
skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, 
prepovedana, razen če te snovi vsebujejo 
sestavni deli igrače ali različni mikro deli 
igrač, s katerimi otroci ne morejo priti v 
fizični stik.

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba 
igrač iz snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) kategorije 1 in 2 v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS v 
posameznih koncentracijah, ki so enake ali 
večje od zadevnih koncentracij, določenih 
za razvrščanje pripravkov iz teh snovi v 
skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, 
prepovedana, razen če te snovi vsebujejo 
sestavni deli igrače ali različni mikro deli 
igrač, s katerimi otroci ne morejo priti v 
fizični stik.

V igračah je prepovedano uporabljati 
snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje, 
skupine 3 na podlagi Direktive 
67/548/EGS v posameznih 
koncentracijah, ki obsegajo ali presegajo 
0,1 %. Ob prvi priložnosti se omejitev 
preveri na podlagi mnenja pristojnega 
znanstvenega odbora in sklepa iz člena 
45(2).

Or. en

Obrazložitev

Prisotnost snovi, razvršenih kot CMR, ki presega dogovorjeno mejo, je treba prepovedati, da 
bi zagotovili visoko raven varovanja zdravja otrok.  Mejno vrednost bi bilo treba čim prej 
znižati v postopku komitologije, na podlagi novih informacij.
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Predlog spremembe 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba 
igrač iz snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS v posameznih
koncentracijah, ki so enake ali večje od 
zadevnih koncentracij, določenih za 
razvrščanje pripravkov iz teh snovi v 
skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, 
prepovedana, razen če te snovi vsebujejo 
sestavni deli igrače ali različni mikro deli 
igrač, s katerimi otroci ne morejo priti v 
fizični stik. 

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba 
igrač iz snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS v koncentracijah, ki 
so enake ali večje od 0,1 % v homogenih 
delih igrač, prepovedana, razen če te snovi 
vsebujejo sestavni deli igrače ali različni 
mikro deli igrač, s katerimi otroci ne 
morejo priti v fizični stik, vključno z 
vdihavanjem, s čimer je izključena 
možnost izpostavljenosti.

Or. en

Obrazložitev

Za proizvajalce igrač in oblasti je veliko enostavneje, če se za prepoved CMR snovi uporablja 
standardna administrativna mejna vrednost, namesto vrednosti, ki temelji na razvrščanju, in 
je spremenljiva.  Pomembno je izpostaviti, da mejna vrednost velja za homogene dele igrače, 
ter tako preprečiti uporabo skupne mase igrače za zmanjšanje koncentracije CMR snovi nad 
0,1 % v enem delu igrače (na primer barvi). Odstopanje se naj ne bi uporabljalo za primere, 
ki izključujejo kakršno koli možnost izpostavljenosti.

Predlog spremembe 138
Jens Holm

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 1 in 2 v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS), se lahko 
uporabljajo v igračah, če so izpolnjeni 

črtano
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naslednji pogoji:
4.1. uporabo snovi je ovrednotil zadevni 
znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, 
zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, poleg tega 
pa je bila sprejeta odločba v skladu s 
členom 45(2);
4.2. na voljo ni ustreznih nadomestnih 
snovi, kakor izhaja iz analize 
nadomestnih možnosti;
4.3. njihova uporaba v potrošniških 
izdelkih ni prepovedana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (REACH).
Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
ali pripravke, takoj ko se pojavijo 
pomisleki glede varnosti ter najpozneje 
vsakih 5 let od datuma sprejetja odločbe v 
skladu s členom 45(2).

Or. en

Obrazložitev

Snovi CMR se v igračah ne bi smele uporabljati, da bi zagotovili visoko raven varovanja 
zdravja otrok. Poleg tega je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 26. septembra „O 
varnosti proizvodov in zlasti igrač“ pozval k brezpogojni prepovedi vseh CMR substanc 
(kategorije 1,2 in 3) in drugih podobno zaskrbljujočih substanc, kot so snovi, ki povzročajo 
endokrine motnje, senzibilizatorji ali dišave.

Predlog spremembe 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 1 in 2 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS), se lahko uporabljajo v 
igračah, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 3 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS), se lahko uporabljajo v 
igračah, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Or. en
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Obrazložitev

Odstopanja za snovi CMR kategorije 1 in 2, ki niso navedene v odstavku 3 (brez možnosti 
odstopanj) naj ne bila možna. Odstopanja bi morala biti dovoljena samo za snovi in 
pripravke, razvrščene kot snovi CMR kategorije 3.

Predlog spremembe 140
Jens Holm

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 3 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS, se lahko uporabljajo v 
igračah, če je uporabo snovi ovrednotil 
zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da 
je varna, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, 
in po sprejetju odločbe iz člena 45(2) ter 
pod pogojem, da njihova uporaba v 
potrošniških izdelkih ni prepovedana v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 
(REACH).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Snovi CMR se v igračah ne bi smele uporabljati, da bi zagotovili visoko raven varovanja 
zdravja otrok. Poleg tega je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 26. septembra „O 
varnosti proizvodov in zlasti igrač“ pozval k brezpogojni prepovedi vseh CMR substanc 
(kategorije 1,2 in 3) in drugih podobno zaskrbljujočih substanc, kot so snovi, ki povzročajo 
endokrine motnje, senzibilizatorji ali dišave.
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Predlog spremembe 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 3 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS, se lahko uporabljajo v 
igračah, če je uporabo snovi ovrednotil 
zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da 
je varna, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, 
in po sprejetju odločbe iz člena 45(2) ter 
pod pogojem, da njihova uporaba v 
potrošniških izdelkih ni prepovedana v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 
(REACH).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe istih avtorjev kot v Prilogi II, Del III, 
točka 4, v katerem se zahteva strožje določbe za dovolitev izjem v zvezi snovmi CMR 3.

Predlog spremembe 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog direktive
Priloga II – del III – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija pripravi program, ki je 
namenjen sistematičnemu in rednemu 
ocenjevanju pojavov nevarnih snovi ali 
materialov v igračah. Program vključuje 
poročila organov za tržni nadzor in 
mnenja držav članic in interesnih skupin.
Komisija na podlagi mnenja zadevnega 
znanstvenega odbora sprejme ustrezne 
omejitvene ukrepe, če je to potrebno.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
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z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Or. en

Obrazložitev

Uporaba nevarnih snovi v igračah ni omejena na snovi CMR, dišave ali snovi, ki vsebujejo 
določene elemente. Komisija bi morala redno ocenjevati vse nevarne snovi. Če se na podlagi 
ocene ugotovi prisotnost nesprejemljivega tveganja, bi morala biti Komisija pooblaščena, da 
sprejme ustrezne ukrepe v okviru komitologije.

Predlog spremembe 143
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga II – del III – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Igrače ali deli igrač, ki se naj bi dajali 
v usta, morajo izpolnjevati določbe o 
mejnih vrednosti migracije za embalažo 
živil, ne glede na starost otrok, katerim so 
namenjeni, kot določa uredba (ES) št. 
1935/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. oktobra 2004 o materialih 
in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Or. de

Obrazložitev

Sedanje določbe o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, naj bi veljali tudi za 
igrače ali njihove dele, ki naj bi se dajali v usta. 
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Predlog spremembe 144
Jens Holm

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih 
dišavnih snovi:

7. Igrače ne vsebujejo dišavnih snovi.

(1) Korenina omana (Inula helenium)
(2) Alilizotiocianat
(3) Benzil cianid
(4) 4-terc-butilfenol
(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)
(6) Ciklamen alkohol
(7) Dietil maleat
(8) Dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin
(12) Dimetil citrakonat
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on
(15) Difenilamin
(16) Etil akrilat
(17) Smokvin list, svež in pripravki
(18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-heksenal dietil acetal
(20) trans-2-heksenal dietil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol
(22) 4-etoksi-fenol
(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol
(24) 7-metoksikumarin

(25) 4-metoksifenol
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(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on
(28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion
(32) Olje korenike costus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin
(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-cikloheksanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)
Vendar je dovoljena prisotnost sledi teh 
snovi, pod pogojem, da se je takšnim 
sledem tehnično nemogoče izogniti med 
dobro proizvodno prakso.
Poleg tega se navedejo naslednje 
alergenske dišavne snovi, če se kot take 
dodajo igračam v koncentracijah, večjih 
od 0,01 mas. %:
(1) Amil cinamal
(2) Amilcinamil alkohol
(3) Anisil alkohol
(4) Benzil alkohol
(5) Benzil benzoat.
(6) Benzil cinamat
(7) Benzil salicilat
(8) Cinamal
(9) Cinamil alkohol
(10) Citral
(11) Citronelol 
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(12) Kumarin 

(13) Evgenol

(14) Farnezol
(15) Geraniol
(16) Heksil cinamaldehide
(17) hidroksi-citronelal
(18) Hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehid
(19) Isoevgenol
(20) Lilial (v direktivi o kozmetičnih 
izdelkih naveden kot 2-(4-terc-
butilbenzil)propionaldehid)
(21) d-Limonen
(22) Linalol
(23) Metil heptin karbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on
(25) Izvlečki hrastovega maha
(26) Izvlečki drevesnega maha

Or. en

Obrazložitev

Izkazalo se je, da dišave povečini povzročajo alergije, a zelo malo jih je, za katere je bila 
opravljena analiza, ali imajo alergične lastnosti. Trenutno ne obstaja izčrpni seznam, na 
podlagi katerega bi na znanstveni osnovi ugotavljali, katere dišave povzročajo alergije in 
katere ne. Prepoved števila dišav, ki povzročajo alergije, lahko vodi v situacijo, v kateri so 
številne druge v praksi dovoljene. Ocene v skladu s prihajajočo uredbo CLP bodo vsekakor 
zagotovile informacije o tem, katere snovi so bile raziskane in za katere snovi je bilo 
ugotovljeno, da ne povzročajo alergij. 
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Predlog spremembe 145
JMargrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih 
alergenih dišavnih snovi:

7. Igrače ne vsebujejo nobenih dišavnih 
snovi.

(1) Korenina omana (Inula helenium)
(2) Alilizotiocianat
(3) Benzil cianid
(4) 4-terc-butilfenol
(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)
(6) Ciklamen alkohol
(7) Dietil maleat
(8) Dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin
(12) Dimetil citrakonat
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on
(15) Difenilamin
(16) Etil akrilat
(17) Smokvin list, svež in pripravki
(18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-heksenal dietil acetal
(20) trans-2-heksenal dietil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol
(22) 4-etoksi-fenol
(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol
(24) 7-metoksikumarin

(25) 4-metoksifenol
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(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on
(28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion
(32) Olje korenike costus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin
(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-cikloheksanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)
Vendar je dovoljena prisotnost sledi teh 
snovi, pod pogojem, da se je takšnim 
sledem tehnično nemogoče izogniti med 
dobro proizvodno prakso.
Poleg tega se navedejo naslednje
alergenske dišavne snovi, če se kot take 
dodajo igračam v koncentracijah, večjih 
od 0,01 mas. %:
(1) Amil cinamal
(2) Amilcinamil alkohol
(3) Anisil alkohol
(4) Benzil alkohol
(5) Benzil benzoat.
(6) Benzil cinamat
(7) Benzil salicilat
(8) Cinamal
(9) Cinamil alkohol
(10) Citral
(11) Citronelol 
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(12) Kumarin 

(13) Evgenol

(14) Farnezol
(15) Geraniol
(16) Heksil cinamaldehide
(17) hidroksi-citronelal
(18) Hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehid
(19) Isoevgenol
(20) Lilial (v direktivi o kozmetičnih 
izdelkih naveden kot 2-(4-terc-
butilbenzil)propionaldehid)
(21) d-Limonen
(22) Linalol
(23) Metil heptin karbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on
(25) Izvlečki hrastovega maha
(26) Izvlečki drevesnega maha

Or. en

Obrazložitev

Za številne dišave je bilo ugotovljeno, da pri otrocih povzročajo alergije. Uporaba dišav ni 
upravičena. Ker se lahko v prihodnosti izkaže, da lahko tudi druge dišave, ki niso na 
seznamu, povzročajo alergije, bi bilo treba prepovedati uporabo vseh dišav v igračah.

Predlog spremembe 146
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih 
dišavnih snovi:

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih 
dišavnih snovi:
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(1) Korenina omana (Inula helenium) (1) Korenina omana (Inula helenium)
(2) Alilizotiocianat (2) Alilizotiocianat

(3) Benzil cianid (3) Benzil cianid
(4) 4-terc-butilfenol (4) 4-terc-butilfenol

(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium) (5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)
(6) Ciklamen alkohol (6) Ciklamen alkohol

(7) Dietil maleat (7) Dietil maleat

(8) Dihidrokumarin (8) Dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid (9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin (11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin
(12) Dimetil citrakonat (12) Dimetil citrakonat

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on (13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on (14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on

(15) Difenilamin (15) Difenilamin
(16) Etil akrilat (16) Etil akrilat
(17) Smokvin list, svež in pripravki (17) Smokvin list, svež in pripravki

(18) trans-2-heptenal (18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-heksenal dietil acetal (19) trans-2-heksenal dietil acetal

(20) trans-2-heksenal dietil acetal (20) trans-2-heksenal dietil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol (21) Hidroabietilni alkohol

(22) 4-etoksi-fenol (22) 4-etoksi-fenol

(23) 6-isopropil-2-
dekahidronaftalenol

(23) 6-isopropil-2-
dekahidronaftalenol

(24) 7-metoksikumarin (24) 7-metoksikumarin

(25) 4-metoksifenol (25) 4-metoksifenol

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

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

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

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

(28) Metil trans-2-butenoat (28) Metil trans-2-butenoat

(29) 6-metilkumarin (29) 6-metilkumarin
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(30) 7-metilkumarin (30) 7-metilkumarin

(31) 5-metil-2,3-heksandion (31) 5-metil-2,3-heksandion

(32) Olje korenike costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(32) Olje korenike costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-etoksi-4-metilkumarin (33) 7-etoksi-4-metilkumarin

(34) Heksahidrokumarin (34) Heksahidrokumarin

(35) Peru balsam (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(35) Peru balsam (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(36) 2-pentiliden-cikloheksanon (36) 2-pentiliden-cikloheksanon

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

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

(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)

(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)

(39) Amil cinamal
(40) Amilcinamil alkohol
(41) Anisil alkohol
(42) Benzil alkohol
(43) Benzil benzoat.
(44) Benzil cinamat
(45) Benzil salicilat
(46) Cinamal
(47) Cinamil alkohol
(48) Citral
(49) Citronelol
(50) Kumarin 
(51) Evgenol
(52) Farnezol
(53) Geraniol
(54) Heksil cinamaldehide
(55) hidroksi-citronelal
(56) Hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehid
(57) Isoevgenol
(58) Lilial (v direktivi o kozmetičnih 



PE409.734v01-00 36/47 AM\736063SL.doc

SL

izdelkih naveden kot 2-(4-terc-
butilbenzil)propionaldehid)
(59) d-Limonen
(60) Linalol
(61) Metil heptin karbonat
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on
(63) Izvlečki hrastovega maha
(64) Izvlečki drevesnega maha
Vendar je dovoljena prisotnost sledi teh 
snovi, pod pogojem, da se je takšnim 
sledem tehnično nemogoče izogniti med 
dobro proizvodno prakso.

Or. de

Obrazložitev

Uporaba dišav, ki pri otrocih lahko povzročajo alergije, ni odgovorna.

Predlog spremembe 147
Miroslav Mikolášik

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih 
dišavnih snovi:

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih 
dišavnih snovi:

(1) Korenina omana (Inula helenium) (1) Korenina omana (Inula helenium)

(2) Alilizotiocianat (2) Alilizotiocianat
(3) Benzil cianid (3) Benzil cianid

(4) 4-terc-butilfenol (4) 4-terc-butilfenol
(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium) (5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)

(6) Ciklamen alkohol (6) Ciklamen alkohol
(7) Dietil maleat (7) Dietil maleat

(8) Dihidrokumarin (8) Dihidrokumarin
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(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid (9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin (11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin

(12) Dimetil citrakonat (12) Dimetil citrakonat
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on (13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on (14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on
(15) Difenilamin (15) Difenilamin

(16) Etil akrilat (16) Etil akrilat
(17) Smokvin list, svež in pripravki (17) Smokvin list, svež in pripravki

(18) trans-2-heptenal (18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-heksenal dietil acetal (19) trans-2-heksenal dietil acetal

(20) trans-2-heksenal dietil acetal (20) trans-2-heksenal dietil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol (21) Hidroabietilni alkohol

(22) 4-etoksi-fenol (22) 4-etoksi-fenol
(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol (23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol

(24) 7-metoksikumarin (24) 7-metoksikumarin
(25) 4-metoksifenol (25) 4-metoksifenol

(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on (26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on (27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on

(28) Metil trans-2-butenoat (28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin (29) 6-metilkumarin

(30) 7-metilkumarin (30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion (31) 5-metil-2,3-heksandion

(32) Olje korenike costus (Saussurea lappa 
Clarke)

(32) Olje korenike costus (Saussurea lappa 
Clarke)

(33) 7-etoksi-4-metilkumarin (33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin (34) Heksahidrokumarin

(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)

(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)

(36) 2-pentiliden-cikloheksanon (36) 2-pentiliden-cikloheksanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)

(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)
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(39) Amil cinamal
(40) Amilcinamil alkohol
(41) Anisil alkohol
(42) Benzil alkohol
(43) Benzil benzoat.
(44) Benzil cinamat
(45) Benzil salicilat
(46) Cinamal
(47) Cinamil alkohol
(48) Citral
(49) Citronelol 
(50) Kumarin
(51) Evgenol
(52) Farnezol
(53) Geraniol
(54) Heksil cinamaldehide
(55) hidroksi-citronelal
(56) Hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehid
(57) Isoevgenol
(58) Lilial (v direktivi o kozmetičnih 
izdelkih naveden kot 2-(4-terc-
butilbenzil)propionaldehid)
(59) d-Limonen
(60) Linalol
(61) Metil heptin karbonat
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on
(63) Izvlečki hrastovega maha
(64) Izvlečki drevesnega maha

Or. en
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Obrazložitev

Dišave so eden od glavnih vzrokov alergij. Ker se lahko alergije pojavijo pri katerikoli 
starosti, čeprav večina ljudi razvije prve znake pred desetim letom starosti, bi bilo treba v 
igračah prepovedati uporabo dišav, za katere je potrjeno, da povzročajo alergije.

Predlog spremembe 148
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar je dovoljena prisotnost sledi teh 
snovi, pod pogojem, da se je takšnim 
sledem tehnično nemogoče izogniti med 
dobro proizvodno prakso.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Uporaba dišav, ki pri otrocih lahko povzročajo alergije, ni odgovorna.

Predlog spremembe 149
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se navedejo naslednje 
alergenske dišavne snovi, če se kot take 
dodajo igračam v koncentracijah, večjih 
od 0,01 mas. %:

črtano

(1) Amil cinamal
(2) Amilcinamil alkohol

(3) Anisil alkohol

(4) Benzil alkohol
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(5) Benzil benzoat.

(6) Benzil cinamat

(7) Benzil salicilat

(8) Cinamal

(9) Cinamil alkohol

(10) Citral

(11) Citronelol 

(12) Kumarin 

(13) Evgenol

(14) Farnezol

(15) Geraniol

(16) Heksil cinamaldehide

(17) hidroksi-citronelal

(18) Hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehid

(19) Isoevgenol

(20) Lilial (v direktivi o kozmetičnih 
izdelkih naveden kot 2-(4-terc-
butilbenzil)propionaldehid)

(21) d-Limonen

(22) Linalol

(23) Metil heptin karbonat

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on

(25) Izvlečki hrastovega maha

(26) Izvlečki drevesnega maha

Or. de
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Obrazložitev

Uporaba dišav, ki pri otrocih lahko povzročajo alergije, ni odgovorna.

Predlog spremembe 150
Miroslav Mikolášik

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se navedejo naslednje 
alergenske dišavne snovi, če se kot take 
dodajo igračam v koncentracijah, večjih 
od 0,01 mas. %:

črtano

(1) Amil cinamal
(2) Amilcinamil alkohol
(3) Anisil alkohol
(4) Benzil alkohol
(5) Benzil benzoat.
(6) Benzil cinamat
(7) Benzil salicilat
(8) Cinamal
(9) Cinamil alkohol
(10) Citral
(11) Citronelol 
(12) Kumarin 
(13) Evgenol
(14) Farnezol
(15) Geraniol
(16) Heksil cinamaldehide
(17) hidroksi-citronelal
(18) Hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehid
(19) Isoevgenol
(20) Lilial (v direktivi o kozmetičnih 
izdelkih naveden kot 2-(4-terc-
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butilbenzil)propionaldehid)
(21) d-Limonen
(22) Linalol
(23) Metil heptin karbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on
(25) Izvlečki hrastovega maha
(26) Izvlečki drevesnega maha

Or. en

Obrazložitev

Dišave so eden od glavnih vzrokov alergij. Ker se lahko alergije pojavijo pri katerikoli 
starosti, čeprav večina ljudi razvije prve znake pred desetim letom starosti, bi bilo treba v 
igračah prepovedati uporabo dišav, za katere je potrjeno, da povzročajo alergije.

Predlog spremembe 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 8 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Element mg/kg v suhem, 
lomljivem, 
prahastem ali 
prožnem materialu 
za igrače

mg/kg
v tekočem ali 
lepljivem materialu 
za igrače

Aluminij 5625 1406
Antimon 45 11.3
Arzen 7.5 1.9
Barij 4500 1125
Bor 1200 300
Kadmij 3.8 0.9
Krom (III) 37.5 9.4
Krom (VI) 0.04 0.01
Kobalt 10.5 2.6
Baker 622.5 156
Svinec 27 6.8
Mangan 1200 300



AM\736063SL.doc 43/47 PE409.734v01-00

SL

Živo srebro 15 3.8
Nikelj 75 18.8
Selen 37.5 9.4
Stroncij 4500 1125
Kositer 15000 3750
Organski kositer 1.9 0.5
Cink 3750 938

Sprememba Parlamenta

Element mg/kg v trdnem, 
suhem, lomljivem, 
prahastem ali 
prožnem materialu 
za igrače

mg/kg
v tekočem ali 
lepljivem materialu 
za igrače

Aluminij 5625 1406
Antimon 45 11.3
črtano črtano črtano
Barij 4500 1125
Bor 1200 300
črtano črtano črtano
Krom (III) 37.5 9.4
črtano črtano črtano
Kobalt 10.5 2.6
Baker 622.5 156
črtano črtano črtano
Mangan 1200 300
črtano črtano črtano
Nikelj 75 18.8
Selen 37.5 9.4
Stroncij 4500 1125
Kositer 15000 3750
črtano črtano črtano
Cink 3750 938

Or. en

Obrazložitev

Arzen, kadmij, svinec, krom (VI), živo srebro in organski kositer so zelo strupeni.   Kadmij, 
svinec, krom (VI) in živo srebro so že prepovedani v avtomobilih ter električnih in 
elektronskih napravah. Krom (VI) v cementu je treba zmanjšati z dodajanjem železovega 
sulfata na neškodljivo raven.  Arzen je prepovedan v barvah in pri obdelavi lesa, organski 
onesnaževalci so prepovedani kot biocidi.  Zatorej se snovi, ki temeljijo na teh elementih, ne 
bi smele uporabljati v igračah.  
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Predlog spremembe 152
Jens Holm

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 8 – tabela in odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Element mg/kg v suhem, lomljivem,
prahastem ali
prožnem materialu za 
igrače

mg/kg
v tekočem ali lepljivem 
materialu za igrače

Aluminij  5625 1406

Antimon 45 11.3
Arzen 7.5 1.9

Barij  4500 1125

Bor 1200  300

Kadmij  3.8 0.9

Krom (III) 37.5 9.4

Krom (VI) 0.04 0.01

Kobalt 10.5 2.6

Baker 622.5 156

Svinec  27 6.8

Mangan  1200 300

Živo srebro 15   3.8

Nikelj 75 18.8

Selen  37.5 9.4

Stroncij  4500 1125

Kositer 15000  3750
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Organski kositer 1.9 0.5

Cink  3750 938
Te mejne vrednosti se ne uporabljajo za igrače, pri katerih je zaradi njihove dostopnosti, 
funkcije, prostornine ali mase jasno izključeno kakršno koli tveganje kot posledica sesanja, 
lizanja, zaužitja ali daljšega stika s kožo, kadar se uporabljajo, kot je določeno v prvem 
odstavku člena 9(2).

Predlog spremembe

Element mg/kg v suhem, lomljivem,
prahastem ali
prožnem materialu za 
igrače

mg/kg
v tekočem ali lepljivem 
materialu za igrače

Aluminij 5625 1406

Antimon 45 11.3
črtano črtano črtano
Barij  4500 1125

Bor 1200  300

črtano črtano črtano
Krom (III) 37.5 9.4

črtano črtano črtano
Kobalt 10.5 2.6

Baker 622.5 156

črtano črtano črtano
Mangan  1200 300

črtano črtano črtano
Nikelj 75 18.8

Selen  37.5 9.4

Stroncij  4500 1125

Kositer 15000  3750

Organski kositer 1.9 0.5

Cink  3750 938
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Or. en

Obrazložitev

Nekatere od teh snovi so znane kot snovi CMR in bi zato morale biti v igračah prepovedane v 
skladu s predlogom spremembe k Prilogi II, del III, točke 3-5 istega avtorja.  Za kadmij, 
krom (VI) in svinec je bilo ugotovljeno, da imajo resne posledice za zdravje in so prepovedani 
z direktivo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 
(direktiva RoHS) in z direktivo o izrabljenih vozilih (direktiva ELV). 

Zadnji odstavek je treba črtati, saj omogoča preveč odstopanj od prepovedi uporabe snovi 
CMR.

Predlog spremembe 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Snovi ali pripravki na podlagi naslednjih 
elementov se prepovejo za uporabo v 
igračah ali sestavnih delih igrač:
(1) Arzen
(2) Kadmij
(3) Krom (V)
(4) Svinec
(5) Živo srebro
(6) Organski kositer

Or. en

Obrazložitev

Arzen, kadmij, svinec, krom (VI), živo srebro in organski kositer so zelo strupeni.   Kadmij, 
svinec, krom (VI) in živo srebro so že prepovedani v avtomobilih ter električnih in 
elektronskih napravah. Krom (VI) v cementu je treba zmanjšati z dodajanjem železovega 
sulfata na neškodljivo raven.  Arzen je prepovedan v barvah in pri obdelavi lesa, organski 
onesnaževalci so prepovedani kot biocidi.  Zatorej se snovi ali pripravki, ki temeljijo na teh 
elementih, ne bi smeli uporabljati v igračah.  
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Predlog spremembe 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog direktive
Priloga IV – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) podroben opis oblikovanja in 
proizvodnje, vključno s seznamom 
sestavnih delov in materialov, uporabljenih 
v igračah, ter kopije varnostnih listov o 
uporabljenih kemikalijah, ki jih je mogoče 
dobiti pri dobaviteljih kemičnih izdelkov;

a) podroben opis oblikovanja in 
proizvodnje, vključno s seznamom 
sestavnih delov, materialov in surovin, 
uporabljenih v igračah, ter podrobne 
informacije o uporabljenih kemikalijah v 
igračah in njihovih sestavnih delih ter o 
uporabljenih količinah;

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec želi k predlogu spremembe 100 dodati tudi informacije o surovinah. Rezultati 
analiz kemikalij so lahko zelo različni od serije do serije zaradi uporabe različnih surovin.
Zato je pomembno, da so na voljo tudi informacije o surovinah.
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