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Pozměňovací návrh 102
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Směrnice 88/378/EHS je založena na 
zásadách nového přístupu uvedených 
v usnesení Rady ze dne 7. května 1985 
o novém přístupu k technické harmonizaci 
a normám. Stanoví proto pouze základní 
požadavky na bezpečnost hraček, zatímco 
konkrétní technické požadavky přijal 
Evropský výbor pro normalizaci (CEN) 
a Evropský výbor pro normalizaci 
v elektrotechnice (CENELEC) v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických 
předpisů. Shoda s harmonizovanými 
normami, jejichž referenční čísla jsou 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 
unie, předpokládá shodu s požadavky 
směrnice 88/378/EHS. Zkušenosti ukázaly, 
že tyto základní zásady se v odvětví hraček 
osvědčily a měly by být zachovány.

(2) Směrnice 88/378/EHS je založena na 
zásadách nového přístupu uvedených 
v usnesení Rady ze dne 7. května 1985 
o novém přístupu k technické harmonizaci 
a normám. Stanoví proto základní 
požadavky na bezpečnost hraček, včetně 
konkrétních požadavků na bezpečnost 
týkajících se jejich fyzických 
a mechanických vlastností, hořlavosti, 
chemických vlastností, elektrických 
vlastností, hygieny a radioaktivity. 
Technické požadavky přijal Evropský 
výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský 
výbor pro normalizaci v elektrotechnice 
(CENELEC) v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES 
o postupu při poskytování informací 
v oblasti norem a technických předpisů. 
Shoda s harmonizovanými normami, 
jejichž referenční čísla jsou zveřejněna 
v Úředním věstníku Evropské unie, 
předpokládá shodu s požadavky směrnice 
88/378/EHS.

Or. en

Odůvodnění 

Základní požadavky na bezpečnost nezahrnují pouze požadavky uvedené v článku 9 této 
směrnice, ale rovněž konkrétní požadavky na bezpečnost uvedené v příloze II. Navíc lze jen 
stěží předstírat, s ohledem na problémy v oblasti bezpečnosti, k nimž došlo v nedávné době, že 
v odvětví hraček je vše v pořádku. 
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Pozměňovací návrh 103
Karin Riis-Jørgensen, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou, Alexander Graf Lambsdorff, 
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Dalším důležitým cílem nového 
systému, který má být touto směrnicí 
zřízen, je podpořit a v určitých případech 
zajistit, aby byly nebezpečné látky 
a materiály používané v hračkách 
nahrazeny méně nebezpečnými látkami 
nebo technologiemi, jsou-li k dispozici 
vhodné a z ekonomického a technického 
hlediska proveditelné alternativy. 

Or. en

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je přizpůsobení se nařízení REACH (bod odůvodnění 
12).

Pozměňovací návrh 104
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zásada předběžné opatrnosti byla 
doplněna do Smlouvy v roce 1992 
a Soudní dvůr Evropských společenství 
několikrát výslovně uvedl, že obsah 
a dosah této zásady práva Společenství je 
jedním ze základů politiky Společenství 
v oblasti ochrany životního prostředí 
a zdraví1.
__________________
1Rozsudek ze dne 23. září 2003, věc C-192/01 
Komise v. Dánsko, Sb. rozh. 2003, s. I-9693; 
rozsudek ze dne 7. září 2004, věc C-127/02 
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Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee v. Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels, Sb. rozh. 2004, s. I-7405.

Or. sv

Odůvodnění 

Kvůli chybějícím statistickým údajům o nebezpečích a rizicích, která mohou představovat 
hračky pro bezpečnost a zdraví dětí, a vzhledem k tomu, že děti patří v závislosti na věku do 
velmi ohrožené nebo ohrožené skupiny obyvatelstva, musí být zásada předběžné opatrnosti 
zahrnuta do právních předpisů vztahujících se na bezpečnost hraček, tak aby umožnila jak 
příslušným orgánům členských států, tak hospodářským subjektům přijmout opatření, jejichž 
cílem je zabránit dodávání některých hraček na trh. Právní předpisy musí mít obecnou 
platnost.

Pozměňovací návrh 105
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zásada předběžné opatrnosti je ve 
Smlouvě výslovně uvedena od roku 1992 
a Soudní dvůr Evropských společenství 
mnohokrát1 upřesňoval podstatu 
a působnost této zásady v právu 
Společenství jako jeden ze základů politiky 
ochrany, již Společenství uplatňuje 
v oblasti životního prostředí a zdraví.
_________
1Rozsudek ze dne 23. září 2003, věc C-192/01 
Komise v. Dánsko, Sb. rozh. 2003, s. I-9693; 
rozsudek ze dne 7. září 2004 ve věci C-127/02, 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels proti Staatssecretaris van 
Landbouw, Sb. rozh. 2004, s. I-7405.

Or. en

Odůvodnění 

Kvůli chybějícím statistickým údajům o nebezpečích a rizicích, která mohou hračky 
představovat pro bezpečnost a zdraví dětí a vzhledem k tomu, že děti jsou zařazeny na základě 
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svého věku do velmi ohrožené nebo ohrožené skupiny obyvatelstva, musí být zásada 
předběžné opatrnosti zahrnuta do právních předpisů vztahujících se na bezpečnost hraček, 
aby umožnila jak příslušným orgánům členských států, tak hospodářským subjektům přijmout 
opatření, jejichž cílem je zabránit dodávání některých hraček na trh. 

Pozměňovací návrh 106
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Všechny hospodářské subjekty 
zapojené do dodavatelského 
a distribučního řetězce by měly přijmout 
vhodná opatření a zajistit, že dodávají na 
trh pouze hračky, které jsou v souladu 
s platnými právními předpisy. Směrnice 
stanoví jasné a vyrovnané rozdělení 
povinností, které odpovídají příslušné 
úloze jednotlivých subjektů v procesu 
dodávání a distribuce.

(8) Všechny hospodářské subjekty 
zapojené do dodavatelského 
a distribučního řetězce jednají s náležitou 
odpovědností a obezřetností, aby zajistily, 
že v podmínkách běžného a přiměřeně 
předvídatelného používání nepředstavují 
hračky, které se uvádějí na trh, nebezpečí 
pro bezpečnost a zdraví dětí. Hospodářské 
subjekty by měly přijmout vhodná opatření 
a zajistit, že dodávají na trh pouze hračky, 
které jsou v souladu s platnými právními 
předpisy. Směrnice stanoví jasné 
a vyrovnané rozdělení povinností, které 
odpovídají příslušné úloze jednotlivých 
subjektů v procesu dodávání a distribuce.

Or. sv

Odůvodnění 

Hospodářským subjektům nestačí doporučit, aby přijaly vhodná opatření, je třeba jim rovněž 
připomenout jejich odpovědnost. Jejich ostražitost je nezbytná pro zajištění bezpečnosti 
a zdraví dětí. Musí se zohlednit různé použití hraček.
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Pozměňovací návrh 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Všechny hospodářské subjekty 
zapojené do dodavatelského 
a distribučního řetězce by měly přijmout 
vhodná opatření a zajistit, že dodávají na 
trh pouze hračky, které jsou v souladu 
s platnými právními předpisy. Směrnice 
stanoví jasné a vyrovnané rozdělení 
povinností, které odpovídají příslušné 
úloze jednotlivých subjektů v procesu 
dodávání a distribuce.

(8) Tato směrnice se zakládá na zásadě, že
všechny hospodářské subjekty zapojené do 
dodavatelského a distribučního řetězce by 
měly vyrábět, dovážet či dodávat na trh 
hračky s odpovědností a opatrností 
potřebnou k tomu, aby za běžných nebo 
přiměřeně předvídatelných podmínek 
použití neměly hračky škodlivý vliv na 
zdraví dětí ani na životní prostředí. 
Hospodářské subjekty by měly přijmout 
vhodná opatření a zajistit, že dodávají na 
trh pouze hračky, které jsou v souladu 
s platnými právními předpisy. Směrnice 
stanoví jasné a vyrovnané rozdělení 
povinností, které odpovídají příslušné 
úloze jednotlivých subjektů v procesu 
dodávání a distribuce.

Or. en

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh zavádí povinnost opatrnosti pro hospodářské subjekty. Toto 
přizpůsobení bylo inspirováno ustanoveními nařízení REACH (bod odůvodnění 16). 

Pozměňovací návrh 108
Martí Grau i Segú

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) S cílem zlepšit dodržování zásad 
spravedlivé hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu a zabránit ohrožení 
bezpečnosti dětí je třeba posílit 
mechanismy hraničních kontrol hraček, 
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které vstupují na evropský trh.

Or. es

Odůvodnění 

Evropské firmy by měly těžit ze všech záruk, které stávající směrnice důsledně uplatňuje na 
dovážené hračky, a rovněž spotřebitel, který si dovezenou hračku zakoupí, by měl mít jistotu, 
že je tato hračka v souladu s platnými právními předpisy. 

Pozměňovací návrh 109
Karin Riis-Jørgensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Za účelem zajištění ochrany dětí před 
nebezpečími, která byla odhalena teprve 
v nedávné době, je rovněž nutné přijmout 
nové základní požadavky na bezpečnost. 
Zejména je nezbytné doplnit a aktualizovat 
ustanovení o chemických látkách 
v hračkách. Obsahem těchto ustanovení by 
mělo být, že hračky mají být v souladu 
s obecnými právními předpisy 
Společenství týkajícími se chemických 
látek, zejména s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 
dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně 
směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise 
(ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES. Tato ustanovení by však 
měla být přizpůsobena zvláštním potřebám 
dětí, které tvoří zranitelnou skupinu 
spotřebitelů. Proto by měla být stanovena 
nová omezení pro látky, které jsou podle 
směrnice 67/548/EHS ze dne 27. června 
1967 o sbližování právních a správních 

(16) Za účelem zajištění vysoké úrovně
ochrany dětí a životního prostředí před 
nebezpečími by měla být v souladu se 
zásadou předběžné opatrnosti věnována 
velká pozornost nebezpečnými látkám, 
zejména látkám CMR, a alergenním 
látkám a prvkům. Je rovněž nutné 
přijmout nové základní požadavky na 
bezpečnost. Zejména je nezbytné doplnit 
a aktualizovat ustanovení o chemických 
látkách v hračkách. Obsahem těchto 
ustanovení by mělo být, že hračky mají být 
v souladu s obecnými právními předpisy 
Společenství týkajícími se chemických 
látek, zejména s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 
dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně 
směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise 
(ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES. Tato ustanovení by však 
měla být přizpůsobena zvláštním potřebám 
dětí, které tvoří zranitelnou skupinu 



AM\744156CS.doc 9/200 PE412.121v02-00

CS

předpisů týkajících se klasifikace, balení 
a označování nebezpečných látek 
klasifikovány jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
(CMR), a pro vonné látky vzhledem ke 
zvláštnímu nebezpečí, které tyto látky 
mohou pro lidské zdraví představovat. 
Zvláštní limitní hodnoty stanovené 
směrnicí 88/378/EHS pro některé látky by 
měly být aktualizovány, aby byly 
zohledněny nové vědecké poznatky.

spotřebitelů. Proto by měla být stanovena 
nová omezení pro látky, které jsou podle 
směrnice 67/548/EHS ze dne 27. června 
1967 o sbližování právních a správních 
předpisů týkajících se klasifikace, balení 
a označování nebezpečných látek 
klasifikovány jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
(CMR), a pro vonné látky vzhledem ke 
zvláštnímu nebezpečí, které tyto látky 
mohou pro lidské zdraví představovat. 
Zvláštní limitní hodnoty stanovené 
směrnicí 88/378/EHS pro některé látky by 
měly být aktualizovány, aby byly 
zohledněny nové vědecké poznatky.

Or. en

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh zdůrazňuje, jak je důležité věnovat pozornost látkám, jejichž vlastnosti 
vzbuzují velké obavy. Je přizpůsobením se nařízení REACH (bod odůvodnění 69).

Pozměňovací návrh 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) S cílem zabránit jakémukoli 
možnému zdvojování hodnocení podle této 
směrnice a nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH) by neměly látky CMR, které 
byly vyhodnoceny a nebyly zakázány 
v souladu s touto směrnicí, podléhat 
návrhům na omezení podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) s ohledem na 
rizika pro lidské zdraví a neměly by 
podléhat povolování podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) s ohledem na 
rizika pro lidské zdraví v souladu s čl. 58 
odst. 2 uvedeného nařízení. Aby se 
podobnému zdvojování zabránilo, neměly 
by látky CMR, které byly vyhodnoceny pro 
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použití v hračkách a které nebyly 
zakázány podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH), podléhat 
omezením či hodnocení podle této 
směrnice. 

Or. en

Odůvodnění .

 Musí se předejít jakémukoli zdvojování ze strany různých orgánů EU, pokud jde o použití 
stejné látky v hračkách. Pokud je látka obsažená v hračkách vyhodnocena podle této 
směrnice, neměla by následně podléhat omezením či povolovacímu postupu podle nařízení 
REACH (čl. 58 odst. 2 nařízení REACH). Podobně pak i v případě, kdy použití látky 
v hračkách není na základě příslušného hodnocení zakázáno podle nařízení REACH, by látka 
neměla podléhat ustanovením této směrnice. 

Pozměňovací návrh 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) S cílem zabránit zdvojování 
hodnocení podle této směrnice a nařízení 
(ES) č. 1907/2006 (REACH) by neměly 
látky CMR, které byly vyhodnoceny 
a nebyly zakázány podle této směrnice, 
podléhat návrhům na omezení podle 
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) 
s ohledem na rizika pro lidské zdraví 
a neměly by podléhat povolování podle 
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) 
s ohledem na rizika pro lidské zdraví 
v souladu čl. 58 odst. 2 uvedeného 
nařízení. Obdobně, aby se zabránilo 
zdvojování, by látky CMR, které byly 
vyhodnoceny pro použití v hračkách 
a které nebyly zakázány podle nařízení 
(ES) č. 1907/2006 (REACH), neměly 
podléhat omezením či hodnocení podle 
této směrnice. 

Or. en
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Odůvodnění 

Pokud jde o použití stejných látek CMR v hračkách, musí se zabránit jakémukoli zdvojenému 
hodnocení ze strany orgánů EU, které by mohlo vést k různým výsledkům. Pokud je látka 
CMR obsažená v hračkách vyhodnocena, podle této směrnice, neměla by následně podléhat 
omezením či povolovacímu postupu podle nařízení REACH. V případě povolování je možné 
postupovat podle čl. 58 odst. 2 nařízení REACH. Podobně pak i v případě, kdy použití látky 
v hračkách není na základě příslušného hodnocení zakázáno podle nařízení REACH, by látka 
neměla podléhat ustanovením této směrnice. 

Pozměňovací návrh 112
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) S cílem zabránit jakémukoli 
zdvojování hodnocení podle této směrnice 
a nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) by 
neměly látky CMR, které již byly 
vyhodnoceny a nebyly zakázány podle této 
směrnice, podléhat návrhům na omezení 
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH) s ohledem na rizika pro lidské 
zdraví a neměly by podléhat povolování 
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH) s ohledem na rizika pro lidské 
zdraví v souladu s čl. 58 odst. 2 
uvedeného. Proto, aby se zabránilo 
zdvojování, by neměly látky CMR, které 
byly vyhodnoceny pro použití v hračkách 
a které nebyly zakázány podle nařízení 
(ES) č. 1907/2006 (REACH), podléhat 
omezením či hodnocení podle této 
směrnice. 

Or. en

Odůvodnění 

Tato směrnice by měla být uvedena do souladu s nařízením REACH.
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 Všechny tyto nové povinnosti v souvislosti s hračkami jsou přidány k povinnostem 
v novém nařízení REACH. Dodavatelské řetězce materiálu pro hračkářský průmyslu 
se v současnosti připravují na to, aby splnily povinnosti plynoucí z nařízení REACH, 
a mnohé z prováděcích nástrojů jsou stále ještě ve fázi vývoje. 

 Tato směrnice vytvoří paralelní postup k nařízení REACH. 

Pokud použití látky v hračkách není na základě příslušného hodnocení zakázáno podle 
nařízení REACH, neměla by látka podléhat ustanovením této směrnice 

Pozměňovací návrh 113
Andrea Losco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) S cílem zabránit zdvojování 
hodnocení podle této směrnice a nařízení 
(ES) č. 1907/2006 (REACH) by neměly 
látky CMR, které byly vyhodnoceny pro 
použití v hračkách a nebyly zakázány 
podle této směrnice, podléhat návrhům na 
omezení ani postupu povolování podle 
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) 
s ohledem na rizika pro lidské zdraví 
v souladu s čl. 58 odst. 2 uvedeného 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění 

Tato směrnice musí být uvedena do souladu s nařízením REACH.
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Pozměňovací návrh 114
Martí Grau i Segú

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Je nutné zabránit duplicitnímu 
posuzování ze strany různých orgánů EU 
(např. Vědeckého výboru pro spotřební 
výrobky podle připravované směrnice 
o bezpečnosti hraček a Evropské agentury 
pro chemické látky podle nařízení 
REACH) pro použití stejných látek CMR 
v hračkách s potenciálně rozdílnými 
výsledky.

Or. es

Pozměňovací návrh 115
Jacques Toubon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Aby bylo možné dosáhnout souladu 
s ustanoveními této směrnice poté, co 
vejde v platnost, je nezbytné zavést 
dvouleté harmonizované přechodné 
období. Dále je nutné po zveřejnění 
bezpečnostních revidovaných norem 
týkajících se chemických vlastností zavést 
zvláštní pětileté přechodné období 
a poskytnout tak výrobcům hraček 
a hospodářským subjektům dostatek času, 
aby se přizpůsobili novým technickým 
požadavkům týkajícím se chemických 
vlastností a zajistit jednotné provádění této 
směrnice v Evropské unii.

Or. fr
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Odůvodnění 

Pětileté přechodné období pro ustanovení této směrnice týkající se chemických vlastností by 
umožnilo: 
• poskytnout podnikům (z 95 % se jedná o malé a střední podniky) dostatek času, aby 
přizpůsobily své výrobní postupy a vypracovaly posouzení rizik v případě žádostí o výjimku; 
• připravit protokoly a potřebné vybavení k uskutečnění nových testů a vymezení kritérií 
pro posouzení rizik; 
• poskytnout průmyslu a vědeckému výboru čas dokončit posouzení prokazující 
bezpečnost z hlediska použití látek CMR (karcinogenních, mutagenních nebo toxických pro 
reprodukci). 

Pozměňovací návrh 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Po vstupu této směrnice v platnost je 
nutné dodržovat harmonizované 
přechodné období dvou let pro plnění 
ustanovení této směrnice a po uplynutí 
tohoto období dodatečné přechodné 
období v délce tří let, aby se výrobcům 
hraček a hospodářským subjektům poskytl 
dostatek času na přizpůsobení se novým 
technickým požadavkům, pokud jde 
o chemické látky, a aby se zajistilo 
jednotné uplatňování této směrnice v celé 
EU.

Or. en

Odůvodnění 

Návrh směrnice stanoví, že členské státy nebudou omezovat uvádění na trh hraček, jež jsou 
v souladu se stávající směrnicí o bezpečnosti hraček 88/378/EHS, nejméně „dva roky po 
vstupu této směrnice v platnost“, což znamená, že se členské státy mohou rozhodnout 
uplatňovat nová ustanovení této směrnice okamžitě po jejím vstupu v platnost. To 
nevyhnutelně povede k vytvoření změti různých právních předpisů v jednotlivých členských 
státech. Z důvodu právní jistoty je důležité takovéto situaci zabránit. 
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Pozměňovací návrh 117
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Po vstupu této směrnice v platnost je 
nutné dodržovat harmonizované 
přechodné období dvou let pro plnění 
ustanovení této směrnice a po vstupu této 
směrnice v platnost ve všech členských 
státech dodatečné přechodné období 
v délce tří let, aby se výrobcům hraček 
a hospodářským subjektům poskytl 
dostatek času na přizpůsobení se novým 
technickým požadavkům, pokud jde 
o chemické látky a aby se zajistilo 
jednotné uplatňování této směrnice v celé 
EU.

Or. en

Odůvodnění 

Návrh směrnice stanoví, že v případě hraček, jež jsou v souladu se stávající směrnicí 
o bezpečnosti hraček 88/378/EHS, nebudou členské státy nejméně „ dva roky po vstupu této 
směrnice v platnost“ bránit jejich uvádění na trh. Členské státy se mohou rozhodnout 
uplatňovat nová ustanovení okamžitě po vstupu směrnice v platnost, což by představovalo pro 
hospodářské subjekty neúnosnou zátěž a nevyhnutelně vedlo k vytvoření změti různých 
právních předpisů v jednotlivých členských státech. Z důvodu právní jistoty je důležité 
takovéto situaci zabránit. V případě požadavků na chemické látky je třeba odlišného přístupu, 
neboť tato ustanovení se výrazně liší od stávajících právních předpisů a od ustanovení 
nařízení REACH. Hračkářskému průmyslu se musí poskytnout čas na přizpůsobení se. 
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Pozměňovací návrh 118
Andrea Losco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Po vstupu této směrnice v platnost je 
nutné dodržovat harmonizované 
přechodné období dvou let pro plnění 
ustanovení této směrnice a po uplynutí 
tohoto období dodatečné přechodné 
období v délce tří let, aby se výrobcům 
hraček a obchodním subjektům poskytl 
dostatek času na přizpůsobení se novým 
technickým požadavkům, pokud jde 
o chemické látky a aby se zajistilo 
jednotné uplatňování této směrnice v celé 
EU.

Or. en

Odůvodnění 

Návrh směrnice stanoví, že v případě hraček, jež vyhovují požadavkům stávající směrnici 
o bezpečnosti hraček 88/378/EHS „a které byly uvedeny na trh před vstupem této směrnice 
v platnost nebo nejpozději dva roky po vstupu této směrnice v platnost“, nebudou členské 
státy bránit jejich uvádění na trh. Členské státy se mohou rozhodnout provádět nová 
ustanovení okamžitě po vstupu směrnice v platnost, což by vytvořilo pro hospodářské subjekty 
neúnosnou zátěž a nevyhnutelně vedlo k vytvoření změti různých právních předpisů 
v jednotlivých členských státech.Z důvodu právní jistoty je důležité takovéto situaci zabránit.

Pozměňovací návrh 119
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Po vstupu této směrnice v platnost je 
nutné dodržovat všeobecné 
harmonizované přechodné období dvou 
let pro plnění ustanovení této směrnice 
a zvláštní přechodné období v délce tří let 
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po zveřejnění revidované harmonizované 
normy v oblasti bezpečnosti hraček 
související s chemickými vlastnostmi, aby 
se výrobcům hraček a obchodním 
subjektům poskytl dostatek času na 
přizpůsobení se novým technickým 
požadavkům, pokud jde o chemické látky, 
a aby se zajistilo jednotné uplatňování této 
směrnice v celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Po vstupu této směrnice v platnost je 
nutné dodržovat harmonizované 
přechodné období dvou let, pokud jde 
o plnění ustanovení této směrnice, a další 
přechodné období v délce jednoho roku 
poté, co vstoupí v platnost revidovaná 
norma o hračkách EN 71−3 týkající se 
nových chemických požadavků této 
směrnice, aby se výrobcům hraček 
a hospodářským subjektům poskytl 
dostatek času na přizpůsobení se novým 
technickým požadavkům a aby se zajistilo 
jednotné uplatňování této směrnice v celé 
EU.

Or. en

Odůvodnění 

Návrh stanoví, že se členské státy mohou rozhodnout uplatňovat nová ustanovení okamžitě po 
vstupu směrnice v platnost, což by představovalo pro hospodářské subjekty neúnosnou zátěž 
a nevyhnutelně vedlo k vytvoření změti různých právních předpisů. Hračkářskému průmyslu 
a regulačním orgánům je nutno poskytnout čas na přizpůsobení se, jinak dojde k ohrožení 
životaschopnosti malých a středních podniků. Je třeba dalšího přechodného období v délce 1 
roku, aby mohl výbor CEN revidovat stávající normy týkající se hraček a aby je odvětví mohlo 
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začít dodržovat. 

Pozměňovací návrh 121
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Cílem obecných a zvláštních 
chemických požadavků této směrnice by 
měla být ochrana zdraví dětí před
nebezpečnými látkami v hračkách, zatímco 
otázky týkající se dopadu hraček na životní 
prostředí upravují horizontální právní 
předpisy na ochranu životního prostředí, 
které se vztahují i na hračky, zejména 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 
o odpadech, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. 
ledna 2003 o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. 
prosince 1994 o obalech a obalových 
odpadech a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. 
září 2006 o bateriích a akumulátorech 
a odpadních bateriích a akumulátorech a 
o zrušení směrnice 91/157/EHS.

(17) Cílem obecných a zvláštních 
chemických požadavků této směrnice by 
měla být ochrana zdraví dětí před 
nebezpečnými látkami v hračkách, zatímco 
otázky týkající se dopadu hraček na životní 
prostředí upravují právní předpisy na 
ochranu životního prostředí, které se 
vztahují na elektrické a elektronické
hračky, jmenovitě směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 
27. ledna 2003 o omezení používání 
některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/96/ES o odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních. Kromě toho 
jsou environmentální otázky týkající se 
odpadu upraveny ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 
5. dubna 2006 o odpadech, otázky týkající 
se obalů ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 
20. prosince 1994 o obalech a obalových 
odpadech a otázky týkající se baterií 
a akumulátorů ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 
6. září 2006 o bateriích a akumulátorech 
a odpadních bateriích a akumulátorech a 
o zrušení směrnice 91/157/EHS.

Or. en

Odůvodnění 
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Stávající znění budí dojem, že environmentální otázky jsou výslovně zohledněny u všech typů 
hraček, a přitom jsou řešeny pouze v případě elektrických a elektronických hraček. 
Horizontální právní předpisy se nevztahují výslovně na hračky a neměly by být spojovány se 
směrnicemi o elektrických a elektronických zařízeních a odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních. 

Pozměňovací návrh 122
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Cílem obecných a zvláštních 
chemických požadavků této směrnice by 
měla být ochrana zdraví dětí před 
nebezpečnými látkami v hračkách, zatímco 
otázky týkající se dopadu hraček na životní 
prostředí upravují horizontální právní 
předpisy na ochranu životního prostředí, 
které se vztahují i na hračky, zejména 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 
o odpadech, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. 
ledna 2003 o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. 
prosince 1994 o obalech a obalových 
odpadech a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. 
září 2006 o bateriích a akumulátorech 
a odpadních bateriích a akumulátorech a 
o zrušení směrnice 91/157/EHS.

(17) Cílem obecných a zvláštních 
chemických požadavků této směrnice by 
měla být ochrana zdraví dětí před 
nebezpečnými látkami v hračkách, zatímco 
otázky týkající se dopadu hraček na životní 
prostředí upravují právní předpisy na 
ochranu životního prostředí, které se 
vztahují na elektrické a elektronické
hračky, zejména směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 
27. ledna 2003 o omezení používání 
některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních. Kromě toho jsou 
environmentální otázky týkající se odpadu 
upraveny ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 
5. dubna 2006 o odpadech, otázky týkající 
se obalů ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 
20. prosince 1994 o obalech a obalových 
odpadech a otázky týkající se baterií 
a akumulátorů jsou upraveny ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady 
2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích 
a akumulátorech a odpadních bateriích 
a akumulátorech a o zrušení směrnice 
91/157/EHS.
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Or. en

Pozměňovací návrh 123
Eva-Britt Svensson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Cílem obecných a zvláštních 
chemických požadavků této směrnice by 
měla být ochrana zdraví dětí před 
nebezpečnými látkami v hračkách, zatímco 
otázky týkající se dopadu hraček na životní 
prostředí upravují horizontální právní 
předpisy na ochranu životního prostředí, 
které se vztahují i na hračky, zejména 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 
o odpadech, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. 
ledna 2003 o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. 
prosince 1994 o obalech a obalových 
odpadech a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. 
září 2006 o bateriích a akumulátorech 
a odpadních bateriích a akumulátorech a 
o zrušení směrnice 91/157/EHS.

(17) Cílem obecných a zvláštních 
chemických požadavků této směrnice by 
měla být ochrana zdraví dětí před 
nebezpečnými látkami v hračkách, zatímco 
otázky týkající se dopadu hraček na životní 
prostředí upravují právní předpisy na 
ochranu životního prostředí, které se 
vztahují na elektrické a elektronické
hračky, jmenovitě směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 
27. ledna 2003 o omezení používání 
některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních. 

Kromě toho jsou environmentální otázky 
týkající se odpadu upraveny ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 
o odpadech, otázky týkající se obalů ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 
o obalech a obalových odpadech a otázky 
týkající se baterií a akumulátorů ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
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2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích 
a akumulátorech a odpadních bateriích
a akumulátorech a o zrušení směrnice 
91/157/EHS.

Or. en

Odůvodnění 

Znění Komise budí dojem, že environmentální otázky jsou výslovně zohledněny u všech typů 
hraček, a přitom jsou řešeny pouze v případě elektrických a elektronických hraček.
Horizontální právní předpisy se nevztahují výlučně na hračky a neměly by být spojovány se 
směrnicemi o elektrických a elektronických zařízeních a odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních.

Pozměňovací návrh 124
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Cílem obecných a zvláštních 
chemických požadavků této směrnice by 
měla být ochrana zdraví dětí před 
nebezpečnými látkami v hračkách, zatímco 
otázky týkající se dopadu hraček na životní 
prostředí upravují horizontální právní 
předpisy na ochranu životního prostředí, 
které se vztahují i na hračky, zejména 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 
o odpadech, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. 
ledna 2003 o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. 
prosince 1994 o obalech a obalových 
odpadech a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. 

(17) Cílem obecných a zvláštních 
chemických požadavků této směrnice by 
měla být ochrana zdraví dětí před 
nebezpečnými látkami v hračkách, zatímco 
otázky týkající se dopadu hraček na životní 
prostředí upravují právní předpisy na 
ochranu životního prostředí, které se 
vztahují na elektrické a elektronické
hračky, jmenovitě směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 
27. ledna 2003 o omezení používání 
některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních.
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září 2006 o bateriích a akumulátorech 
a odpadních bateriích a akumulátorech a 
o zrušení směrnice 91/157/EHS.

Kromě toho jsou environmentální otázky 
týkající se odpadu upraveny ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 
o odpadech, otázky týkající se obalů ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 
o obalech a obalových odpadech a otázky 
týkající se baterií a akumulátorů jsou 
upraveny ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 
6. září 2006 o bateriích a akumulátorech 
a odpadních bateriích a akumulátorech a 
o zrušení směrnice 91/157/EHS.

Or. en

Odůvodnění 

Stávající znění budí dojem, že environmentální otázky jsou výslovně zohledněny u všech typů 
hraček, a přitom jsou řešeny pouze v případě elektrických a elektronických hraček. 
Horizontální právní předpisy se nevztahují výslovně na hračky a neměly by být spojovány se 
směrnicemi o elektrických a elektronických zařízeních a odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních.

Pozměňovací návrh 125
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Cílem obecných a zvláštních 
chemických požadavků této směrnice by 
měla být ochrana zdraví dětí před 
nebezpečnými látkami v hračkách, zatímco 
otázky týkající se dopadu hraček na životní 
prostředí upravují horizontální právní 
předpisy na ochranu životního prostředí, 
které se vztahují i na hračky, zejména 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 

(17) Cílem obecných a zvláštních 
chemických požadavků této směrnice by 
měla být ochrana zdraví dětí před 
veškerými nebezpečnými látkami 
v hračkách, zatímco otázky týkající se 
dopadu hraček na životní prostředí upravují 
horizontální právní předpisy na ochranu 
životního prostředí, které se vztahují i na 
hračky, zejména směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. 
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o odpadech, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. 
ledna 2003 o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. 
prosince 1994 o obalech a obalových 
odpadech a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. 
září 2006 o bateriích a akumulátorech 
a odpadních bateriích a akumulátorech a 
o zrušení směrnice 91/157/EHS.

dubna 2006 o odpadech, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 
o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. 
prosince 1994 o obalech a obalových 
odpadech a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. 
září 2006 o bateriích a akumulátorech 
a odpadních bateriích a akumulátorech a 
o zrušení směrnice 91/157/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Hračky či jejich části a obaly, 
u nichž lze oprávněně předpokládat, že 
dojde k jejich kontaktu s potravinami, by 
měly splňovat požadavky nařízení (ES) 
č. 1935/2004 o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami. 

Or. en

Odůvodnění 

Je vhodné poukázat na skutečnost, že právní předpisy o materiálech určených pro styk 
s potravinami se mohou vztahovat na hračky, např. v případě dětské kávové či čajové 
soupravy lze oprávněně předpokládat, že dojde k jejímu styku s potravinami. Toto ustanovení 
je potřebné objasnit, neboť tato otázka nebyla dosud ve všech zemích EU objasněna. 
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Pozměňovací návrh 127
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V souladu se zásadou předběžné 
opatrnosti je vhodné stanovit zvláštní 
požadavky na bezpečnost, aby se předešlo 
možnému zvláštnímu nebezpečí, které 
představují hračky v potravinách, jelikož 
spojení hračky s potravinou by mohlo
způsobit nebezpečí udávení, jež je odlišné 
od nebezpečí, které představuje hračka 
samotná, a na něž se proto nevztahují 
žádná zvláštní opatření na úrovni 
Společenství.

(18) Je vhodné stanovit zvláštní požadavky 
na bezpečnost, aby se předešlo možnému 
zvláštnímu nebezpečí, které představují 
hračky v potravinách, jelikož spojení 
hračky s potravinou by mohlo způsobit 
nebezpečí udávení, jež je odlišné od 
nebezpečí, které představuje hračka 
samotná, a na něž se proto nevztahují 
žádná zvláštní opatření na úrovni 
Společenství.

Or. sv

Odůvodnění 

Zásada předběžné opatrnosti by se měla v rámci této pozměněné směrnice uplatňovat 
všeobecně. Tento pozměňovací návrh také souvisí s pozměňujícím návrhem 1, který se týká 
bodu odůvodnění 3a.

Pozměňovací návrh 128
Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Jelikož není vyloučena existence nebo 
vývoj hraček, které představují nebezpečí 
a na něž se nevztahuje zvláštní požadavek 
na bezpečnost stanovený touto směrnicí, je 
nezbytné stanovit obecný požadavek na 
bezpečnost jako právní základ pro opatření 
proti těmto hračkám. Proto by měla být 
míra bezpečnosti hraček vymezena 
odkazem na použití, ke kterému je výrobek 
určen, a současně by mělo být zohledněno 

(19) Jelikož není vyloučena existence nebo 
vývoj hraček, které představují nebezpečí 
a na něž se nevztahuje zvláštní požadavek 
na bezpečnost stanovený touto směrnicí, je 
nezbytné stanovit obecný požadavek na 
bezpečnost jako právní základ pro opatření 
proti těmto hračkám. Proto by měla být 
míra bezpečnosti hraček vymezena 
odkazem na použití, ke kterému je výrobek 
určen, a současně by mělo být zohledněno 
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jeho předvídatelné použití s přihlédnutím 
k chování dětí, které obecně nejednají 
s takovou opatrností jako průměrný 
dospělý uživatel. 

jeho předvídatelné použití s přihlédnutím 
k chování dětí, které obecně nejednají 
s takovou opatrností jako průměrný 
dospělý uživatel. Pokud vědecké poznatky 
toto posouzení rizik neumožňují, měly by 
členské státy, zejména prostřednictvím 
příslušných orgánů, uplatňovat zásadu 
předběžné opatrnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Jelikož není vyloučena existence nebo 
vývoj hraček, které představují nebezpečí 
a na něž se nevztahuje zvláštní požadavek 
na bezpečnost stanovený touto směrnicí, je 
nezbytné stanovit obecný požadavek na 
bezpečnost jako právní základ pro opatření 
proti těmto hračkám. Proto by měla být 
míra bezpečnosti hraček vymezena 
odkazem na použití, ke kterému je výrobek 
určen, a současně by mělo být zohledněno
jeho předvídatelné použití s přihlédnutím 
k chování dětí, které obecně nejednají 
s takovou opatrností jako průměrný 
dospělý uživatel.

(19) Jelikož není vyloučena existence nebo 
vývoj hraček, které představují nebezpečí 
a na něž se nevztahuje zvláštní požadavek 
na bezpečnost stanovený touto směrnicí, je 
nezbytné stanovit obecný požadavek na 
bezpečnost jako právní základ pro opatření 
proti těmto hračkám. Proto by měla být 
míra bezpečnosti hraček vymezena 
odkazem na použití, ke kterému je výrobek 
určen, a současně by měla být zohledněna 
jeho veškerá možná použití s přihlédnutím 
k chování dětí, od nichž nelze očekávat, že 
se budou řídit návodem, jak to lze 
očekávat v případě dospělého uživatele. 

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Jelikož není vyloučena existence nebo (19) Jelikož není vyloučena existence nebo 
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vývoj hraček, které představují nebezpečí 
a na něž se nevztahuje zvláštní požadavek 
na bezpečnost stanovený touto směrnicí, je 
nezbytné stanovit obecný požadavek na 
bezpečnost jako právní základ pro opatření 
proti těmto hračkám. Proto by měla být 
míra bezpečnosti hraček vymezena 
odkazem na použití, ke kterému je výrobek 
určen, a současně by mělo být zohledněno 
jeho předvídatelné použití s přihlédnutím 
k chování dětí, které obecně nejednají 
s takovou opatrností jako průměrný 
dospělý uživatel.

vývoj hraček, které představují nebezpečí 
a na něž se nevztahuje zvláštní požadavek 
na bezpečnost stanovený touto směrnicí, je 
nezbytné stanovit obecný požadavek na 
bezpečnost jako právní základ pro opatření 
proti těmto hračkám. Proto by měla být 
míra bezpečnosti hraček vymezena 
odkazem na použití, ke kterému je výrobek 
určen, a současně by mělo být zohledněno 
jeho přiměřeně předvídatelné použití 
s přihlédnutím k chování dětí, které obecně 
nejednají s takovou opatrností jako 
průměrný dospělý uživatel.

Or. sv

Odůvodnění 

Pro účely hodnocení je třeba uvést různé předvídatelné způsoby použití hračky. Je nezbytné je 
zvážit s cílem přistoupit k hodnocení hračky tak, aby se zohlednily různé možné způsoby 
použití hračky dítětem, přičemž se vyloučí případy, ve kterých by dítě určitého věku hračku 
nemohlo používat z důvodu stádia svého vývoje tělesného, intelektuálního, atd.

Pozměňovací návrh 131
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Jelikož není vyloučena existence nebo 
vývoj hraček, které představují nebezpečí 
a na něž se nevztahuje zvláštní požadavek 
na bezpečnost stanovený touto směrnicí, je 
nezbytné stanovit obecný požadavek na 
bezpečnost jako právní základ pro opatření 
proti těmto hračkám. Proto by měla být 
míra bezpečnosti hraček vymezena 
odkazem na použití, ke kterému je výrobek 
určen, a současně by mělo být zohledněno 
jeho předvídatelné použití s přihlédnutím 
k chování dětí, které obecně nejednají 
s takovou opatrností jako průměrný 
dospělý uživatel.

(Netýká se českého znění.)



AM\744156CS.doc 27/200 PE412.121v02-00

CS

Or. sv

Odůvodnění 

Pro účely hodnocení je třeba uvést různé předvídatelné způsoby použití hračky. Je nezbytné je 
zvážit s cílem přistoupit k hodnocení hračky tak, aby se zohlednily zohlednily různé možné 
způsoby použití hračky dítětem, přičemž se vyloučí případy, ve kterých by dítě určitého věku 
hračku nemohlo používat z důvodu stádia svého vývoje tělesného, intelektuálního, atd.

Pozměňovací návrh 132
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jak výrobcům, tak uživatelům musí 
být jasné, že připojením označení CE na 
hračku výrobce prohlašuje, že výrobek je 
v souladu se všemi platnými požadavky 
a že za něj nese plnou odpovědnost.

(22) Výrobcům musí být jasné, že 
připojením označení CE na hračku výrobce 
prohlašuje, že výrobek je v souladu se 
všemi platnými požadavky a že za něj nese 
plnou odpovědnost.

Or. sv

Odůvodnění 

Pouze výrobce může označit hračku značkou CE. Musí si být vědom tohot, že použití značky 
CE se řídí přísnými pravidly, že nese odpovědnost a že jakékoli zneužití muže být potrestáno. 

Pozměňovací návrh 133
Jacques Toubon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Pokud vědecké hodnocení 
neumožňuje určení rizika s dostatečnou 
přesností za účelem zajištění vysoké 
úrovně ochrany zdraví, zejména zdraví 
dětí, měla by být uplatněna zásada 
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předběžné opatrnosti. 

Or. fr

Odůvodnění 

Stávající návrh směrnice a návrh zprávy se neodvolávají na zásadu předběžné opatrnosti (čl. 
174 Smlouvy o ES), jejímž cílem je mimo jiné ochrana zdraví osob. Je třeba připomenout 
zásadu předběžné opatrnosti tak, jako tomu bylo u směrnice o ftalátech v hračkách a 
předmětech pro péči o děti. (2005/84/ES bod odůvodnění 8).

Pozměňovací návrh 134
Eva-Britt Svensson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Zejména by měla být Komisi svěřena 
pravomoc změnit v určitých přesně 
definovaných případech chemické 
požadavky, v určitých případech udělit 
výjimky ze zákazu použití látek CMR 
a rovněž změnit znění zvláštních 
upozornění u určitých kategorií hraček. 
Jelikož jde o opatření obecného významu, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice a/nebo
doplnění této směrnice o nové jiné než 
podstatné prvky, uvedená opatření musí 
být přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným článkem 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

(32) Zejména by měla být Komisi svěřena 
pravomoc změnit znění zvláštních 
upozornění u určitých kategorií hraček. 
Jelikož jde o opatření obecného významu, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice, mimo 
jiné doplněním této směrnice o nové jiné 
než podstatné prvky, uvedená opatření 
musí být přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným článkem 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

Odůvodnění 

Vychází z pozměňovacího návrhu k článku 45 stejného autora.

Pozměňovací návrh 135
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
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Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Zejména by měla být Komisi svěřena 
pravomoc změnit v určitých přesně 
definovaných případech chemické 
požadavky, v určitých případech udělit 
výjimky ze zákazu použití látek CMR
a rovněž změnit znění zvláštních 
upozornění u určitých kategorií hraček.
Jelikož jde o opatření obecného významu, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice a/nebo
doplnění této směrnice o nové jiné než 
podstatné prvky, uvedená opatření musí 
být přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným článkem 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.  

(32) Zejména by měla být Komisi svěřena 
pravomoc změnit v určitých přesně 
definovaných případech chemické 
požadavky a rovněž změnit znění 
zvláštních upozornění u určitých kategorií 
hraček. Jelikož jde o opatření obecného 
významu, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, mimo jiné prostřednictvím
doplnění této směrnice o nové jiné než 
podstatné prvky, uvedená opatření musí 
být přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným článkem 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

Odůvodnění 

Toto vypuštění znění je v souladu s pozměňovacími návrhy k příloze II.

Pozměňovací návrh 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Zejména by měla být Komisi svěřena 
pravomoc změnit v určitých přesně 
definovaných případech chemické 
požadavky, v určitých případech udělit 
výjimky ze zákazu použití látek CMR
a rovněž změnit znění zvláštních 
upozornění u určitých kategorií hraček.
Jelikož jde o opatření obecného významu, 
jejichž předmětem je změna jiných než 

(32) Zejména by měla být Komisi svěřena 
pravomoc změnit v určitých přesně 
definovaných případech chemické 
požadavky a rovněž změnit znění 
zvláštních upozornění u určitých kategorií 
hraček. Jelikož jde o opatření obecného 
významu, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, mimo jiné doplněním doplnění 



PE412.121v02-00 30/200 AM\744156CS.doc

CS

podstatných prvků této směrnice a/nebo
doplnění této směrnice o nové jiné než 
podstatné prvky, uvedená opatření musí 
být přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným článkem 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.  

této směrnice o nové jiné než podstatné 
prvky, uvedená opatření musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES. 

Or. en

Odůvodnění 

Navrhované vypuštění věty je v souladu s podstatou pozměňovacích návrhů k příloze II.

Pozměňovací návrh 137
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Po vstupu této směrnice v platnost je 
nezbytné harmonizované přechodné 
období v délce až 5 let, aby měli výrobci 
hraček a další tržní subjekty čas 
přizpůsobit se novým technickým 
a zejména chemickým požadavkům a aby 
se v celé Evropské unii zajistilo důsledné 
provádění této směrnice.

Or. en

Odůvodnění 

Znění navržené Komisí, pokud jde o provádění „nejpozději dva roky po vstupu této směrnice 
v platnost“, je třeba objasnit, aby se zabránilo jeho špatnému výkladu a narušení trhu. Pevně 
stanovené přechodné období v délce dvou let by se mělo dodržovat ve všech členských státech. 
Příloha II, jež se týká chemických vlastností, by měla vstoupit v platnost teprve po uplynutí 
dodatečného tříletého přechodného období, což by umožnilo harmonizaci s nařízením 
REACH a vytvoření nových postupů a norem testování.
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Pozměňovací návrh 138
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1  pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro 
bezpečnost výrobků navržených nebo 
určených, výlučně či nikoliv, ke hraní 
dětem mladším 14 let (dále jen „hračky“), 
a pro jejich volný pohyb ve Společenství.

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro 
bezpečnost výrobků navržených nebo 
v důsledku jejich funkcí, rozměrů 
a charakteristik určených, výlučně či 
nikoliv, ke hraní dětem mladším 14 let 
(dále jen „hračky“), a pro jejich volný 
pohyb ve Společenství. 

Or. en

Odůvodnění 

Pojem „určených“ není naprosto srozumitelný, což vede k různému provádění ze strany 
jednotlivých členských států. Vysvětlující fráze je navržena již v článku čl. 9 odst. 2 a měla by 
být použita pokaždé, když je v článcích užito slovo „určených“.

Pozměňovací návrh 139
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1  pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro 
bezpečnost výrobků navržených nebo 
určených, výlučně či nikoliv, ke hraní 
dětem mladším 14 let (dále jen „hračky“), 
a pro jejich volný pohyb ve Společenství.

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro 
bezpečnost výrobků navržených nebo 
v důsledku jejich funkcí, rozměrů 
a charakteristik určených, výlučně či 
nikoliv, ke hraní dětem mladším 14 let 
(dále jen „hračky“), a pro jejich volný 
pohyb ve Společenství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 140
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1  pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro 
bezpečnost výrobků navržených nebo 
určených, výlučně či nikoliv, ke hraní 
dětem mladším 14 let (dále jen „hračky“), 
a pro jejich volný pohyb ve Společenství.

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro 
bezpečnost výrobků navržených nebo 
v důsledku jejich funkcí, rozměrů 
a charakteristik určených, výlučně či 
nikoliv, ke hraní dětem mladším 14 let 
(dále jen „hračky“), a pro jejich volný 
pohyb ve Společenství.

Or. en

Odůvodnění 

Pojem „určených“ není naprosto srozumitelný a mohl by vést k různému provádění ze strany 
jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 156
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvodné podezření, že hračka, kterou 
uvedli na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, nebo ji stáhnou z trhu 
a případně odvolají od koncových 
uživatelů. Neprodleně o tom uvědomí 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 
hračku dodávali, a uvedou podrobnosti 
zejména o nesouladu a o přijatých 

7. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvodné podezření, že hračka, kterou 
uvedli na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, nebo ji stáhnou z trhu 
a případně odvolají od koncových 
uživatelů. Neprodleně o tom uvědomí 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 
hračku dodávali, a uvedou podrobnosti 
zejména o nesouladu a o přijatých 
nápravných opatřeních. Výrobci okamžitě 
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nápravných opatřeních. zastaví uvádění dané hračky na trh až do 
doby, kdy dosáhne hračka souladu 
s platnými právními předpisy 
Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1  pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro 
bezpečnost výrobků navržených nebo 
určených, výlučně či nikoliv, ke hraní 
dětem mladším 14 let (dále jen „hračky“), 
a pro jejich volný pohyb ve Společenství.

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro 
bezpečnost výrobků navržených nebo 
určených, výlučně či nikoliv, ke hraní
dětem mladším 14 let (dále jen „hračky“), 
a pro jejich volný pohyb ve Společenství 
v souladu se zásadou předběžné 
opatrnosti.

Or. el

Pozměňovací návrh 142
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tato směrnice vychází se zásady, že 
výrobci, dovozci a ostatní hospodářské 
subjekty zaručují, že výroba nebo uvedení 
hraček a chemických látek, které 
obsahují, na trh, nemá škodlivé nebo 
toxické účinky na zdraví dětí nebo životní 
prostředí. Tato opatření se zakládají na 
zásadě předběžné opatrnosti. 



PE412.121v02-00 34/200 AM\744156CS.doc

CS

Or. sv

Odůvodnění 

V příslušných smlouvách a předpisech Společenství se vždy odkazuje na cíl dosáhnout vysoké 
ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Stejným způsobem je třeba postupovat při 
revizích právních předpisů týkajících se bezpečnosti hraček, včetně chemických látek 
použitých při jejich výrobě. V této souvislosti je nezbytné připomenout, že do právních 
předpisů týkajících se bezpečnosti hraček musí být začleněna zásada předběžné opatrnosti.

Pozměňovací návrh 143
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) „které mohou vést k udušení“: 
jakýkoli předmět, jehož tvar nebo velikost 
mu umožňují bez použití jiné síly, pouze 
silou samotného předmětu, zcela překrýt 
ústa, nos nebo dolní cesty dýchací;

Or. sv

Odůvodnění 

Tento jev se musí vymezit, protože požití některých hraček může vést k udušení nebo způsobit 
žaludeční nebo střevní problémy. Požití některých hraček je možné jen proto, že jsou menší 
než válec, o kterém je zmínka výše a kterým se testuje jejich velikost.

Pozměňovací návrh 144
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) „poškozením zdraví“ fyzické poranění 
nebo škoda na zdraví;

(13) „poškozením zdraví“ fyzické poranění 
nebo jakákoli jiná škoda na zdraví, včetně 
dlouhodobých zdravotních následků;
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Or. en

Odůvodnění 

Toto znění objasňuje, že pojem „škoda na zdraví“ zahrnuje i dlouhodobé zdravotní následky, 
jako jsou karcinogenní účinky a narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí.

Pozměňovací návrh 145
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) „poškozením zdraví“ fyzické poranění 
nebo škoda na zdraví;

(13) „poškozením zdraví“ fyzické poranění 
nebo škoda na zdraví včetně dlouhodobých 
zdravotních následků;

Or. el

Pozměňovací návrh 146
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) „hračkou určenou pro“ hračka, 
u níž rodič či dohled může oprávněně 
předpokládat, že je určena pro dítě 
uvedené věkové skupiny. Skutečnost, že se 
na výrobek umístí upozornění o tom, že 
není vhodný pro určitou věkovou skupinu, 
nelze považovat za splnění bezpečnostních 
požadavků této směrnice. 

Or. en

Odůvodnění 

 Studie ukazují, že upozornění umístěné na hračkách není efektivní cestou, jak zajistit plnění 
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základních bezpečnostních požadavků. Zejména hračka, u níž lze oprávněně předpokládat, že 
je určená pro malé děti, by měla splňovat požadavky, jako je testování týkající se jejích 
malých částí. Slovní spojení, jako je „jednoznačně určeno pro děti mladší x měsíců“ v této 
směrnici, by měla být definována tak, aby se zabránilo jejich zneužití. 

Pozměňovací návrh 147
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) „měkkou hračkou s výplní“ hračka, 
která je oděná či neoděná, má měkký 
povrch a jejíž výplň tvoří měkké materiály, 
jež umožňují stlačení hlavní části hračky 
rukou;

Or. en

Odůvodnění 

Měkké hračky s výplní by měly být vždy považovány za určené pro děti mladší 36 měsíců. Je 
třeba vytvořit definici, aby se objasnilo, na jaké hračky se toto pravidlo vztahuje. 

Pozměňovací návrh 148
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) „obalem“ jakýkoli materiál 
připojený k hračce při jejím prodeji, který 
nemusí být definován jako hračka či 
jakýkoli jiný výrobek prodávaný společně 
s touto hračkou.

Or. en
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Odůvodnění 

Obal je ve směrnici zmíněn a je třeba ho jednoznačně definovat, aby se rozlišila hračka od 
obalu, neboť se na ně vztahují odlišné požadavky. 

Pozměňovací návrh 149
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobce vypracuje technickou 
dokumentaci v souladu s článkem 20 a 
provede nebo dá provést postup 
posuzování shody uplatnitelný v souladu 
s článkem 18.

2. Výrobce vypracuje technickou 
dokumentaci v souladu s článkem 20 a 
provede nebo dá provést postup 
posuzování shody uplatnitelný v souladu 
s článkem 18.

Byl-li soulad hračky s platnými požadavky 
takovým postupem prokázán, vypracují 
výrobci ES prohlášení o shodě uvedené v 
článku 14 a připojí označení shody 
stanovené v čl. 16 odst. 1.

Byl-li soulad hračky s platnými požadavky 
takovým postupem prokázán, vypracují 
výrobci ES prohlášení o shodě uvedené v 
článku 14 a připojí označení shody 
stanovené v čl. 16 odst. 1.
Bylo-li prostřednictvím nezávislé zkušebny 
prokázáno, že hračka odpovídá platným 
požadavkům, připojí výrobci označení 
shody stanovené v čl. 16a odst. 1.

Or. de

Odůvodnění 

Pokud výrobci nechají ověřit soulad s příslušnými požadavky nezávislou třetí osobou, měli by 
mít možnost označit nadhodnotu přezkoušení značkou CE+.

Pozměňovací návrh 150
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci uchovávají technickou 
dokumentaci a ES prohlášení o shodě po 

3. Výrobci uchovávají technickou 
dokumentaci a ES prohlášení o shodě po 
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dobu deseti let po uvedení hračky na trh. dobu pěti let po uvedení hračky na trh.

Or. en

Odůvodnění 

Navrhovaná doba deseti let výrazným způsobem navýší náklady hospodářských subjektů na 
uchovávání dokumentace. Toto je třeba uvést do souladu s jinými požadavky, např. 
s uchováváním daňových dokladů. 

Pozměňovací návrh 151
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobci zajistí, že se používají postupy 
zaručující stálou shodu sériové výroby. Je 
třeba patřičně přihlédnout ke změnám 
návrhu nebo parametrů výrobku a změnám 
harmonizovaných norem, na jejichž 
základě se prohlašuje shoda hračky.

4. Výrobci zajistí, že se používají postupy 
zaručující stálou shodu sériové výroby
s modelem nebo prototypem hračky 
nebo jejích částí, které byly použity při 
různých postupech hodnocení příslušné 
hračky, jakož i dodržení norem 
a základních požadavků stanovených 
v článku 9 a příloze II. Výrobci také
patřičně přihlédnou ke změnám návrhu 
nebo parametrů výrobku a změnám 
harmonizovaných norem, na jejichž 
základě se prohlašuje shoda hračky.

Výrobci ve všech případech, kdy to je 
vhodné, provádějí zkoušky vzorků hraček 
uváděných na trh, provádějí šetření 
a případně vedou knihy stížností
a průběžně o těchto kontrolách informují 
distributory.

Výrobci provádějí zkoušky vzorků
vyrobených hraček uváděných na trh,
včetně jejich částí. Tyto zkoušky se
provádějí alespoň jednou ročně, aniž by 
byl dotčen článek 38. Výrobci prošetřují 
a reagují na reklamace a stížnosti od 
různých hospodářských subjektů 
a konečných uživatelů ve lhůtě nejvýše 2 
týdny. O přijatých reklamacích 
a stížnostech vedou knihy stížností
v souladu s článkem 7a a informují 
hospodářské subjekty a konečné uživatele 
o jejich průběhu.

Or. sv
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Odůvodnění 

Cílem této směrnice je posílit ustanovení v oblasti bezpečnosti hraček a zdraví dětí. Výrobci 
musí být také schopni prokázat zavedení různých postupů. Zkoušky na základě vzorků musí 
být proto pravidelné a musí se vztahovat na předměty, které vycházejí z výroby a také na 
součásti, ze kterých se skládají. A nakonec, reklamace a stížnosti musí být vyřízeny v rozumné 
lhůtě, ať už jsou předloženy jinými hospodářskými subjekty nebo konečnými uživateli.

Pozměňovací návrh 152
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobci zajistí, že se používají postupy 
zaručující stálou shodu sériové výroby. Je 
třeba patřičně přihlédnout ke změnám 
návrhu nebo parametrů výrobku a změnám 
harmonizovaných norem, na jejichž 
základě se prohlašuje shoda hračky.

4. Výrobci zajistí, že se používají postupy 
zaručující stálou shodu sériové výroby. Je 
třeba patřičně přihlédnout ke změnám 
návrhu nebo parametrů výrobku a změnám 
harmonizovaných norem, na jejichž 
základě se prohlašuje shoda hračky.

Výrobci ve všech případech, kdy to je 
vhodné, provádějí zkoušky vzorků hraček 
uváděných na trh, provádějí šetření a 
případně vedou knihy stížností a průběžně 
o těchto kontrolách informují distributory.

Výrobci ve všech případech, kdy to je 
vhodné, provádějí zkoušky vzorků hraček 
uváděných na trh, provádějí šetření a 
případně vedou knihy stížností a průběžně 
o těchto kontrolách informují distributory.

V případě postupu podle článku 16a 
provádějí pověřené nezávislé orgány 
pravidelně nezbytné namátkové kontroly a 
šetření.

Or. de

Odůvodnění 

Pokud výrobci nechají ověřit soulad s příslušnými požadavky nezávislou třetí osobou, měli by 
mít možnost označit nadhodnotu přezkoušení značkou CE+.
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Pozměňovací návrh 153
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výrobci uvádějí své jméno a adresu, na 
níž je lze kontaktovat, na hračce, nebo 
v případech, kdy to rozměr nebo povaha 
hračky neumožňuje, na obalu nebo v 
dokladu doprovázejícím hračku.

6. Výrobci uvádějí své jméno a adresu, na 
níž je lze kontaktovat, a případně název a 
adresu nezávislé zkušebny, která hračku 
prověřila, na hračce, nebo – v případech, 
kdy to rozměr nebo povaha hračky 
neumožňuje, – na obalu nebo v dokladu 
doprovázejícím hračku.

Or. de

Odůvodnění 

Pokud výrobci nechají ověřit soulad s příslušnými požadavky nezávislou třetí osobou, měli by 
mít možnost označit nadhodnotu přezkoušení značkou CE+.

Pozměňovací návrh 154
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvodné podezření, že hračka, kterou 
uvedli na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, nebo ji stáhnou z trhu 
a případně odvolají od koncových 
uživatelů. Neprodleně o tom uvědomí 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 
hračku dodávali, a uvedou podrobnosti
zejména o nesouladu a o přijatých 
nápravných opatřeních.

7. Pokud existuje důvod se domnívat, že 
hračka, kterou výrobci uvedli na trh, 
představuje pro děti jakékoli zdravotní 
riziko nebo že není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, výrobci 
okamžitě přijmou nezbytná nápravná 
opatření, jimiž hračku uvedou v soulad, 
nebo ji stáhnou z trhu a případně odvolají 
od koncových uživatelů. Neprodleně o tom 
uvědomí vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž hračku dodávali, a podrobně 
popíší zejména příčinu nesouladu a přijatá 
nápravná opatření a opatření související 
se stáhnutím či odvoláním hračky.
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Pozměňovací návrh 155
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvodné podezření, že hračka, kterou 
uvedli na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, nebo ji stáhnou z trhu a 
případně odvolají od koncových uživatelů. 
Neprodleně o tom uvědomí vnitrostátní 
orgány členských států, v nichž hračku 
dodávali, a uvedou podrobnosti zejména 
o nesouladu a o přijatých nápravných 
opatřeních.

7. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvodné podezření, že hračka, kterou 
uvedli na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, nebo ji stáhnou z trhu a 
případně odvolají od koncových uživatelů. 
Neprodleně o tom uvědomí vnitrostátní 
orgány členských států, v nichž hračku 
dodávali, a uvedou podrobnosti zejména 
o nesouladu a o přijatých nápravných 
opatřeních.

Nezávislé subjekty, které se domnívají 
nebo mají důvodné podezření, že hračka 
uvedená na trh, kterou prověřovaly, 
neodpovídá platným právním předpisům 
Společenství, uloží výrobci, aby přijal 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvede v soulad s platnými předpisy, 
případně aby ji stáhl z trhu a odebral zpět 
od konečných spotřebitelů. Neprodleně 
o tom uvědomí vnitrostátní orgány 
členských států, v nichž byla hračka 
uvedena na trh, a uvedou podrobnosti 
zejména o neshodě výrobku a nápravných 
opatřeních, která mají být přijata.

Or. de

Odůvodnění 

Vyplývá ze zavedení označení CE+.
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Pozměňovací návrh 156
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvodné podezření, že hračka, kterou 
uvedli na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, nebo ji stáhnou z trhu 
a případně odvolají od koncových 
uživatelů. Neprodleně o tom uvědomí 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 
hračku dodávali, a uvedou podrobnosti 
zejména o nesouladu a o přijatých 
nápravných opatřeních.

7. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvodné podezření, že hračka, kterou 
uvedli na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, nebo ji stáhnou z trhu 
a případně odvolají od koncových 
uživatelů. Neprodleně o tom uvědomí 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 
hračku dodávali, a uvedou podrobnosti 
zejména o nesouladu a o přijatých 
nápravných opatřeních. Výrobci okamžitě 
zastaví uvádění dané hračky na trh až do 
doby, kdy dosáhne hračka souladu 
s platnými právními předpisy 
Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výrobci předloží příslušným 
vnitrostátním orgánům na jejich žádost 
všechny informace a dokumentaci 
nezbytnou k prokázání shody hračky. 
Spolupracují s těmito orgány na jejich 
žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž 
cílem je zabránit rizikům představovaným 
hračkami, které uvedli na trh.

8. Výrobci předloží příslušným 
vnitrostátním orgánům na jejich žádost ve 
lhůtě sedmi dnů všechny informace 
a dokumentaci nezbytnou k prokázání 
shody hračky. Spolupracují s těmito orgány 
na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, 
jejichž cílem je zabránit rizikům 
představovaným hračkami, které uvedli na 
trh.

Or. en
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Odůvodnění 

Časovou lhůtu pro předložení nezbytných informací a dokumentace je třeba upřesnit 
s ohledem na zajištění lepšího provádění bezpečnostních opatření, jež jsou určena k ochraně 
zdraví dětí. 

Pozměňovací návrh 158
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Výrobci, kteří zmocní pověřeného 
zástupce, oznámí zmocnění příslušným 
vnitrostátním orgánům, na jejichž území 
jsou jejich hračky dostupné, a to 
nejpozději čtyři týdny po datu zmocnění 
tohoto zástupce.

Or. en

Odůvodnění 

Toto oznámení je nezbytné a musí být provedeno v konkrétní časové lhůtě. 

Pozměňovací návrh 159
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Toto oznámení přinejmenším 
obsahuje údaje o pověřeném zástupci 
(jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, 
adresu elektronické pošty, adresu 
internetové stránky), podrobnosti 
o hračkách, kvůli kterým se na 
pověřeného zástupce vztahují povinnosti 
uvedené v odstavci 3, a jedinečná 
identifikační čísla těchto hraček.
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Odůvodnění 

Minimální informace, které musí výrobce oznámit příslušným vnitrostátním orgánům po 
zmocnění pověřeného zástupce musí být přesně stanovené, aby bylo možné plnit cíle této 
směrnice. 

Pozměňovací návrh 160
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) uchovávat ES prohlášení o shodě 
a technickou dokumentaci pro potřeby 
vnitrostátních orgánů dozoru po dobu 
deseti let;

(a) uchovávat ES prohlášení o shodě 
a technickou dokumentaci pro potřeby 
vnitrostátních orgánů dozoru po dobu pěti 
let;

Or. en

Odůvodnění 

Navrhovaná doba deseti let výrazným způsobem navýší náklady hospodářských subjektů na 
uchovávání dokumentace. Měla by být uvedena do souladu s jinými požadavky, např. 
s uchováváním daňových dokladů. 

Pozměňovací návrh 161
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podávat příslušným vnitrostátním 
orgánům na jejich žádost všechny 
informace a dokumentaci nezbytnou 
k prokázání shody hračky;

(b) předloží příslušným vnitrostátním 
orgánům na jejich žádost ve lhůtě sedmi 
dnů všechny informace a dokumentaci 
nezbytnou k prokázání shody hračky;

Or. en
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Odůvodnění 

Časovou lhůtu pro předložení nezbytných informací a dokumentace je třeba upřesnit 
s ohledem na zajištění lepšího provádění bezpečnostních opatření, jež jsou určeny k ochraně 
zdraví dětí.

Pozměňovací návrh 162
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při uvádění hračky na trh dovozci řádně 
dbají na platné požadavky.

1. Při uvádění hračky na trh dovozci řádně 
dbají na platné požadavky a zajišťují, že 
hračky, které uvádějí na trh, jsou 
v souladu s touto směrnicí a jsou 
bezpečné.

Or. en

Odůvodnění 

Je naprosto zásadní, aby dovozci nesli část odpovědnosti za provádění této směrnice a za 
zajišťování plnění jejích cílů.

Pozměňovací návrh 163
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dovozci uvádějí své jméno a adresu, na 
níž je lze kontaktovat, na hračce, nebo 
v případech, kdy to rozměr nebo povaha 
hračky neumožňuje, na obalu nebo 
v dokladu doprovázejícím hračku.

3. Dovozci uvádějí na hračce viditelným 
a snadno čitelným způsobem své jméno 
a adresu, telefonní číslo a adresu 
elektronické pošty, na kterých je lze 
kontaktovat, nebo v případech, kdy to 
rozměr nebo povaha hračky neumožňuje, 
na obalu nebo v dokladu doprovázejícím 
hračku, a to viditelným způsobem, který je 
výrazně odlišen od popisu dané hračky.
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Odůvodnění 

Informace uvedené v návrhu musí být zvýrazněny a musí být rychle a snadno dostupné. 

Pozměňovací návrh 164
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvodné podezření, že hračka, kterou 
uvedli na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, nebo ji stáhnou z trhu 
a případně odvolají od koncových 
uživatelů. Neprodleně o tom uvědomí 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 
hračku dodávali, a uvedou podrobnosti
zejména o nesouladu a o přijatých 
nápravných opatřeních.

5. Pokud existuje důvod se domnívat, že 
hračka, kterou dovozci uvedli na trh, 
představuje pro děti jakékoli zdravotní 
riziko nebo že není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, dovozci 
okamžitě přijmou nezbytná nápravná 
opatření, jimiž hračku uvedou v soulad, 
nebo ji stáhnou z trhu a odvolají od 
koncových uživatelů. Neprodleně o tom 
uvědomí vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž hračku dodávali, a podrobně 
popíší zejména příčinu nesouladu a přijatá 
nápravná opatření a opatření související 
se stáhnutím či odvoláním hračky.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Dovozci po dobu deseti let uchovávají 
kopii EC prohlášení o shodě pro potřeby 
orgánů dozoru nad trhem a zaručují, že 
technická dokumentace může být těmto 
orgánům na požádání předložena.

6. Dovozci po dobu pěti let uchovávají 
kopii EC prohlášení o shodě pro potřeby 
orgánů dozoru nad trhem a zaručují, že 
technická dokumentace může být těmto 
orgánům na požádání předložena.
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Odůvodnění 

Navrhovaná doba deseti let výrazným způsobem navýší náklady hospodářských subjektů na 
uchovávání dokumentace. Měla by být uvedena do souladu s jinými požadavky, např. 
s uchováváním daňových dokladů. 

Pozměňovací návrh 166
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci předloží příslušným 
vnitrostátním orgánům na jejich žádost 
všechny informace a dokumentaci 
nezbytnou k prokázání shody hračky. 
Spolupracují s těmito orgány na jejich 
žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž 
cílem je zabránit rizikům představovaným 
hračkami, které uvedli na trh.

7. Dovozci předloží příslušným 
vnitrostátním orgánům na jejich žádost ve 
lhůtě sedmi dnů všechny informace 
a dokumentaci nezbytnou k prokázání 
shody hračky. Spolupracují s těmito orgány 
na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, 
jejichž cílem je zabránit rizikům 
představovaným hračkami, které uvedli na 
trh.

Or. en

Odůvodnění 

Je třeba upřesnit časovou lhůtu pro předložení nezbytných informací a dokumentace .

Pozměňovací návrh 167
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při dodávání hračky na trh distributoři 
jednají podle platných požadavků.

1. Při uvádění hračky na trh distributoři 
jednají podle platných požadavků 
a zajišťují, že hračky, které uvádějí na trh, 
jsou v souladu s touto směrnicí a jsou 
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bezpečné.

Or. en

Odůvodnění 

Je naprosto zásadní, aby každá část dodavatelského řetězce nesla svůj díl odpovědnosti za 
provádění této směrnice a za zajišťování plnění jejích cílů.

Pozměňovací návrh 168
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvodné podezření, že hračka, kterou 
uvedli na trh, není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, přijmou 
nezbytná nápravná opatření, jimiž hračku 
uvedou v soulad, nebo ji stáhnou z trhu 
a případně odvolají od koncových 
uživatelů. Neprodleně o tom uvědomí 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 
hračku dodávali, a uvedou podrobnosti
zejména o nesouladu a o přijatých 
nápravných opatřeních.

Pokud existuje důvod se domnívat, že 
hračka, kterou distributoři uvedli na trh, 
představuje pro děti jakékoli zdravotní 
riziko nebo že není v souladu s platnými 
právními předpisy Společenství, 
distributoři okamžitě přijmou nezbytná 
nápravná opatření, jimiž hračku uvedou 
v soulad, nebo ji stáhnou z trhu a odvolají 
od koncových uživatelů. Neprodleně o tom 
uvědomí ostatní dotčené hospodářské 
subjekty a vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž hračku dodávali, a podrobně 
popíší zejména příčinu nesouladu a přijatá 
nápravná opatření a opatření související 
se stáhnutím či odvoláním hračky.

Or. en

Odůvodnění 

Je třeba upřesnit časovou lhůtu pro předložení nezbytných informací a dokumentace 
s ohledem na zajištění lepšího provádění bezpečnostních opatření, jež jsou určena k ochraně 
zdraví dětí.
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Pozměňovací návrh 169
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři předloží příslušným 
vnitrostátním orgánům na jejich žádost 
všechny informace a dokumentaci 
nezbytnou k prokázání shody hračky. 
Spolupracují s těmito orgány na jejich 
žádost při jakýchkoli činnostech, jejichž 
cílem je zabránit rizikům představovaným 
hračkami, které uvedli na trh.

5. Distributoři předloží příslušným 
vnitrostátním orgánům na jejich žádost ve 
lhůtě sedmi dnů všechny informace 
a dokumentaci nezbytnou k prokázání 
shody hračky. Spolupracují s těmito orgány 
na jejich žádost při jakýchkoli činnostech, 
jejichž cílem je zabránit rizikům 
představovaným hračkami, které uvedli na 
trh.

Or. en

Odůvodnění 

Je třeba upřesnit časovou lhůtu pro předložení nezbytných informací a dokumentace 
s ohledem na zajištění lepšího provádění bezpečnostních opatření, jež jsou určena k ochraně 
zdraví dětí.

Pozměňovací návrh 170
Anna Hedh

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Rejstřík
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Hospodářské subjekty vedou rejstřík 
nápravných opatření, stažení, odvolání 
a stížností, které obdržely od jiných 
hospodářských subjektů a koncových 
uživatelů, a souvisejících přijatých 
opatření. 
Rejstřík u každého z výše uvedených 
opatření jasně stanoví jeho důvody, 
jedinečné identifikační číslo dotčené 
hračky a identifikaci hračky, která 
umožňuje její dohledatelnost, datum 
obdržení stížnosti a datum, kdy bylo 
odesláno oznámení o příslušném přijatém 
opatření.
Rejstřík se uchovává po dobu deseti let. 
Subjekty zpřístupní rejstříky příslušným 
vnitrostátním orgánům na jejich žádost. 

Or. en

Odůvodnění 

V čl. 3 odst. 4 se odkazuje na rejstřík, který vedou výrobci. Je proto nezbytné upřesnit 
podmínky pro vedení takového rejstříku. 

Pozměňovací návrh 171
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 8 – pododstavec 1 – písm. (b a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) jakýkoli hospodářský subjekt, který 
jako nezávislá zkušebna případně osvědčil 
označení CE+.

Or. de

Odůvodnění 

Vyplývá ze zavedení označení CE+.
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Pozměňovací návrh 172
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Disponují příslušnými systémy a postupy, 
které jim umožňují poskytnout dané 
informace orgánům dozoru nad trhem na 
vyžádání po dobu deseti let.

Disponují příslušnými systémy a postupy, 
které jim umožňují poskytnout dané 
informace orgánům dozoru nad trhem na 
vyžádání po dobu pěti let.

Or. en

Odůvodnění 

Navrhovaná doba deseti let výrazným způsobem navýší náklady hospodářských subjektů na 
uchovávání dokumentace. Měla by být uvedena do souladu s jinými požadavky, např. 
s uchováváním daňových dokladů. 

Pozměňovací návrh 173
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Disponují příslušnými systémy a postupy, 
které jim umožňují poskytnout dané 
informace orgánům dozoru nad trhem na 
vyžádání po dobu deseti let.

Disponují příslušnými systémy a postupy, 
které jim umožňují po dobu deseti let 
poskytnout na požádání a ve lhůtě sedmi 
dnů orgánům dozoru nad trhem dané 
informace. 

Or. en

Odůvodnění 

Je třeba upřesnit časovou lhůtu pro předložení nezbytných informací a dokumentace 
s ohledem na zajištění lepšího provádění bezpečnostních opatření, jež jsou určena k ochraně 
zdraví dětí.
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Pozměňovací návrh 174
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou všechna opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby hračky 
nemohly být uvedené na trh, pokud nejsou 
v souladu se základními požadavky na 
bezpečnost stanovenými, pokud jde 
o obecný požadavek na bezpečnost, 
v odstavci 2 a, pokud jde o zvláštní 
požadavky na bezpečnost, v příloze II.

1. Členské státy přijmou všechna opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby hračky 
nemohly být uvedené na trh, pokud nejsou 
v souladu se základními požadavky na 
bezpečnost. Tato opatření řádně 
zohledňují zásadu předběžné opatrnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou všechna opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby hračky 
nemohly být uvedené na trh, pokud nejsou 
v souladu se základními požadavky na 
bezpečnost stanovenými, pokud jde 
o obecný požadavek na bezpečnost, 
v odstavci 2 a, pokud jde o zvláštní 
požadavky na bezpečnost, v příloze II.

1. Členské státy přijmou všechna opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby hračky 
nemohly být uvedené na trh, pokud nejsou 
v souladu se základními požadavky na 
bezpečnost stanovenými, pokud jde 
o obecný požadavek na bezpečnost, 
v odstavci 2 a, pokud jde o zvláštní 
požadavky na bezpečnost, v příloze II. 
Tato opatření řádně zohledňují zásadu 
předběžné opatrnosti.

Or. en

Odůvodnění 

If a toy has shown to cause incidents, or is in every relevant aspect similar to a toy which has 
caused incidents, market surveillance authorities should be able to take measures against that 
toy, even if the connection between the toy and the incident is not possible to completely prove 
scientifically. Presently, the authorities are experiencing too high a burden of proof before 
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being able to force manufacturers to act. This should not be the case, since it is the 
manufacturer who has the responsibility only to make safe toys available on the market as 
well as the information and the powers to take that responsibility.

Pozměňovací návrh 176
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou všechna opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby hračky 
nemohly být uvedené na trh, pokud nejsou 
v souladu se základními požadavky na 
bezpečnost stanovenými, pokud jde o 
obecný požadavek na bezpečnost, 
v odstavci 2 a, pokud jde o zvláštní 
požadavky na bezpečnost, v příloze II.

1. Členské státy přijmou všechna opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby hračky 
nemohly být uvedené na trh, pokud nejsou 
v souladu se základními požadavky na 
bezpečnost stanovenými, pokud jde o 
obecný požadavek na bezpečnost, 
v odstavci 2 a, pokud jde o zvláštní 
požadavky na bezpečnost, v příloze II. 
Členské státy řádně zohledňují zásadu 
předběžné opatrnosti.

Or. el

Pozměňovací návrh 177
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přijímání těchto opatření členské státy 
zohlední zásadu předběžné opatrnosti 
stanovenou v článku 8 směrnice 
2001/95/ES.

Or. en

Odůvodnění 

Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků stanoví, že v případě, kdy příslušné orgány členských 
států přijímají opatření dozoru nad trhem vůči nějakému výrobku by měla být důsledně 
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zohledněna zásada předběžné opatrnosti. Vzhledem k tomu, že v případě hraček jde 
o bezpečnost dětí, měla by směrnice o bezpečnosti hraček poskytnout takový stupeň 
bezpečnosti, který je přinejmenším na úrovni směrnice o obecné bezpečnosti výrobků.

Pozměňovací návrh 178
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hračky nesmí ohrozit bezpečnost nebo 
zdraví uživatelů nebo třetích osob při 
používání určeným způsobem nebo 
způsobem předvídatelným s ohledem na 
obvyklé chování dětí. Vezme se v úvahu 
schopnost uživatelů, případně jejich 
dohledu, a to zejména v případě hraček, 
které jsou svou funkcí, rozměry a 
charakteristikami určené pro děti mladší 36
měsíců. Štítky na hračkách nebo na jejich 
obalech a návody k použití k nim připojené 
plně a účinně upozorní uživatele nebo 
jejich dohled na nebezpečí a riziko 
poškození zdraví související s používáním 
těchto hraček a plynoucí z jejich podstaty a 
na způsoby, jak se těchto nebezpečí 
vyvarovat.

2. Hračky nesmí ohrozit bezpečnost nebo 
zdraví uživatelů nebo třetích osob při 
používání určeným způsobem nebo 
způsobem předvídatelným s ohledem na 
obvyklé chování dětí. Vezme se v úvahu 
schopnost uživatelů, případně jejich 
dohledu, a to zejména v případě hraček, 
které jsou svou funkcí, rozměry a 
charakteristikami určené pro děti mladší 60
měsíců. Štítky na hračkách a/nebo na jejich 
obalech a návody k použití k nim připojené 
plně a účinně upozorní uživatele nebo 
jejich dohled na nebezpečí a riziko 
poškození zdraví související s používáním 
těchto hraček a plynoucí z jejich podstaty a 
na způsoby, jak se těchto nebezpečí 
vyvarovat.

Or. el

Pozměňovací návrh 179
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hračky nesmí ohrozit bezpečnost nebo 
zdraví uživatelů nebo třetích osob při 
používání určeným způsobem nebo 
způsobem předvídatelným s ohledem na 

2. Hračky nesmí ohrozit bezpečnost nebo 
zdraví uživatelů nebo třetích osob při 
používání určeným způsobem s ohledem 
na skutečnost, že chování dětí je často 
nepředvídatelné, a proto se na hračky 
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obvyklé chování dětí. musejí vztahovat přísnější bezpečnostní 
a zdravotní normy.

Or. en

Odůvodnění 

Neexistuje žádné „obvyklé chování dětí“. Dětské chování je ze své podstaty nepředvídatelné. 

Pozměňovací návrh 180
Emmanouil Angelakas

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vezme se v úvahu schopnost uživatelů, 
případně jejich dohledu, a to zejména 
v případě hraček, které jsou svou funkcí, 
rozměry a charakteristikami určené pro děti 
mladší 36 měsíců.

Vezme se v úvahu schopnost uživatelů, 
případně jejich dohledu, a to zejména 
v případě hraček, které jsou svou funkcí, 
rozměry a charakteristikami určené pro děti 
mladší 36 měsíců. U zvláštních kategorií 
hraček lze v souladu s bezpečnostními 
požadavky harmonizovaných norem 
uvedených v článku 12 stanovit jiná 
věková omezení.

Or. en

Odůvodnění 

Tento odkaz na jediné věkové omezení nedostačuje k tomu, aby zohlednil vývoj v oblasti 
normalizace, neboť se již odkazuje na děti, jež nemohou být ponechány bez dohledu 
(vymezeno věkovou skupinou mezi 5 a 10 měsíci) a diskutuje se i o jiných věkových omezeních 
(např. 18 měsíců).
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Pozměňovací návrh 181
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Štítky na hračkách nebo na jejich obalech 
a návody k použití k nim připojené plně 
a účinně upozorní uživatele nebo jejich 
dohled na nebezpečí a riziko poškození 
zdraví související s používáním těchto 
hraček a plynoucí z jejich podstaty a na 
způsoby, jak se těchto nebezpečí 
vyvarovat.

Štítky na hračkách a/nebo na jejich obalech 
a návody k použití k nim připojené plně 
a účinně upozorní uživatele nebo jejich 
dohled na nebezpečí, která hračky mohou 
způsobit, a spojená rizika související 
s používáním těchto hraček a plynoucí 
z jejich podstaty a na způsoby, jak se 
těchto nebezpečí vyvarovat.

“Or. en

Odůvodnění 

Spotřebitelé ne vždy správně porozumí hrozícímu nebezpečí, pokud upozornění pouze uvádí, 
jaké části hračky mohou způsobit poškození či jaké konkrétní chemické látky hračka obsahuje. 
Pokud například upozornění na hračce uvádí „malé kuličky“, není spotřebiteli jasné, že 
dětem hrozí riziko udušení. Upozornění by proto měla spotřebiteli poskytovat jasné informace 
jak o hrozících nebezpečích/poškozeních plynoucích z podstaty hračky, tak i o souvisejících 
rizicích spojených s používáním hračky. 

Pozměňovací návrh 182
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobce vyznačí upozornění viditelným, 
dobře čitelným a přesným způsobem na 
hračce, na připojeném štítku nebo na obale 
a případně na návodu k používání, který 
hračku doprovází. U malých hraček, které 
se prodávají bez obalu, je příslušné 
upozornění připojeno přímo na nich.

2. Výrobce vyznačí upozornění přesným, 
dobře viditelným a snadno čitelným 
způsobem tak, aby tato upozornění byla 
nápadně umístěna na hračce , na 
připojeném štítku nebo na obale a případně 
na návodu k používání, který hračku 
doprovází. U malých hraček, které se 
prodávají bez obalu, je příslušné 
upozornění připojeno přímo na nich.
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Upozornění uvádějící minimální 
a maximální věkovou hranici pro 
uživatele jsou viditelně, čitelně a nápadně 
umístěna v místě prodeje.

Upozornění, která jsou nezbytná pro to, 
aby byl spotřebitel schopen vybrat hračku, 
která je bezpečná pro zamýšlený účel či 
zamýšleného uživatele, jsou umístěna na 
spotřebitelském obale a případně na 
internetových stránkách či jsou jiným 
způsobem připojena k hračce tak, aby se 
s nimi spotřebitel mohl seznámit ještě před 
nákupem. Na hračce jsou trvale uvedena 
nebezpečí, která se vyskytují při každém 
používání hračky, nebo upozornění 
nebezpečné chování, které lze po určité 
době používání očekávat.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobce vyznačí upozornění viditelným, 
dobře čitelným a přesným způsobem na 
hračce, na připojeném štítku nebo na obale 
a případně na návodu k používání, který 
hračku doprovází. U malých hraček, které 
se prodávají bez obalu, je příslušné 
upozornění připojeno přímo na nich.

2. Výrobce vyznačí upozornění přesným, 
dobře viditelným a snadno čitelným 
způsobem, aby tato upozornění byla 
nápadně umístěna na hračce, na 
připojeném štítku nebo na spotřebitelském 
obale a případně na návodu k používání, 
který hračku doprovází. U malých hraček, 
které se prodávají bez obalu, je příslušné 
upozornění připojeno přímo na nich.

Or. en

Odůvodnění 

Upozornění jsou někdy umístěna na nenápadném místě, zobrazena nezřetelně nebo překryta 
jinými sděleními, např. o balení. Tento problém by vyřešilo stanovení zásady, že upozornění 
musí být umístěno nápadně.
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Pozměňovací návrh 184
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2– pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobce vyznačí upozornění viditelným, 
dobře čitelným a přesným způsobem na 
hračce, na připojeném štítku nebo na obale 
a případně na návodu k používání, který 
hračku doprovází. U malých hraček, které 
se prodávají bez obalu, je příslušné 
upozornění připojeno přímo na nich.

Výrobce vyznačí upozornění přesným, 
dobře viditelným a snadno čitelným 
způsobem, aby tato upozornění byla 
nápadně umístěna na hračce, na 
připojeném štítku nebo na spotřebitelském
obale a případně na návodu k používání, 
který hračku doprovází. U malých hraček, 
které se prodávají bez obalu, je příslušné 
upozornění připojeno přímo na nich.

Or. en

Odůvodnění 

Upozornění jsou někdy umístěna na nenápadném místě, zobrazena nezřetelně nebo překryta 
jinými sděleními. Tento problém by vyřešilo stanovení zásady, že upozornění musí být 
umístěno nápadně. V některých případech jsou upozornění nečitelná. Tímto problémem se 
zabývala Komise ve svém návrhu revidovaného nařízení o poskytování informací 
o potravinách spotřebitelům a v souvislosti s hračkami by měl být řešen podobným způsobem.

Pozměňovací návrh 185
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jsou upozornění uvedená na obalu 
či na štítku umístěném na obalu, jsou tato 
upozornění vytištěna písmem o velikosti
alespoň 3 mm a jsou umístěna na pozadí, 
které výrazně kontrastuje s písmem. 

Or. en
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Odůvodnění 

V některých případech jsou upozornění nečitelná. Tímto problémem se zabývala Komise ve 
svém návrhu revidovaného nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací 
o potravinách a měl by být řešen podobným způsobem i v revidované směrnici o bezpečnosti 
hraček. 

Pozměňovací návrh 186
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upozornění uvádějící minimální 
a maximální věkovou hranici pro 
uživatele jsou viditelně, čitelně a nápadně 
umístěna v místě prodeje.

Upozornění, která jsou nezbytná pro to, 
aby byl spotřebitel schopen vybrat hračku, 
která je bezpečná pro zamýšlený účel či 
zamýšleného uživatele, jsou umístěna na 
spotřebitelském obale a či jsou jiným 
způsobem připojena k hračce tak, aby se 
s nimi spotřebitel mohl seznámit ještě před 
nákupem. Pokud se jedná o nákup na 
internetu, příslušné varování by mělo být 
nápadným způsobem umístěno na 
internetové stránce.  

Or. en

Odůvodnění 

Některá upozornění stanoví omezení týkající se účelu a/nebo spotřebitele s cílem zajistit 
bezpečnost hračky. Pokud má spotřebitel posoudit, zda je hračka bezpečná, ještě před jejím 
nákupem, je třeba, aby získal příslušné informace již v obchodě nebo na internetové strance, 
a nikoli až po rozbalení hračky doma. Je naprosto zásadní, aby spotřebitel ještě před 
zakoupením hračky porozuměl všem bezpečnostním upozorněním, nejen upozorněním 
souvisejícím s věkem. Tato zásada by se měla vztahovat na upozornění uvedená v bodech 1−7 
přílohy V, stejně jako např. na omezení váhy či upozornění na to, že hračkářské napodobeniny 
ochranných masek a helem neposkytují žádnou skutečnou ochranu. Mnohá upozornění by 
mohla být rovněž uvedena v návodu k použití.
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Pozměňovací návrh 187
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upozornění uvádějící minimální 
a maximální věkovou hranici pro 
uživatele jsou viditelně, čitelně a nápadně 
umístěna v místě prodeje.

Pokud jsou upozornění uvedená na obalu 
či na štítku umístěném na obalu, jsou tato 
upozornění vytištěna čitelným způsobem 
a jsou umístěna na pozadí, které výrazně 
kontrastuje s písmem. 

Or. en

Odůvodnění 

Upozornění jsou někdy umístěna na nenápadném místě, zobrazena nezřetelně nebo překryta 
jinými sděleními. Tento problém by vyřešilo stanovení zásady, že upozornění musí být 
umístěno nápadně. V některých případech jsou upozornění nečitelná. Tímto problémem se 
zabývala Komise ve svém návrhu revidovaného nařízení o poskytování informací 
o potravinách spotřebitelům a v souvislosti s hračkami by měl být řešen podobným způsobem. 

Pozměňovací návrh 188
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upozornění uvádějící minimální 
a maximální věkovou hranici pro uživatele 
jsou viditelně, čitelně a nápadně umístěna 
v místě prodeje.

Upozornění uvádějící minimální 
a maximální věkovou hranici pro uživatele 
jsou viditelně, čitelně a nápadně umístěna 
v místě prodeje. Upozornění, která jsou 
nezbytná pro to, aby byl spotřebitel 
schopen vybrat hračku, která je bezpečná 
pro zamýšlený účel či zamýšleného 
uživatele, jsou umístěna na 
spotřebitelském obale nebo na internetové 
stránce či jsou jiným způsobem připojena 
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k hračce tak, aby se s nimi spotřebitel 
mohl seznámit ještě před nákupem.  

Or. en

Odůvodnění 

Upozornění jsou někdy umístěna na nenápadném místě, zobrazena nezřetelně nebo překryta 
jinými sděleními. Tento problém by vyřešilo stanovení zásady, že upozornění musí být 
umístěno nápadně. V některých případech jsou upozornění nečitelná. Tímto problémem se 
zabývala Komise ve svém návrhu revidovaného nařízení o poskytování informací 
o potravinách spotřebitelům a v souvislosti s hračkami by měl být řešen podobným způsobem. 

Pozměňovací návrh 189
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobce vyznačí upozornění viditelným, 
dobře čitelným a přesným způsobem na 
hračce, na připojeném štítku nebo na obale 
a případně na návodu k používání, který 
hračku doprovází. U malých hraček, které 
se prodávají bez obalu, je příslušné 
upozornění připojeno přímo na nich.

Výrobce vyznačí upozornění přesným, 
dobře viditelným a snadno čitelným 
způsobem, aby tato upozornění byla
nápadně umístěna na hračce, na 
připojeném štítku nebo na spotřebitelském
obale a případně na návodu k používání, 
který hračku doprovází. U malých hraček, 
které se prodávají bez obalu, je příslušné 
upozornění připojeno přímo na nich.

Or. en

Odůvodnění 

Je nepřípustné, aby spotřebitel zjistil, že je hračka nebezpečná pro dítě, teprve poté, co ji 
doma rozbalí. Pokud tento případ nastane, může se stát, že spotřebitel dítěti hračku neodejme 
a nevrátí ji do prodejny. Proto je třeba, aby spotřebitelé viděli a pochopili upozornění ještě 
před nákupem, a mohli tak vyhodnotit rizikovost hračky, kterou chtějí zakoupit, a rozhodnout 
se, zda je z bezpečnostního hlediska pro dítě vhodná. 
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Pozměňovací návrh 190
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upozornění uvádějící minimální a 
maximální věkovou hranici pro uživatele 
jsou viditelně, čitelně a nápadně umístěna 
v místě prodeje.

Upozornění uvádějící minimální a 
maximální věkovou hranici pro uživatele 
jsou viditelně, čitelně a nápadně umístěna 
na obalech hraček a v místě prodeje.

Upozornění, která jsou nezbytná pro to, 
aby byl spotřebitel schopen vybrat hračku, 
jež je bezpečná pro zamýšlený účel použití 
nebo zamýšleného uživatele, jsou 
nesmazatelně a nápadně umístěna na 
samotné hračce a/nebo na jejím obalu tak, 
aby se spotřebitel mohl s těmito údaji 
seznámit ještě před nákupem. Toto 
ustanovení platí pro upozornění uvedená 
v části B přílohy V.

Or. en

Odůvodnění 

Je nepřípustné, aby spotřebitel zjistil, že je hračka nebezpečná pro dítě, teprve poté, co ji 
doma rozbalí. Pokud tento případ nastane, může se stát, že spotřebitel dítěti hračku neodejme 
a nevrátí ji do prodejního místa. Proto je třeba, aby spotřebitelé viděli a pochopili upozornění 
ještě před nákupem, a mohli tak vyhodnotit rizikovost hračky, kterou chtějí zakoupit, a 
rozhodnout se, zda je z bezpečnostního hlediska pro dítě vhodná. 

Pozměňovací návrh 191
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2  pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upozornění uvádějící minimální a 
maximální věkovou hranici pro uživatele 
jsou viditelně, čitelně a nápadně umístěna 

Upozornění uvádějící minimální a 
maximální věkovou hranici pro uživatele 
jsou viditelně, čitelně a nápadně umístěna 
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v místě prodeje. na obalech hraček a v místě prodeje.

Or. el

Pozměňovací návrh 192
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na hračce je trvale vyznačeno upozornění 
na nebezpečí, která se vyskytují při 
každém používání hračky, nebo na 
nebezpečné chování, jež začne hračka po 
určité době používání pravděpodobně 
vykazovat.

Or. en

Odůvodnění 

V některých případech je třeba spotřebitelům upozornění připomínat pokaždé, kdy je hračka 
používána, nebo po dlouhou dobu od nákupu hračky, aby se zabránilo nebezpečnému chování 
spojenému s používáním hračky. Proto by měla být tato upozornění trvale vyznačena na 
samotné hračce. Tato zásada by se měla vztahovat na upozornění uvedená v bodech 2 a 5–6 
přílohy V a rovněž např. na upozornění na nebezpečí, že se dítě může zamotat do chrastítek 
zavěšených v kočárku (jak již stanoví norma pro dětské hračky).

Pozměňovací návrh 193
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na hračce jsou trvale vyznačena 
upozornění na nebezpečí, která se 
vyskytují při každém používání hračky. 

Or. en
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Odůvodnění 

Upozornění jsou někdy umístěna na nenápadném místě, zobrazena nezřetelně nebo překryta 
jinými sděleními. Tento problém by vyřešilo stanovení zásady, že upozornění musí být 
umístěno nápadně. V některých případech jsou upozornění nečitelná. Tímto problémem se 
zabývala Komise ve svém návrhu revidovaného nařízení o poskytování informací o 
potravinách spotřebitelům a v souvislosti s hračkami by měl být řešen podobným způsobem. 

Pozměňovací návrh 194
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upozornění, která jsou užitečná pro to, 
aby byl spotřebitel schopen vybrat hračku, 
jež je bezpečná pro zamýšlený účel použití 
nebo zamýšleného uživatele, jsou nápadně 
umístěna na hračce a/nebo na jejím obalu 
tak, aby se spotřebitel mohl s těmito údaji 
seznámit ještě před nákupem. 

Or. el

Pozměňovací návrh 195
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na hračce i na jejím obalu jsou trvale 
vyznačena upozornění, která musí mít 
spotřebitel na paměti při každém 
používání hračky nebo po dlouhou dobu 
od nákupu hračky, aby se zabránilo 
nebezpečnému nebo nesprávnému 
používání hračky. 

Or. el
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Pozměňovací návrh 196
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na hračce i jejím obale jsou trvale 
vyznačena upozornění, která je třeba mít 
na paměti při každém používání hračky 
nebo po dlouhou dobu od nákupu hračky, 
aby se zabránilo nebezpečnému nebo 
nesprávnému používání hračky. Toto 
ustanovení platí pro upozornění uvedená 
v bodech 2, 5 a 6 části B přílohy V.

Or. en

Odůvodnění 

V některých případech je třeba spotřebitelům upozornění připomínat pokaždé, kdy je hračka 
používána, nebo po dlouhou dobu od nákupu hračky, aby se zabránilo souvisejícím rizikům. 
Např. na nafukovací matraci, která nemá být používána ve slané vodě (v moři), musí být toto 
upozornění vyznačeno trvale; stejně je tomu u hraček, které by měly děti po dosažení určitého 
věku přestat používat.

Pozměňovací návrh 197
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vypracuje pravidla týkající se 
toho, jakým způsobem mají být 
upozornění uvedena. Tato pravidla by 
měla být vytvořena ve spolupráci 
s různými zainteresovanými subjekty a 
orgány členských států s přihlédnutím 
k vývoji vědeckých a technických 
poznatků.

Or. en



PE412.121v02-00 66/200 AM\744156CS.doc

CS

Odůvodnění 

V bodě 3.1.2 důvodové zprávy, jež je součástí návrhu směrnice, Komise předpokládá, že 
vypracuje pravidla pro uvádění upozornění ve spolupráci se zainteresovanými subjekty. Toto 
ustanovení by mělo být doplněno do znění právního předpisu, neboť je třeba ještě upřesnit, 
jakým způsobem mají být upozornění uváděna, a velikost a viditelnost symbolů a sdělení. Tato 
pravidla by mohla pomoci vymezit konkrétní podmínky označování. V této souvislosti je nutné 
zohlednit pokyn č. 11 o uvádění informací na výrobcích a technickou zprávu TR 13387 o 
výrobcích pro péči o dítě, které zveřejnil Evropský výbor pro normalizaci.

Pozměňovací návrh 198
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S ohledem na stanovisko výboru se 
Komise rozhodne zveřejnit, nezveřejnit, 
zveřejnit s omezením, zachovat, zachovat s 
omezením, či zrušit odkazy na příslušnou 
harmonizovanou normu v Úředním 
věstníku Evropské unie.

2. Pokud jsou odkazy v Úředním věstníku 
Evropské unie na harmonizovanou 
normu podle článku 13 zveřejněny s 
omezením nebo zachovány s omezením, 
může Komise regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 46 písm. a) přijmout 
rozhodnutí, ve kterém uvede důvody 
tohoto omezení. V rozhodnutí může 
stanovit mezní hodnoty a další kritéria 
odpovídající příslušným konkrétním 
bezpečnostním požadavkům. Komise v 
rozhodnutí rovněž upřesní, zda se hračka, 
která splňuje harmonizovanou normu 
doplněnou rozhodnutím, považuje za 
hračku, jež je v souladu s požadavky dané 
normy a daného rozhodnutí. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud jsou odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie na 
harmonizovanou normu podle článku 13 
zveřejněny s omezením nebo zachovány 
s omezením, může Komise regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2 
přijmout rozhodnutí, ve kterém uvede 
důvody tohoto omezení. V rozhodnutí 
může stanovit mezní hodnoty a další 
kritéria odpovídající příslušným 
konkrétním bezpečnostním požadavkům. 
Komise v rozhodnutí rovněž upřesní, zda 
se hračka, která splňuje harmonizovanou 
normu doplněnou rozhodnutím, považuje 
za hračku, jež je v souladu s požadavky 
dané normy a daného rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění 

Proces standardizace v některých případech nedospěl k vytvoření normy, která by odpovídala 
úrovni bezpečnosti základních bezpečnostních požadavků. Normy, která by zajišťovala, že 
hračky, jež ji splňují, jsou ve shodě s příslušnými požadavky. Z toho vyplynula potřeba zavést 
ES prohlášení o shodě, které by mohlo narušit vnitřní trh a nadto bylo pro podniky nákladné 
a pro orgány dohledu nad trhem obtížně ověřitelné. Nový mechanismus, který by Komisi spolu 
s členskými státy a Evropským parlamentem umožňoval normy doplňovat, by mohl usnadnit 
dosažení dohody o určitých mezních hodnotách a dalších kritériích. 
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Pozměňovací návrh 200
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud jsou odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie na 
harmonizovanou normu podle tohoto 
článku zveřejněny nebo zachovány s 
omezením, může Komise regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2 
přijmout rozhodnutí, ve kterém uvede 
důvody tohoto omezení. V rozhodnutí 
Komise upřesní, zda se hračka, která 
splňuje harmonizovanou normu 
doplněnou rozhodnutím, považuje za 
hračku, jež je v souladu s požadavky dané 
normy a daného rozhodnutí. 

Or. en

Odůvodnění 

Procesy standardizace v některých případech nedospěly k vytvoření normy, která by 
odpovídala úrovni bezpečnosti základních bezpečnostních požadavků a která by zajišťovala, 
že hračky, jež ji splňují, jsou ve shodě s příslušnými požadavky. Z toho vyplývá potřeba zavést 
ES prohlášení o shodě, které by mohlo vytvořit nerovné podmínky na vnitřním trhu a nadto 
bylo pro podniky nákladné a pro orgány dohledu nad trhem obtížně ověřitelné. 

Nový mechanismus, který by Komisi spolu s členskými státy a Evropským parlamentem 
umožňoval normy doplňovat, by mohl usnadnit všem zainteresovaným stranám dosažení 
dohody, pokud je možné stanovit určité mezní hodnoty a další kritéria na vědeckém základě.

Pozměňovací návrh 201
Emmanouil Angelakas

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. ES prohlášení o shodě obsahuje 
přinejmenším prvky upřesněné v příloze III 

2. ES prohlášení o shodě obsahuje 
přinejmenším prvky upřesněné v příloze III 
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a je průběžně aktualizováno. ES prohlášení 
o shodě je vypracováno podle vzoru 
uvedeného v příloze III.

a je průběžně aktualizováno. ES prohlášení 
o shodě je vypracováno podle vzoru 
uvedeného v příloze III. Je přeloženo do 
jazyka nebo jazyků požadovaných 
členským státem, ve kterém je výrobek 
uváděn nebo dodáván na trh.

Or. en

Odůvodnění 

Upřesnění znění. 

Pozměňovací návrh 202
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. ES prohlášení o shodě případně 
obsahuje prohlášení nezávislé zkušebny, 
která výrobek prověřila. 

Or. de

Odůvodnění 

Vyplývá ze zavedení označení CE+.

Pozměňovací návrh 203
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vypracováním ES prohlášení o shodě 
výrobce nese odpovědnost za soulad 
hračky.

3. Vypracováním ES prohlášení o shodě 
výrobce nese odpovědnost za soulad 
hračky. Na požádání předloží výrobce 
prohlášení o shodě příslušným orgánům a 
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hospodářským subjektům v dodavatelském 
řetězci.

Or. en

Odůvodnění 

Aby bylo možné provést potřebné posouzení bezpečnosti hračky a předložit dokumenty 
požadované např. orgány dohledu nad trhem, měli by mít distributoři a další hospodářské 
subjekty v dodavatelském řetězci právo vyžádat si příslušné dokumenty od výrobce. Tento 
požadavek vznesli distributoři a označili jej za důležitý.

Pozměňovací návrh 204
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vypracováním ES prohlášení o shodě 
výrobce nese odpovědnost za soulad 
hračky. 

3. Vypracováním ES prohlášení o shodě 
výrobce nese odpovědnost za soulad 
hračky. Na požádání předloží výrobce 
osvědčení o ES přezkoušení typu 
příslušným orgánům a hospodářským 
subjektům v dodavatelském řetězci. 

Or. en

Odůvodnění 

Aby bylo možné provést potřebné posouzení bezpečnosti hračky a předložit dokumenty 
požadované např. orgány dohledu nad trhem, měli by mít distributoři a další hospodářské 
subjekty v dodavatelském řetězci právo vyžádat si příslušné dokumenty od výrobce. 
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Pozměňovací návrh 205
Wolfgang Bulfon

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Označení CE musí obsahovat odkaz 
na subjekt posuzování shody, který shodu 
osvědčil. 

Or. de

Odůvodnění 

Uvádění čísla kontrolního subjektu by mělo znesnadnit zneužívání označení CE.

Pozměňovací návrh 206
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky, které nejsou opatřeny 
označením CE a které nejsou v souladu 
s ustanoveními této směrnice, se mohou 
účastnit veletrhů a výstav, pokud jsou 
doprovázeny značkou, která zřetelně 
udává, že hračky nejsou v souladu 
s požadavky této směrnice a nejsou určené 
k prodeji či bezplatné distribuci.

7. Členské státy nesmí u hraček, které 
nejsou opatřeny označením CE nebo které 
nejsou v jiném ohledu v souladu s 
ustanoveními této směrnice, bránit, aby se 
účastnily veletrhů a výstav, pokud jsou 
doprovázeny značkou, která zřetelně 
udává, že hračky nejsou v souladu s 
požadavky této směrnice a nejsou určené k 
prodeji či bezplatné distribuci.

Or. en

Odůvodnění 

Prezentace hraček na veletrzích není považována za jejich umisťování na vnitřní trh, a proto 
proti těmto hračkám nelze přijímat žádná opatření, a to ani v případě, že jsou nebezpečné. 
Tyto hračky musí být opatřeny označením, které upozorňuje např. dovozce a distributory na 
veletrhu, že je nelze prodávat na daném trhu. Většina hraček na veletrzích je opatřena 
značkou CE, ačkoli neodpovídá příslušným předpisům. Na základě stávajícího znění je pro 
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orgány dohledu nad trhem obtížné přimět vystavovatele, aby toto upozornění uváděli, neboť 
neupravuje hračky, jež sice příslušné požadavky nesplňují, ale jsou opatřeny značkou CE. 

Pozměňovací návrh 207
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky, které nejsou opatřeny 
označením CE a které nejsou v souladu 
s ustanoveními této směrnice, se mohou 
účastnit veletrhů a výstav, pokud jsou 
doprovázeny značkou, která zřetelně 
udává, že hračky nejsou v souladu 
s požadavky této směrnice a nejsou určené 
k prodeji či bezplatné distribuci.

7. Hračky, které nejsou opatřeny 
označením CE nebo které nejsou v jiném 
ohledu v souladu s ustanoveními této 
směrnice, se mohou účastnit veletrhů a 
výstav, pokud jsou doprovázeny značkou, 
která zřetelně udává, že hračky nejsou 
v souladu s požadavky této směrnice a 
nejsou určené k prodeji či bezplatné 
distribuci.

Or. en

Odůvodnění 

Prezentace hraček na veletrzích není považována za jejich přítomnost na vnitřním trhu, a 
proto proti těmto hračkám nelze přijímat žádná opatření, a to ani v případě, že jsou 
nebezpečné. Tyto hračky musí být opatřeny označením, které upozorňuje např. dovozce a 
distributory na veletrhu, že je nelze prodávat v EU. Většina hraček na veletrzích je opatřena 
značkou CE, ačkoli neodpovídá příslušným předpisům. Na základě stávajícího znění je pro 
orgány dohledu nad trhem obtížné přimět vystavovatele, aby toto upozornění uváděli, neboť 
neupravuje hračky, jež sice příslušné požadavky nesplňují, ale jsou opatřeny značkou CE. 

Pozměňovací návrh 208
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky, které nejsou opatřeny 
označením CE a které nejsou v souladu 
s ustanoveními této směrnice, se mohou 

7. Hračky, které nejsou opatřeny 
označením CE nebo které nejsou v jiném 
ohledu v souladu s ustanoveními této 
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účastnit veletrhů a výstav, pokud jsou 
doprovázeny značkou, která zřetelně 
udává, že hračky nejsou v souladu 
s požadavky této směrnice a nejsou určené 
k prodeji či bezplatné distribuci.

směrnice, se mohou účastnit veletrhů a 
výstav, pokud jsou doprovázeny značkou, 
která zřetelně udává, že hračky nejsou 
v souladu s požadavky této směrnice a 
nejsou určené k prodeji či bezplatné 
distribuci.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Artikel 15a
Hračky pro děti do tří let, které jsou 
dodávány na trh, musí být opatřeny 
označením CE+.
Hračky pro děti od tří let, které jsou 
dodávány na trh, mohou být opatřeny 
označením CE+.
V ostatním platí ustanovení článku 15.

Or. de

Odůvodnění 

Vyplývá ze zavedení označení CE+.

Pozměňovací návrh 210
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Pravidla a podmínky pro připojování 

označení CE+
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1. Označení CE+ se skládá z iniciál „CE“ 
a znaku „+“ v tomto tvaru:

[obrazové znázornění]
2. V ostatním platí ustanovení článku 16.

Or. de

Odůvodnění 

Vyplývá ze zavedení označení CE+.

Pozměňovací návrh 211
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před uvedením hračky na trh výrobci 
provedou analýzu chemických, fyzikálních, 
mechanických a elektrických nebezpečí a 
nebezpečí souvisejících s hořlavostí, 
hygienou a radioaktivitou, která může 
hračka představovat, a posouzení možné 
expozice těmto nebezpečím.

Před uvedením hračky na trh výrobci 
provedou analýzu chemických, fyzikálních, 
mechanických a elektrických nebezpečí a 
nebezpečí souvisejících s hořlavostí, 
hygienou a radioaktivitou, která může 
hračka představovat, a posouzení možné 
expozice těmto nebezpečím. Pokud nejsou 
k dispozici dostatečné záznamy 
o nehodách, nelze to automaticky 
považovat za nízkou rizikovost.

Or. el

Pozměňovací návrh 212
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 17  pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nejsou k dispozici záznamy 
o nehodách, nelze to automaticky 
považovat za nízkou rizikovost.
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Or. en

Odůvodnění 

Nemusí být vždy možné vycházet u opatření ke snižování nebezpečí či specifikace výrobku 
z jednoznačných vědeckých důkazů o škodlivosti, neboť někdy nejsou vědecké údaje 
k dispozici nebo nejsou řádně vedeny statistiky o nehodách, zejména v případě chemických 
nebezpečí.

Pozměňovací návrh 213
Wolfgang Bulfon

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uvedením hraček na trh výrobci 
použijí postupy posouzení shody uvedené 
v odstavcích 2 a 3, aby prokázali, že 
hračky jsou v souladu se základními 
požadavky na bezpečnost stanovenými 
v článku 9 a v příloze II.

1. Před uvedením hraček na trh je výrobci 
podrobí posouzení shody podle modulu B 
nebo vyššího modulu v souladu 
s přílohou I rozhodnutí [...], aby prokázali, 
že hračky jsou v souladu se základními 
požadavky na bezpečnost stanovenými 
v článku 9 a v příloze II.

Or. de

Odůvodnění 

Osvědčování hračky samotným výrobcem podle modulu A by mělo být nahrazeno přísnějšími 
požadavky ve vztahu k testování hračky (modul B, C atd.). 

Pozměňovací návrh 214
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uvedením hraček na trh výrobci 
použijí postupy posouzení shody uvedené 
v odstavcích 2 a 3, aby prokázali, že 
hračky jsou v souladu se základními 
požadavky na bezpečnost stanovenými v 

1. Před uvedením hraček na trh výrobci 
použijí postupy posouzení shody uvedené 
v odstavci 2, aby prokázali, že hračky jsou 
v souladu se základními požadavky na 
bezpečnost stanovenými v článku 9 a v 
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článku 9 a v příloze II. příloze II.

Or. en

Odůvodnění 

Aby bylo zajištěno, že výrobky splňují bezpečnostní požadavky, je třeba, aby nezávislé 
oznámené subjekty podrobily hračky ES přezkoušení typu podle modulu B přílohy I 
rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Vzhledem k tomu, že ve Spojených 
státech bude testování hraček nezávislým subjektem povinné, měla by EU uplatňovat stejně 
přísné postupy. 

Pozměňovací návrh 215
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud výrobce použil harmonizované 
normy, jejichž referenční čísla jsou 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 
unie a které zahrnují všechny příslušné 
požadavky na bezpečnost hračky, výrobce 
použije postup interní kontroly výroby 
stanovený v modulu A přílohy I 
rozhodnutí […].

vypouští se

Or. en

Odůvodnění 

Aby bylo zajištěno, že výrobky splňují bezpečnostní požadavky, je třeba, aby nezávislé 
oznámené subjekty podrobily hračky ES přezkoušení typu podle modulu B přílohy I 
rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Vzhledem k tomu, že ve Spojených 
státech bude testování hraček nezávislým subjektem povinné, měla by EU uplatňovat stejně 
přísné postupy. 
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Pozměňovací návrh 216
Wolfgang Bulfon

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud výrobce použil harmonizované 
normy, jejichž referenční čísla jsou 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 
unie a které zahrnují všechny příslušné 
požadavky na bezpečnost hračky, výrobce 
použije postup interní kontroly výroby 
stanovený v modulu A přílohy I 
rozhodnutí […].

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 217
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hračka musí být předložena k ES 
přezkoušení typu podle článku 19 společně 
s postupem shody s typem stanoveným 
v modulu C přílohy I rozhodnutí […] 
v těchto případech:

3. Hračka musí být předložena k ES 
přezkoušení typu podle článku 19 společně 
s postupem shody s typem stanoveným 
v modulu C přílohy I rozhodnutí […].

(a) pokud neexistují harmonizované 
normy, jejichž referenční čísla by byla 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 
unie a které by zahrnovaly všechny 
příslušné požadavky na bezpečnost 
hračky;
(b) pokud normy uvedené v písmenu a) 
existují, ale výrobce je nepoužil nebo je 
použil jen zčásti;
(c) pokud normy uvedené v písmenu a) 
nebo jakákoli z nich byly zveřejněny 
s omezením;
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(d) pokud se výrobce domnívá, že povaha, 
návrh, konstrukce nebo účel hračky 
vyžaduje ověření třetí strany.

Or. en

Odůvodnění 

Aby bylo zajištěno, že výrobky splňují bezpečnostní požadavky, je třeba, aby nezávislé 
oznámené subjekty podrobily hračky ES přezkoušení typu podle modulu B přílohy I 
rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Vzhledem k tomu, že ve Spojených 
státech bude testování hraček nezávislým subjektem povinné, měla by EU uplatňovat stejně 
přísné postupy. 

Pozměňovací návrh 218
Wolfgang Bulfon

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) pokud se jedná o hračku určenou pro 
děti do 36 měsíců věku.

Or. de

Pozměňovací návrh 219
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Výrobky uvedené v části II přílohy I se 
podrobí ES přezkoušení typu.

Or. el
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Pozměňovací návrh 220
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud výrobce neplní povinnosti 
uvedené v odstavcích 1, 2 a 3, orgán 
dozoru nad trhem může od něj požadovat, 
aby nechal provést zkoušku oznámeným 
subjektem na vlastní náklady a ve 
stanovené lhůtě k ověření souladu s
harmonizovanými normami a základními 
požadavky na bezpečnost.

4. Pokud výrobce neplní povinnosti 
uvedené v odstavcích 1, 2 a 3, orgán 
dozoru nad trhem může od něj požadovat, 
aby nechal provést zkoušku oznámeným 
subjektem na vlastní náklady a ve 
stanovené lhůtě k ověření souladu s 
harmonizovanými normami a základními 
požadavky na bezpečnost. Orgán dozoru 
nad trhem může v těchto případech 
požadovat, aby se hračka neuváděla na 
trh, dokud nebude na základě provedené 
zkoušky přijato konečné rozhodnutí.

Or. da

Odůvodnění 

Det er nødvendigt at sikre, at markedstilsynsmyndigheden har de nødvendig midler til at sikre 
håndhævelse af reglerne. Når en fabrikant ikke efterkommer kravet om at tilvejebringe den 
nødvendige dokumentation til myndighederne, skal myndighederne have adgang til at 
forhindre, at det pågældende legetøj bringes i omsætning, indtil der er skabt klarhed over, om 
legetøjet udgør en sikkerhedsrisiko. Dette tiltag vil samtidig også virke motiverende i forhold 
til de fabrikanter, der ikke sætter sikkerhed i højsædet. Således kan de ikke bare læne sig 
tilbage og afvente, at myndighederne får sat en afprøvning i gang.

Pozměňovací návrh 221
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může za účelem zohlednění 
technického a vědeckého vývoje změnit

1. Komise může za účelem zohlednění 
technického, vědeckého a praktického
vývoje změnit
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(a) body 7 a 8 v části III přílohy II; (a) body 7 a 8 v části III přílohy II;
(b) přílohu V. (b) přílohu V.

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2.

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2 
a, pokud je to relevantní, s přihlédnutím 
ke stanovisku příslušného vědeckého 
výboru.

Or. en

Odůvodnění 

Tento článek se týká vonných látek a těžkých kovů (a upozornění). Umožňuje, aby byly 
postupem projednávání ve výborech provedeny změny jen za účelem zohlednění technického a 
vědeckého pokroku; proto je zapotřebí doplnit slovo „praktický“ jako další důvod úpravy 
příslušných příloh. 

Pozměňovací návrh 222
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může za účelem zohlednění 
technického a vědeckého vývoje změnit

1. Za účelem zohlednění technického 
a vědeckého vývoje nebo jakmile se objeví 
nové poznatky, změní Komise
(-a) přílohu I;

(a) body 7 a 8 v části III přílohy II; (a) bod 7 v části III přílohy II;

(- b) bod 8 v části III přílohy II ke snížení 
migračních limitů;

(b) přílohu V. (b) přílohu V.

Or. en

Odůvodnění 

Mělo by být možné použít postup projednávání ve výborech s kontrolou ke změně seznamu 
výrobků, které by neměly být považovány za hračky. Tak by bylo možné rychle přizpůsobit 
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působnost směrnice novému vývoji na trhu, tedy novým hračkám.

Pozměňovací návrh 223
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. -a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) přílohu I;

Or. el

Odůvodnění 

Ke změně seznamu výrobků, které by neměly být považovány za hračky, by mělo být možné 
použít postup projednávání ve výborech s kontrolou. Tak by bylo možné rychle přizpůsobit 
působnost směrnice novému vývoji na trhu, tedy novým hračkám.

Pozměňovací návrh 224
Eva-Britt Svensson

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2.

(Změna se netýká českého znění.)

Or. en

Odůvodnění 

Oprava.
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Pozměňovací návrh 225
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2.

(Změna se netýká českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2.

(Změna se netýká českého znění.)

Or. en

Odůvodnění 

Látky, které jsou podle přílohy I směrnice 67/548/EHS klasifikovány jako látky karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci (látky CMR), by nemělo být možné vyjmout ze zákazu 
látek CMR, pokud nejde o zvláštní použití ve vnitřní části hračky (například jako elektronická 
část) nebo pokud je přítomnost stopových množství těchto látek při správné výrobní praxi 
nevyhnutelná. 
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Pozměňovací návrh 227
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž jsou dotčena omezení stanovená 
v části III přílohy II, může Komise 
regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 46 odst. 2 případně změnit 
přílohu II s cílem:
– stanovit mezní hodnoty nebo další 
omezení pro jiné látky nebo přípravky 
představující riziko pro zdraví než ty, které 
jsou uvedeny v bodech 7 a 8 v části III 
přílohy II;
– stanovit mezní hodnoty pro hluk;
– stanovit mezní hodnoty pro rychlost 
hraček;
– stanovit mezní hodnoty pro teplotu 
hraček (teplotu, které dosahují přístupné 
vnější plochy hračky, tekutiny nebo plyny, 
které hračky obsahují).

Or. en

Odůvodnění 

Regulativní postup s kontrolou je nutno rozšířit, aby bylo zajištěno, že se na obecný soubor 
bezpečnostních požadavků na hračky bude vztahovat postup, který je rychlejší než postup 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 228
Eva-Britt Svensson

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může rozhodnout o používání 
látek nebo přípravků klasifikovaných jako 

vypouští se
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karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1, 2 a 3 podle 
přílohy I směrnice 67/548/EHS.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 46 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

Látky, které jsou podle přílohy I směrnice 67/548/EHS klasifikovány jako látky karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci (látky CMR), by nemělo být možné vyjmout ze zákazu 
látek CMR, pokud nejde o zvláštní použití ve vnitřní části hračky (například jako elektronická 
část) nebo pokud je přítomnost stopových množství těchto látek při správné výrobní praxi 
nevyhnutelná.

Pozměňovací návrh 229
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může rozhodnout o používání 
látek nebo přípravků klasifikovaných jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1, 2 a 3 podle 
přílohy I směrnice 67/548/EHS.

vypouští se

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 46 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

Látky, které jsou podle přílohy I směrnice 67/548/EHS klasifikovány jako látky karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci (látky CMR), by nemělo být možné vyjmout ze zákazu 
látek CMR, pokud nejde o zvláštní použití ve vnitřní části hračky (například jako elektronická 
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část) nebo pokud je přítomnost stopových množství těchto látek při správné výrobní praxi 
nevyhnutelná. V případě nutnosti dále omezit používání látek, u nichž se prokázalo, že jsou 
nebezpečné, to lze učinit např. prostřednictvím bodu 8 v části III přílohy II. 

Pozměňovací návrh 230
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může rozhodnout o používání 
látek nebo přípravků klasifikovaných jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1, 2 a 3 podle 
přílohy I směrnice 67/548/EHS.

2. V zájmu zajištění zdraví a bezpečnosti 
dětí Komise podle potřeby podrobně 
specifikuje základní požadavky na 
bezpečnost stanovené v příloze II (např. 
stanovením mezních hodnot nebo jiných 
omezení pro některé jiné chemické látky 
než ty, které jsou uvedeny v bodech 7 a 8 
části III přílohy II, mezních hodnot 
hluku, mezních hodnot rychlosti aj.) a 
vypracuje seznam hraček vyžadujících ES 
přezkoušení typu v souladu s částí II 
přílohy I.

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 46 odst. 2.

Tyto specifikace se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

Rozhodnutí vztahující se k otázkám nejvyšší politické důležitosti, jež jsou nezbytná k zajištění 
zdraví a bezpečnosti dětí, by neměla být ponechána na normalizačních orgánech. U těchto 
otázek je také potřeba využívat postup, který je rychlejší než spolurozhodování. Mezní 
hodnoty, například mezní hodnoty pro chemické látky v hračkách, mezní hodnoty hluku nebo 
rychlosti, by proto měly být stanoveny postupem projednávání ve výborech s kontrolou. 
Kromě toho by se postup projednávání ve výborech mohl použít k vytvoření a přijetí seznamu 
hraček, které by měly podstoupit povinné ES přezkoušení typu.

Pozměňovací návrh 231
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
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Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může rozhodnout o používání
látek nebo přípravků klasifikovaných jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1, 2 a 3 podle přílohy 
I směrnice 67/548/EHS.

2. Komise může rozhodnout o obsahu
látek nebo přípravků klasifikovaných jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1, 2 a 3 podle přílohy 
I směrnice 67/548/EHS v hračkách.

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2.

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2 
a, pokud je to relevantní, s přihlédnutím 
ke stanovisku příslušného vědeckého 
výboru.

Or. en

Odůvodnění 

Nahrazení výrazu „používání“ výrazem „obsah“. Tato změna přispívá k lepší srozumitelnosti 
směrnice. Zároveň se jedná o upřesnění, že regulováno je uvádění hračky na trh (bez ohledu
na to, kde se hračka vyrábí), nikoli proces výroby dané hračky. Pozměňovací návrh druhé 
části tohoto odstavce směrnice pouze upřesňuje zapojení vědeckého výboru, které je 
stanoveno v příloze o chemických látkách.

Pozměňovací návrh 232
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může rozhodnout o používání 
látek nebo přípravků klasifikovaných jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1, 2 a 3 podle 
přílohy I směrnice 67/548/EHS.

vypouští se

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
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směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 46 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může rozhodnout o používání 
látek nebo přípravků klasifikovaných jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1, 2 a 3 podle 
přílohy I směrnice 67/548/EHS.

vypouští se

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 46 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

Látky, které jsou podle přílohy I směrnice 67/548/EHS klasifikovány jako látky karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci (látky CMR), by nemělo být možné vyjmout ze zákazu 
látek CMR, pokud nejde o zvláštní použití ve vnitřní části hračky (například jako elektronická 
část) nebo pokud je přítomnost stopových množství těchto látek při správné výrobní praxi 
nevyhnutelná. 
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Pozměňovací návrh 234
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může rozhodnout o používání 
látek nebo přípravků klasifikovaných jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1, 2 a 3 podle 
přílohy I směrnice 67/548/EHS.

vypouští se

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 46 odst. 2.

V zájmu zajištění zdraví a bezpečnosti dětí 
Komise podle potřeby podrobně 
specifikuje základní požadavky na 
bezpečnost stanovené v příloze II (např. 
mezní hodnoty nebo jiná omezení pro 
některé jiné chemické vlastnosti než ty, 
které jsou uvedeny v bodech 7 a 8 části III 
přílohy II, mezní hodnoty hluku, mezní 
hodnoty rychlosti aj.) a vypracuje seznam 
hraček vyžadujících ES přezkoušení typu 
v souladu s částí II přílohy I. Tyto 
specifikace se určí regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 46 odst. 2.

Or. el

Pozměňovací návrh 235
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V zájmu zkvalitnění procesu 
standardizace může Komise změnit 
pověření k přijetí normy, která nebyla 
přijata ve stanovené lhůtě, přičemž určí 
mezní hodnoty a další kritéria, jež je 
nutné dodržet, aby tato norma splňovala 
základní požadavky na bezpečnost 
uvedené v čl. 9 odst. 2 a v příloze II.
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Tato opatření se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

V oblasti standardizace hraček dochází příliš často k tomu, že se standardizační výbory –
obvykle z ekonomických důvodů – nejsou schopny dohodnout na některých mezních 
hodnotách nebo jiných kritériích, a proto k dokončení úkolu, který jim byl svěřen, potřebují o 
mnoho let více, než jim bylo vyhrazeno. V důsledku toho vznikají subjektům, které se na 
standardizaci podílejí a které čekají na přijetí nové normy, další náklady, neboť je nutné 
používat staré, nedostatečné předpisy či požadovat ES prohlášení o shodě, což může vytvořit 
nerovné podmínky na vnitřním trhu a nadto být nákladné pro podniky a obtížně ověřitelné pro 
orgány dohledu nad trhem.

Pozměňovací návrh 236
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V zájmu zkvalitnění procesu 
standardizace může Komise změnit 
pověření k přijetí normy, která nebyla 
přijata ve stanovené lhůtě, přičemž určí 
mezní hodnoty a další kritéria, jež je 
nutné dodržet, aby tato norma splňovala 
základní požadavky na bezpečnost 
uvedené v čl. 9 odst. 2 a v příloze II. Tato 
opatření se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V zájmu zkvalitnění procesu 
standardizace může Komise změnit 
pověření ke vypracování normy, která 
nebyla přijata ve stanovené lhůtě, přičemž 
určí mezní hodnoty a další kritéria, jež je 
nutné dodržet, aby tato norma splňovala 
základní požadavky na bezpečnost 
uvedené v čl. 9 odst. 2 a v příloze II.

Tato opatření se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

V oblasti standardizace hraček dochází příliš často k tomu, že se standardizační výbory –
obvykle z ekonomických důvodů – nejsou schopny dohodnout na některých mezních 
hodnotách nebo jiných kritériích, a proto k dokončení úkolu, který jim byl svěřen, potřebují o 
mnoho let více, než jim bylo vyhrazeno. V důsledku toho vznikají subjektům, které se na 
standardizaci podílejí a které čekají na přijetí nové normy, další náklady, neboť je nutné 
používat staré, nedostatečné předpisy či požadovat ES prohlášení o shodě, což může vytvořit 
nerovné podmínky na vnitřním trhu a nadto být nákladné pro podniky a obtížně ověřitelné pro 
orgány dohledu nad trhem. Pokud by členské státy a Evropský parlament mohly v tomto 
směru poskytnout Komisi součinnost a byly stanoveny hodnoty, u nichž se nedospělo ke shodě 
v rámci standardizace, mohla by práce pokračovat ku prospěchu všech. 

Pozměňovací návrh 238
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S cílem omezit rizika, která nejsou 
předmětem žádného zvláštního požadavku 
na bezpečnost, může Komise změnit 
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přílohu II jejím doplněním o další zvláštní 
požadavky na bezpečnost.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 46 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

Trh s hračkami se každý rok vyvíjí a neustále se objevují nová rizika. Pro ilustraci uveďme 
velký počet nehod způsobených silnými magnety. Pokud by Komise ve spolupráci s členskými 
státy a Evropským parlamentem mohla do přílohy II doplňovat zvláštní požadavky na 
bezpečnost, bylo by možné příslušná rizika účinněji omezovat.

Pozměňovací návrh 239
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S cílem omezit rizika, která nejsou 
předmětem žádného zvláštního požadavku 
na bezpečnost, může Komise změnit 
přílohu II jejím doplněním o další zvláštní 
požadavky na bezpečnost.

Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 46 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

Trh s hračkami se každý rok vyvíjí a neustále se objevují nová rizika. Pro ilustraci uveďme 
velký počet nehod způsobených silnými magnety. Pokud by Komise ve spolupráci s členskými 
státy a Evropským parlamentem mohla do přílohy II doplňovat zvláštní požadavky na 
bezpečnost, bylo by možné příslušná rizika účinněji omezovat. 
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Pozměňovací návrh 240
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S cílem omezit rizika, která nejsou 
předmětem žádného zvláštního požadavku 
na bezpečnost, může Komise změnit 
přílohu II jejím doplněním o další zvláštní 
požadavky na bezpečnost.
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 46 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Emmanouil Angelakas

Návrh směrnice
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost nebo 
nejpozději dva roky po vstupu této 
směrnice v platnost.

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost nebo 
nejpozději pět let po vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění 

Prodloužení přechodného období na 5 let přispěje k tomu, že se všechny dotčené subjekty 
budou moci dostatečně připravit, a umožní pokročit s uplatňováním dalších souvisejících 
postupů, jako je např. nařízení REACH. 
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Pozměňovací návrh 242
Martí Grau i Segú

Návrh směrnice
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost nebo 
nejpozději dva roky po vstupu této 
směrnice v platnost.

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost nebo 
během dvou let po vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. es

Odůvodnění 

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit, že nová směrnice nemá žádné zpětně 
působící účinky a že je při provádění směrnice nutné dodržet minimální dvouleté přechodné 
období. 

Pozměňovací návrh 243
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Návrh směrnice
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost nebo 
nejpozději dva roky po vstupu této 
směrnice v platnost.

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost nebo
během dvou let po vstupu této směrnice v 
platnost.

S ohledem na čl. 3 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a 
bod III přílohy II nesmí členské státy 
zakázat uvádění hraček na trh v souladu 
se směrnicí 88/378/EHS, pokud jsou 
uvedeny na trh před vstupem této 
směrnice v platnost nebo během tří let po 
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vstupu této směrnice v platnost ve všech 
členských státech.

Or. en

Odůvodnění 

Návrh směrnice stanoví, že členské státy nebudou bránit uvádění hraček na trh, pokud 
vyhovují stávající směrnici o bezpečnosti hraček 88/378/EHS a pokud „byly uvedeny na trh 
[...] nejpozději dva roky po vstupu této směrnice v platnost“. Členské státy se tak mohou 
rozhodnout provádět nová ustanovení směrnice ihned po vstupu směrnice v platnost, což by 
nevyhnutelně vedlo k vytvoření změti různých právních předpisů v jednotlivých členských 
státech. V zájmu právní jistoty je důležité takové situaci zabránit. Prodloužené přechodné 
období se použije pouze na splnění těch požadavků směrnice, které se týkají chemických látek.

Pozměňovací návrh 244
Andrea Losco

Návrh směrnice
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost nebo 
nejpozději dva roky po vstupu této 
směrnice v platnost.

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost nebo 
během dvou let po vstupu této směrnice 
v platnost.

S ohledem na čl. 3 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a 
bod III přílohy II nesmí členské státy 
zakázat uvádění hraček na trh v souladu 
se směrnicí 88/378/EHS, pokud jsou 
uvedeny na trh před vstupem této 
směrnice v platnost nebo během jednoho 
roku poté, co vstoupí v platnost 
revidovaná norma o hračkách EN 71-3, 
jež se týká nových požadavků na chemické 
látky stanovených v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění 

Tento návrh stanoví, že členské státy nebudou bránit uvádění hraček na trh, pokud vyhovují 
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stávající směrnici o bezpečnosti hraček 88/378/EHS a pokud „byly uvedeny na trh [...] 
nejpozději dva roky po vstupu této směrnice v platnost“. Zabraňuje tak členským státům v 
tom, aby se rozhodly provádět nová ustanovené směrnice ihned po jejím vstupu v platnost, a 
zaručuje právní jistotu. Přechodné období se použije pouze na splnění těch požadavků 
směrnice, které se týkají chemických látek, neboť tato ustanovení jsou výrazně jiná a 
rozsáhlejší než stávající právní předpisy. 

Pozměňovací návrh 245
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Návrh směrnice
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost 
nebo nejpozději dva roky po vstupu této 
směrnice v platnost.

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které jsou uvedeny na trh do
[2 roky od vstupu této směrnice v 
platnost].

Část III přílohy II se použije pouze na 
hračky uvedené na trh po [5 let od vstupu 
této směrnice v platnost / 31. květnu 
2013].

Or. en

Odůvodnění 

Příloha II, jež se týká chemických vlastností, by měla vstoupit v platnost teprve po uplynutí 
dodatečného tříletého přechodného období, což by umožnilo harmonizaci s nařízením 
REACH a vytvoření nových postupů a norem testování.
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Pozměňovací návrh 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri 

Návrh směrnice
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost nebo 
nejpozději dva roky po vstupu této 
směrnice v platnost.

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost nebo 
během dvou let po vstupu této směrnice 
v platnost.

S ohledem na čl. 3 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a 
bod III přílohy II nesmí členské státy 
bránit uvádění hraček na trh v souladu se 
směrnicí 88/378/EHS, pokud jsou 
uvedeny na trh před vstupem této 
směrnice v platnost nebo během 3 let po 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění 

Návrh směrnice stanoví, že členské státy nebudou bránit uvádění hraček na trh, pokud 
vyhovují stávající směrnici o bezpečnosti hraček 88/378/EHS a pokud „byly uvedeny na trh 
[...] nejpozději dva roky po vstupu této směrnice v platnost“. Členské státy se tak mohou 
rozhodnout provádět nová ustanovení směrnice ihned po vstupu směrnice v platnost, což by 
nevyhnutelně vedlo k vytvoření změti různých právních předpisů v jednotlivých členských 
státech. V zájmu právní jistoty je důležité takové situaci zabránit. Prodloužené přechodné 
období se použije pouze na splnění těch požadavků směrnice, které se týkají chemických látek, 
neboť tato ustanovení jsou výrazně jiná a rozsáhlejší než stávající právní předpisy. 

Pozměňovací návrh 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Návrh směrnice
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
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před vstupem této směrnice v platnost nebo 
nejpozději dva roky po vstupu této 
směrnice v platnost.

před vstupem této směrnice v platnost nebo 
během dvou let po vstupu této směrnice 
v platnost.

S ohledem na čl. 3 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a 
bod III přílohy II nesmí členské státy 
bránit uvádění hraček na trh v souladu se 
směrnicí 88/378/EHS, pokud jsou 
uvedeny na trh před vstupem této 
směrnice v platnost nebo během jednoho 
roku poté, co vstoupí v platnost 
revidovaná norma o hračkách EN 71-3, 
jež se týká nových požadavků na chemické 
látky stanovených v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění 

Návrh stanoví, že se členské státy mohou rozhodnout provádět nová ustanovení směrnice 
ihned po vstupu směrnice v platnost, což by představovalo pro hospodářské subjekty 
neúnosnou zátěž a nevyhnutelně vedlo k vytvoření změti různých právních předpisů. 
Hračkářskému průmyslu a regulačním orgánům je nutno poskytnout čas na to, aby se 
přizpůsobily, jinak bude ohrožena životaschopnost malých a středních podniků. Dodatečné 
přechodné období v délce 1 roku je zapotřebí k tomu, aby mohl Evropský výbor pro 
normalizaci revidovat stávající normy týkající se hraček a aby se jim hospodářské subjekty 
mohly přizpůsobit.

Pozměňovací návrh 248
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Návrh směrnice
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost nebo 
nejpozději dva roky po vstupu této 
směrnice v platnost.

Členské státy nesmí bránit uvádění na trh 
hraček, které jsou v souladu se směrnicí 
88/378/EHS a které byly uvedeny na trh 
před vstupem této směrnice v platnost nebo 
během dvou let po vstupu této směrnice 
v platnost.

S ohledem na čl. 3 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a 
bod III přílohy II nesmí členské státy 
bránit uvádění hraček na trh v souladu se 
směrnicí 88/378/EHS, pokud jsou 
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uvedeny na trh před vstupem této 
směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Martí Grau i Segú

Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na čl. 3 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a 
bod III přílohy II (chemické vlastnosti) 
nesmí členské státy zakázat uvádění 
hraček na trh v souladu se směrnicí 
88/378/EHS, pokud jsou uvedeny na trh 
1) před vstupem této směrnice v platnost, 
nebo
2) po vstupu této směrnice v platnost, 
avšak nejpozději do dvou let od zveřejnění 
odkazu na odpovídající revizi 
harmonizované normy, která se týká 
stejných chemických vlastností hraček, 
v Úředním věstníku.

Or. es

Odůvodnění 

Je zřejmé, že směrnice by rovněž neměla mít žádné zpětně působící účinky v oblasti 
chemických látek a že je při provádění směrnice třeba dodržet minimální dvouleté přechodné 
období. 

Pozměňovací návrh 250
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha I – Hlava

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

SEZNAM VÝROBKŮ, KTERÉ SE 
ZEJMÉNA NEPOVAŽUJÍ ZA HRAČKY 

SEZNAM VÝROBKŮ, KTERÉ SE 
ZEJMÉNA NEPOVAŽUJÍ ZA HRAČKY 
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VE SMYSLU TÉTO SMĚRNICE (ČL. 1 
ODST. 1 DRUHÝ PODODSTAVEC)

VE SMYSLU TÉTO SMĚRNICE

Or. el

Pozměňovací návrh 251
Jacques Toubon, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a. Knihy, které neobsahují žádné jiné 
prvky nebo přidané předměty než prvky z 
papíru či kartónu.

Or. en

Odůvodnění 

Poté, co byla v roce 1988 přijata směrnice o bezpečnosti hraček, začaly některé členské státy 
považovat dětské knihy za hračky. To v několika členských státech způsobilo závažné potíže 
nakladatelům dětských knih. Vzhledem k zásadnímu významu knih, zejména v nejranějším 
věku, pro zlepšování schopnosti číst, je důležité četbu knih nadále prosazovat a podporovat. 
Pro účely této směrnice by tedy mělo být stanoveno, že kniha není hračkou, pokud neobsahuje 
prvky, které mají zjevně charakter hraček. 

Pozměňovací návrh 252
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a. Knihy s tvrdými listy, které nejsou 
určeny na hraní.

Or. en
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Odůvodnění 

Dětské knihy, a především knihy s tvrdými listy, by neměly být považovány za hračky. Je téměř 
nemožné, aby tyto výrobky vyhověly příslušným testům, aniž by pozbyly své funkčnosti, a to 
zejména proto, že kartón a papír při kontaktu s dětskými slinami nevyhnutelně ztrácí sílu.

Pozměňovací návrh 253
Bert Doorn

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a. Knihy včetně dětských knih a další 
tiskoviny určené pro děti mladší 14 let. 

Or. nl

Odůvodnění 

Dětské knihy slouží ke vzdělávacím účelům a/nebo obecnému rozvoji dětí. Nelze je považovat 
za hračky, na něž se vztahuje tato směrnice. Nakladatelé nesmějí být svázáni nadbytečnými a 
irelevantními požadavky z důvodu uplatňování směrnice o hračkách. 

Pozměňovací návrh 254
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17b. Dětské knihy navržené nebo 
jednoznačně určené dětem ke hraní. 

Or. en

Odůvodnění 

Dětské knihy, a především knihy s tvrdými listy, by neměly být považovány za hračky. Je téměř 
nemožné, aby tyto výrobky vyhověly příslušným testům, aniž by pozbyly své funkčnosti, a to 
zejména proto, že kartón a papír při kontaktu s dětskými slinami nevyhnutelně ztrácí sílu.
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Pozměňovací návrh 255
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha I – Část I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ιa. SEZNAM HRAČEK, KTERÉ 
PODLÉHAJÍ ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU

1. Hračky určené pro děti mladší 3 let.
2. Hračky, které nelze zkonstruovat tak, 
aby byla vyloučena veškerá rizika.
3. Hračky, které mohou mít v případě 
nefunkčnosti vážný dopad na zdraví 
dítěte.
4. Hračky, které v minulosti způsobily 
vážné nehody.
Komise vypracuje pro každou kategorii 
seznam příslušných hraček regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2.

Or. el

Pozměňovací návrh 256
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Hračky a jejich části nesmí představovat 
riziko asfyxie, zejména uškrcením nebo 
udušením. 

4a. Hračky a jejich části nesmí 
představovat riziko asfyxie, zejména 
uškrcením nebo udušením. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 257
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Hračky a jejich části nesmí představovat 
riziko asfyxie, zejména uškrcením nebo 
udušením.

4. Hračky a jejich části nesmí představovat 
riziko uškrcení.

Or. en

Odůvodnění 

Hračky některých tvarů způsobily mnoho vážných nehod a jsou nyní podle normy zakázány. 
Stejná pravidla by se měla týkat rovněž obalů, neboť děti si často hrají i s obaly. Většina 
výrobců prodejních automatů a hlavní výrobci vajíček s překvapením již přijali příslušná 
opatření a nahradili tento druh kapsle podstatně bezpečnějším pouzdrem. Tato změna je vřele 
vítána, avšak stejně přísné bezpečnostní normy by měly splňovat všechny obaly, a proto je 
nutné přijmout právní předpisy, jež zabrání tomu, aby méně zodpovědní výrobci znovu zavedli 
pouzdro, které je nyní již zastaralé. 

Pozměňovací návrh 258
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obaly, ve kterých jsou hračky zabalené pro 
maloobchodní prodej, nesmí představovat 
riziko uškrcení nebo udušení způsobené 
zablokováním dýchacích cest vně úst a 
nosu.

Obaly, ve kterých jsou hračky zabalené pro 
maloobchodní prodej, nesmí představovat 
riziko uškrcení nebo udušení způsobené 
zablokováním dýchacích cest uvnitř a vně 
úst a nosu.

Or. el
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Pozměňovací návrh 259
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obaly, ve kterých jsou hračky zabalené pro 
maloobchodní prodej, nesmí představovat 
riziko uškrcení nebo udušení způsobené
zablokováním dýchacích cest vně úst a 
nosu. 

Obaly, ve kterých jsou hračky zabalené pro 
maloobchodní prodej, nesmí představovat 
riziko uškrcení nebo zamezení přístupu 
vzduchu způsobeného zablokováním 
dýchacích cest vně úst a nosu. Obaly 
kulovitého, vejčitého nebo elipsovitého 
tvaru nesmí mít rozměry, které mohou 
způsobit vnitřní zablokování dýchacích 
cest zaklíněním v ústech nebo hltanu.

Or. en

Odůvodnění 

Hračky některých tvarů způsobily mnoho vážných nehod a jsou nyní podle normy zakázány. 
Stejná pravidla by se měla týkat rovněž obalů, neboť děti si často hrají i s obaly. Většina 
výrobců prodejních automatů a hlavní výrobci vajíček s překvapením již přijali příslušná 
opatření a nahradili tento druh kapsle podstatně bezpečnějším pouzdrem. Tato změna je vřele 
vítána, avšak stejně přísné bezpečnostní normy by měly splňovat všechny obaly, a proto je 
nutné přijmout právní předpisy, jež zabrání tomu, aby méně zodpovědní výrobci znovu zavedli 
pouzdro, které je nyní již zastaralé. 

Pozměňovací návrh 260
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obaly, ve kterých jsou hračky zabalené 
pro maloobchodní prodej, nesmí 
představovat riziko uškrcení nebo udušení 
způsobené zablokováním dýchacích cest 
vně úst a nosu.

Hračky a jejich části nesmí představovat 
riziko zamezení přístupu vzduchu 
způsobeného zablokováním dýchacích 
cest vně úst a nosu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 261
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obaly, ve kterých jsou hračky zabalené pro 
maloobchodní prodej, nesmí představovat 
riziko uškrcení nebo udušení způsobené
zablokováním dýchacích cest vně úst a 
nosu.

Obaly, ve kterých jsou hračky zabalené pro 
maloobchodní prodej, nesmí představovat 
riziko uškrcení nebo udušení způsobeného
zablokováním dýchacích cest uvnitř a vně 
úst a nosu.

Or. en

Odůvodnění 

Děti používají výrobky všemi možnými způsoby a rovněž si hrají s obaly a zkoumají je. Jsou 
známy případy, kdy kulovité, oválné nebo vejčité hračky vzhledem ke svému tvaru těsně uvízly 
v zadní části ústní dutiny dítěte, kde zablokovaly dýchací cesty, a způsobily tak jeho udušení 
nebo dušení. Není obhajitelné, aby byl povolen takový tvar obalů/pouzder, bez ohledu na to, 
zda jsou hračky prodávány jako součást potravinářského výrobku, v prodejních automatech 
nebo v obchodech. Vzhledem k tomu, že výše zmíněné nehody představují případy vnitřního 
zablokování dýchacích cest, nemělo by být riziko udušení důsledkem ani vnitřního 
zablokování dýchacích cest. 

Pozměňovací návrh 262
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky a jejich části nesmí představovat 
riziko zamezení přístupu vzduchu v 
důsledku zablokování dýchacích cest vně 
úst a nosu.

Or. en
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Odůvodnění 

Hračky některých tvarů způsobily mnoho vážných nehod a jsou nyní podle normy zakázány. 
Stejná pravidla by se měla týkat rovněž obalů, neboť děti si často hrají i s obaly. Většina 
výrobců prodejních automatů a hlavní výrobci vajíček s překvapením již přijali příslušná 
opatření a nahradili tento druh kapsle podstatně bezpečnějším pouzdrem. Tato změna je vřele 
vítána, avšak stejně přísné bezpečnostní normy by měly splňovat všechny obaly, a proto je 
nutné přijmout právní předpisy, jež zabrání tomu, aby méně zodpovědní výrobci znovu zavedli 
pouzdro, které je nyní již zastaralé. 

Pozměňovací návrh 263
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky a jejich části musí mít takové 
rozměry, aby nepředstavovaly nebezpečí, 
že dojde k zamezení přístupu vzduchu 
z důvodu zablokování dýchacích cest 
předměty, které se zaklínily v ústech nebo 
hltanu nebo uvízly na vstupu do dolních 
dýchacích cest.

Or. en

Odůvodnění 

Hračky některých tvarů způsobily mnoho vážných nehod a jsou nyní podle normy zakázány. 
Stejná pravidla by se měla týkat rovněž obalů, neboť děti si často hrají i s obaly. Většina 
výrobců prodejních automatů a hlavní výrobci vajíček s překvapením již přijali příslušná 
opatření a nahradili tento druh kapsle podstatně bezpečnějším pouzdrem. Tato změna je vřele 
vítána, avšak stejně přísné bezpečnostní normy by měly splňovat všechny obaly, a proto je 
nutné přijmout právní předpisy, jež zabrání tomu, aby méně zodpovědní výrobci znovu zavedli 
pouzdro, které je nyní již zastaralé. 
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Pozměňovací návrh 264
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky jasně určené pro děti mladší 36 
měsíců, jejich součásti a všechny 
oddělitelné části těchto hraček musí mít 
takové rozměry, aby nemohly být 
spolknuty a/nebo vdechnuty. To se týká 
rovněž jiných hraček, které jsou určeny 
ke vkládání do úst, a jejich součástí a všech 
oddělitelných částí těchto hraček.

Hračky, které jsou vzhledem ke své funkci, 
rozměrům a povaze určeny pro děti mladší 
36 měsíců, i jejich součásti a všechny 
oddělitelné části musí mít takové rozměry, 
aby nemohly být spolknuty a/nebo 
vdechnuty. To se týká rovněž jiných 
hraček, které jsou vzhledem ke své funkci, 
rozměrům a povaze určeny ke vkládání do 
úst, a jejich součástí a všech oddělitelných 
částí.

Or. en

Odůvodnění 

Hračky některých tvarů způsobily mnoho vážných nehod a jsou nyní podle normy zakázány. 
Stejná pravidla by se měla týkat rovněž obalů, neboť děti si často hrají i s obaly. Většina 
výrobců prodejních automatů a hlavní výrobce vajíček s překvapením již přijali příslušná 
opatření a nahradili tento druh kapsle podstatně bezpečnějším pouzdrem. Tato změna je vřele 
vítána, avšak stejně vysoké bezpečnostní normy by měly splňovat všechny obaly. Proto je 
nutné přijmout právní předpisy s cílem předejít tomu, aby méně zodpovědní výrobci znovu 
zavedli pouzdro, které je nyní zastaralé. 

Pozměňovací návrh 265
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky jasně určené pro děti mladší 36 
měsíců, jejich součásti a všechny 
oddělitelné části těchto hraček musí mít 
takové rozměry, aby nemohly být 
spolknuty a/nebo vdechnuty. To se týká 
rovněž jiných hraček, které jsou určeny 
ke vkládání do úst, a jejich součástí a všech 

Hračky jasně určené pro děti mladší 36 
měsíců, jejich součásti a všechny 
oddělitelné části těchto hraček musí mít 
takové rozměry, aby nemohly být 
spolknuty a/nebo vdechnuty. To se týká 
rovněž jiných hraček, které jsou určeny 
ke vkládání do úst, hraček, které fungují 
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oddělitelných částí těchto hraček. lépe, jsou-li navlhčeny slinami, a jejich 
součástí a všech oddělitelných částí.

Or. el

Pozměňovací návrh 266
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky jasně určené pro děti mladší 36 
měsíců, jejich součásti a všechny 
oddělitelné části těchto hraček musí mít 
takové rozměry, aby nemohly být 
spolknuty a/nebo vdechnuty. To se týká 
rovněž jiných hraček, které jsou určeny 
ke vkládání do úst, a jejich součástí a všech 
oddělitelných částí těchto hraček.

Hračky, které jsou vzhledem ke své funkci, 
rozměrům a povaze jasně určeny pro děti 
mladší 36 měsíců, i jejich součásti 
a všechny oddělitelné části musí mít takové 
rozměry, aby nemohly být spolknuty 
a/nebo vdechnuty. To se týká rovněž jiných 
hraček, které jsou vzhledem ke své funkci, 
rozměrům a povaze určeny ke vkládání do 
úst, a jejich součástí a všech oddělitelných 
částí.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky jasně určené pro děti mladší 36 
měsíců, jejich součásti a všechny 
oddělitelné části těchto hraček musí mít 
takové rozměry, aby nemohly být 
spolknuty a/nebo vdechnuty. To se týká 
rovněž jiných hraček, které jsou určeny 
ke vkládání do úst, a jejich součástí a všech 
oddělitelných částí těchto hraček.

Hračky jasně určené pro děti mladší 36 
měsíců, jejich součásti a všechny 
oddělitelné části těchto hraček musí mít 
takové rozměry, aby nemohly být 
spolknuty a/nebo vdechnuty. To se týká 
rovněž jiných hraček, které jsou určeny 
ke vkládání do úst, a hraček, které jsou 
obsažené uvnitř potraviny nebo přidané k 
potravině, a jejich součástí a všech 
oddělitelných částí.
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Or. en

Odůvodnění 

Hračky jasně určené pro děti mladší 36 měsíců, jejich součásti a všechny oddělitelné části 
musí mít takové rozměry, aby nemohly být spolknuty a/nebo vdechnuty. To se týká rovněž 
jiných hraček, které jsou určeny ke vkládání do úst, a hraček, které jsou umístěny 
uvnitř potraviny nebo přidané k potravině, a jejich součástí a všech oddělitelných částí.

Pozměňovací návrh 268
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky a jejich části musí mít takové 
rozměry, aby nehrozilo nebezpečí, že dojde 
k zamezení přístupu vzduchu z důvodu 
zablokování dýchacích cest předměty, 
které se zaklínily v ústech nebo hltanu 
nebo uvízly na vstupu do dolních 
dýchacích cest.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obaly, ve kterých jsou hračky zabaleny 
pro maloobchodní prodej, nesmějí 
představovat riziko uškrcení nebo 
zamezení přístupu vzduchu v důsledku 
zablokování dýchacích cest vně úst 
a nosu. Kulovité, vejčité nebo elipsovité 
obaly nesmějí mít rozměry, které by mohly 
způsobit vnitřní zablokování dýchacích 
cest zaklíněním v ústech nebo hltanu. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 270
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky, které jsou obsažené 
uvnitř potraviny nebo přimíchané do 
potraviny musí mít svůj vlastní obal. Tento 
obal musí mít v dodávaném stavu takové 
rozměry, které zabrání jeho spolknutí 
a/nebo vdechnutí.

Hračky, které jsou obsažené 
uvnitř potraviny nebo přidané k potravině, 
musí mít svůj vlastní obal. Tento obal musí 
mít v dodávaném stavu takové rozměry, 
které zabrání jeho spolknutí a/nebo 
vdechnutí, a musí splňovat i ostatní 
kritéria pro obaly hraček uvedená 
v odstavci 4e. Vnitřní obal ve tvaru válce 
s oblými konci, který může být v dodávané 
podobě rozdělen na dvě poloviny, nesmí 
mít rozměry, které mohou způsobit vnitřní
zablokování dýchacích cest.

Or. en

Odůvodnění 

Hračky některých tvarů způsobily mnoho vážných nehod a jsou nyní podle normy zakázány. 
Stejná pravidla by se měla týkat rovněž obalů, neboť děti si často hrají i s obaly. Většina 
výrobců prodejních automatů a hlavní výrobce vajíček s překvapením již přijali příslušná 
opatření a nahradili tento druh kapsle podstatně bezpečnějším pouzdrem. Tato změna je vřele 
vítána, avšak stejně vysoké bezpečnostní normy by měly splňovat všechny obaly. Proto je 
nutné přijmout právní předpisy s cílem předejít tomu, aby méně zodpovědní výrobci znovu 
zavedli pouzdro, které je nyní zastaralé. 

Pozměňovací návrh 271
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky, které jsou obsažené 
uvnitř potraviny nebo přimíchané do 

Hračky, které jsou obsažené 
uvnitř potraviny nebo přimíchané do 
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potraviny musí mít svůj vlastní obal. Tento 
obal musí mít v dodávaném stavu takové 
rozměry, které zabrání jeho spolknutí 
a/nebo vdechnutí.

potraviny musí mít svůj vlastní obal. Tento 
obal musí mít v dodávaném stavu takové 
rozměry, které zabrání jeho spolknutí 
a/nebo vdechnutí, a nesmí představovat 
žádné jiné riziko udušení, uškrcení, 
vnějšího nebo vnitřního zablokování 
dýchacích cest nebo udávení.

Or. el

Pozměňovací návrh 272
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky, které jsou obsažené
uvnitř potraviny nebo přimíchané do 
potraviny musí mít svůj vlastní obal. Tento 
obal musí mít v dodávaném stavu takové 
rozměry, které zabrání jeho spolknutí 
a/nebo vdechnutí.

Hračky, které jsou obsažené uvnitř 
potraviny nebo přidané k potravině, musí
být zabaleny odděleně, aby se zamezilo 
migraci složek nebo aromatu mezi 
potravinou a hračkou. Tento obal musí 
mít v dodávaném stavu takové rozměry, 
které zabrání jeho spolknutí a/nebo 
vdechnutí.

Or. en

Odůvodnění 

Nepoživatelné výrobky v potravině představují riziko, že si mladé děti psychologicky spojí 
jedlé součásti s hračkami, které by se neměly vkládat do úst. Jsou-li hračky ukryty uvnitř 
potravin, rodiče nemusí o jejich přítomnosti vědět. Jasně oddělené balení zajistí, že rodiče 
budou moci kontrolovat přístup k hračkám a potravinám. 
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Pozměňovací návrh 273
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky, které jsou obsažené 
uvnitř potraviny nebo přimíchané do 
potraviny musí mít svůj vlastní obal. Tento 
obal musí mít v dodávaném stavu takové 
rozměry, které zabrání jeho spolknutí 
a/nebo vdechnutí.

Hračky, které jsou obsažené 
uvnitř potraviny nebo přidané k potravině
musí mít svůj vlastní obal. Tento obal musí 
mít v dodávaném stavu takové rozměry, 
které zabrání jeho spolknutí a/nebo 
vdechnutí, a nesmí představovat žádné 
jiné riziko uškrcení, udušení, vnějšího 
nebo vnitřního zablokování dýchacích 
cest nebo udávení.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky, které jsou obsažené 
uvnitř potraviny nebo přimíchané do 
potraviny musí mít svůj vlastní obal. Tento 
obal musí mít v dodávaném stavu takové 
rozměry, které zabrání jeho spolknutí 
a/nebo vdechnutí.

Hračky, které jsou obsažené 
uvnitř potraviny nebo přidané k potravině 
musí mít svůj vlastní obal. Tento obal musí 
mít v dodávaném stavu takové rozměry, 
které zabrání jeho spolknutí a/nebo 
vdechnutí, a musí splňovat i ostatní 
kritéria pro obaly hraček uvedená 
v odstavci 4e. Vnitřní obal ve tvaru válce 
s oblými konci, který může být rozdělen na 
dvě poloviny, nesmí mít rozměry, které 
mohou způsobit vnitřní zablokování 
dýchacích cest.

Or. en
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Pozměňovací návrh 275
Martí Grau i Segú

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě vymezení pojmu „hračky“ 
v článku 1 se tato směrnice nevztahuje na 
jednodílné ozdoby, které obsahují některá 
tradiční jídla.

Or. es

Odůvodnění 

Některé výrobky, jež jsou hluboce zakořeněny v lidové tradici, mohou obsahovat malé 
ozdobné prvky, které nelze považovat za hračky. 

Pozměňovací návrh 276
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky v potravinách by se měly od 
potravin jasně odlišovat barvou, 
konzistencí a velikostí. Štítky 
s upozorněním na potravinových 
výrobcích obsahujících hračky nesmějí 
být zdeformovány, zejména přeloženy 
nebo zmačkány, nebo snadno 
zdeformovatelné.

Or. en

Odůvodnění 

Hračky v potravinách jsou dítěti nabízeny zároveň s potravinou. Dítě sní potravinu, zatímco si 
hraje s hračkou, aniž by stále dávalo pozor na to, co vkládá do úst (např. malé součásti 
hračky). Příslušná upozornění a štítky by neměly být zdeformovány, neboť by to mohlo zhoršit 
čitelnost upozornění.
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Pozměňovací návrh 277
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky pevně spojené s potravinami 
v okamžiku spotřeby takovým způsobem, 
že je nutné potravinu nejprve 
zkonzumovat, aby hračka byla přímo 
přístupná, jsou zakázány.

Hračky pevně spojené s potravinami 
v okamžiku spotřeby takovým způsobem, 
že je nutné potravinu nejprve 
zkonzumovat, aby hračka byla přímo 
přístupná, jsou zakázány. Části hraček, 
které jsou přímo spojeny s potravinou 
jiným způsobem, musí splňovat kritéria 
stanovená v odstavcích 4c a 4d.

Or. en

Odůvodnění 

Hračky některých tvarů způsobily mnoho vážných nehod a jsou nyní podle normy zakázány. 
Stejná pravidla by se měla týkat rovněž obalů, neboť děti si často hrají i s obaly. Většina 
výrobců prodejních automatů a hlavní výrobce vajíček s překvapením již přijali příslušná 
opatření a nahradili tento druh kapsle podstatně bezpečnějším pouzdrem. Tato změna je vřele 
vítána, avšak stejně vysoké bezpečnostní normy by měly splňovat všechny obaly. Proto je 
nutné přijmout právní předpisy s cílem předejít tomu, aby méně zodpovědní výrobci znovu 
zavedli pouzdro, které je nyní zastaralé. 

Pozměňovací návrh 278
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky pevně spojené s potravinami
v okamžiku spotřeby takovým způsobem, 
že je nutné potravinu nejprve 
zkonzumovat, aby hračka byla přímo 
přístupná, jsou zakázány.

Hračky umístěné v potravinách
v okamžiku spotřeby takovým způsobem, 
že je nutné potravinu nejprve rozevřít nebo
zkonzumovat, aby hračka byla přímo 
přístupná, jsou zakázány.

Or. el
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Pozměňovací návrh 279
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky pevně spojené s potravinami 
v okamžiku spotřeby takovým způsobem, 
že je nutné potravinu nejprve 
zkonzumovat, aby hračka byla přímo 
přístupná, jsou zakázány.

Hračky, které jsou umístěny 
uvnitř potraviny nebo přidané k potravině
takovým způsobem, že je nutné potravinu 
nejprve zkonzumovat nebo rozlomit na 
části, aby hračka byla přímo přístupná, 
jsou zakázány.

Or. en

Odůvodnění 

Vyjasnění textu Komise s cílem odstranit nejednoznačnost.

Pozměňovací návrh 280
Jan Cremers

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky pevně spojené s potravinami 
v okamžiku spotřeby takovým způsobem, 
že je nutné potravinu nejprve 
zkonzumovat, aby hračka byla přímo 
přístupná, jsou zakázány.

Hračky pevně spojené s potravinami 
v okamžiku spotřeby takovým způsobem, 
že je nutné potravinu nejprve 
zkonzumovat, aby hračka byla přímo 
přístupná, musí být takových rozměrů, aby 
se zamezilo jejich spolknutí a/nebo 
vdechnutí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 281
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky pevně spojené s potravinami 
v okamžiku spotřeby takovým způsobem, 
že je nutné potravinu nejprve 
zkonzumovat, aby hračka byla přímo 
přístupná, jsou zakázány.

Hračky pevně spojené s potravinami 
v okamžiku spotřeby takovým způsobem, 
že je nutné potravinu nejprve 
zkonzumovat, aby hračka byla přímo 
přístupná, jsou zakázány. Části hraček, 
které jsou přímo spojeny s potravinou 
jiným způsobem, musí splňovat kritéria 
stanovená v odstavcích 4c a 4d.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Části hraček spojené s potravinou 
takovým způsobem, že potravinu není 
třeba zkonzumovat, aby byla hračka 
přístupná, by měly být takových rozměrů, 
aby nebylo možné je spolknout nebo 
vdechnout či aby nemohly způsobit vnitřní 
zablokování dýchacích cest.

Or. en

Odůvodnění 

To je případ lízátek ve tvaru rtěnky v plastovém pouzdře a s plastovým krytem nebo 
cukrovinkových dudlíků s plastovým držátkem. Když dítě cukrovinku saje, existuje nebezpečí, 
že pouzdro nebo držátko vdechne, aniž by muselo zkonzumovat celou rtěnku nebo dudlík. V 
Irsku došlo v souvislosti s cukrovinkovou rtěnkou k úmrtí, když dítě (starší tří let) spolklo kryt. 
Nyní byl v krytu vytvořen otvor, který umožňuje proudění vzduchu, avšak víme, že v některých 
členských státech, např. ve Švédsku, je tento výrobek zakázán.
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Pozměňovací návrh 283
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky v potravinách se musí od potravin 
odlišovat barvou, tvarem a velikostí.

Or. el

Pozměňovací návrh 284
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Upozornění na potravinách, které 
obsahují hračky, nesmí být zdeformována, 
zejména přeložena nebo zmačkána, ani 
snadno zdeformovatelná.

Or. el

Pozměňovací návrh 285
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Části hraček spojené s potravinou 
takovým způsobem, že potravinu není 
nutné zkonzumovat, aby byla hračka 
přístupná, musí mít takové rozměry, aby je 
nebylo možné spolknout nebo vdechnout 
či aby nemohly zablokovat vnitřní dýchací 
cesty.
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Or. el

Pozměňovací návrh 286
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 4 – pododstavec 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nebezpečí, které představují hračky 
v potravinách, se posuzuje v souladu se 
zásadou předběžné opatrnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 7 – pododstavec 2a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 46 odst. 2 stanovit 
maximální konstrukční rychlost elektricky 
poháněných hraček, na kterých se jezdí.

Or. el

Pozměňovací návrh 288
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Konstrukční rychlostí“ se rozumí typická 
potenciální provozní rychlost, která je 
určená návrhem a korelací fyzikálních 
vlastností.

Komise může regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 46 odst. 2 stanovit 
maximální konstrukční rychlost elektricky 
poháněných hraček, na kterých se jezdí. 
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Or. en

Odůvodnění 

Komise může regulativním postupem s kontrolou podle čl. 46 odst. 2 stanovit maximální 
konstrukční rychlost elektricky poháněných hraček, na kterých se jezdí. 

Pozměňovací návrh 289
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Hračky, které jsou navrženy, aby 
vydávaly zvuk, by měly být navrženy 
a konstruovány tak, aby zvuk, který 
vydávají, nemohl poškodit sluch dětí.

10. Hračky, které jsou navrženy, aby 
vydávaly zvuk, by měly být navrženy 
a konstruovány tak, aby zvuk, který 
vydávají, nemohl poškodit sluch dětí.

To se vztahuje na veškeré hračky bez 
ohledu na věkovou skupinu, pro niž je 
hračka určena. Mezní hodnota pro 
nárazový hluk u ucha by měla být max. 
135 dB LpC. Mezní hodnoty pro 
nepřetržitý hluk se stanoví na základě 
citlivosti ucha dětí mladších 36 měsíců.
Komise může regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 46 odst. 2 mezní 
hodnotu hluku u těchto hraček snížit.

Or. en

Odůvodnění 

Stávající normy pro mezní hodnoty hluku dostatečně neřeší možné poškození sluchu dětí. 
Mezní hodnoty hluku by měly být proto stanoveny na základě nejohroženější věkové skupiny, 
tj. dětí mladších tří let. Stanovení maximální mezní hodnoty hluku u hraček, které vydávají 
zvuk, je politickou otázkou, o níž by se mělo rozhodovat na politické úrovni postupem 
projednávání ve výborech s kontrolou. Nemělo by být ponecháno na normalizačních 
orgánech.
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Pozměňovací návrh 290
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Hračky, které jsou navrženy, aby 
vydávaly zvuk, by měly být navrženy 
a konstruovány tak, aby zvuk, který 
vydávají, nemohl poškodit sluch dětí. 

10. Hračky, které jsou navrženy, aby 
vydávaly zvuk, by měly být navrženy 
a konstruovány tak, aby zvuk, který 
vydávají, nepřekročil:

– mezní hodnotu pro 135 dB LpC 
nárazový hluk u ucha, 
– mezní hodnota 70 dB LpC pro 
nepřetržitý hluk z „hraček v používaných 
blízkosti ucha“, jako jsou hračky se 
sluchátky nebo hračky v podobě telefonu,
– v žádném případě mezní hodnoty 
vztahující se na dospělé osoby, jež jsou 
stanoveny v právních předpisech 
o ochraně zdraví při práci.

Or. en

Odůvodnění 

Co se týče hluku, měly by platit přesné mezní hodnoty. U nárazového hluku odpovídá 
navrhovaná mezní hodnota míře hluku, při které musí dospělý v průmyslovém prostředí nosit 
chrániče sluchu. U nepřetržitého hluku z „hraček používaných v blízkosti ucha“ by měla 
mezní hodnota platit bez věkového omezení. U nepřetržitého hluku vydávaného všemi 
ostatními hračkami by hluk v žádném případě neměl být přesahovat povolenou hodnotu 
vztahující se na dospělé v průmyslovém prostředí. 

Pozměňovací návrh 291
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Hračky, které jsou navrženy, aby 10. Hračky, které jsou navrženy, aby 
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vydávaly zvuk, by měly být navrženy 
a konstruovány tak, aby zvuk, který 
vydávají, nemohl poškodit sluch dětí.

vydávaly zvuk, by měly být navrženy 
a konstruovány tak, aby zvuk, který 
vydávají, nemohl poškodit sluch dětí. To se 
vztahuje na veškeré hračky, bez ohledu na 
věkovou skupinu, pro niž je hračka 
určena. Mezní hodnota nárazového zvuku 
u ucha by měla být max. 135 dB LpC. 
Mezní hodnota nepřetržitého hluku se 
stanoví na základě citlivosti ucha dětí 
mladších 36 měsíců.

Or. sv

Odůvodnění 

Stávající normy pro mezní hodnoty hluku dostatečně neřeší možné poškození sluchu dětí. 
Zaprvé nejsou použitelné pro všechny hračky (např. normy pro „hračky v blízkosti ucha“ se 
vztahují pouze na děti mladší deseti měsíců). Zadruhé je třeba stanovit nižší mezní hodnotu 
nárazového zvuku. V souvislosti s reálnou životní situací dětí různého věku v rodině by mezní 
hodnoty hluku měly být stanoveny na základě těch nejohroženějších, a to jsou děti mladší 
36 měsíců.

Pozměňovací návrh 292
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Hračky, které jsou navrženy, aby 
vydávaly zvuk, by měly být navrženy 
a konstruovány tak, aby zvuk, který 
vydávají, nemohl poškodit sluch dětí.

10. Hračky, které jsou navrženy, aby 
vydávaly zvuk, by měly být navrženy 
a konstruovány tak, aby zvuk, který 
vydávají, nemohl poškodit sluch dětí. To se 
vztahuje na veškeré hračky, bez ohledu na 
věkovou skupinu, pro niž je hračka 
určena. Mezní hodnota pro hračky 
s nárazovým zvukem u ucha by měla být 
max. 115 dB LpC. Mezní hodnota pro 
hračky s nepřetržitým zvukem u ucha by 
měl být max. 80 dB LpC. 

Or. sv
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Odůvodnění 

Podle studií může dlouhodobé vystavení hluku nad 80 dB poškodit sluch. Děti jsou zvláště 
ohrožené, protože jejich uši jsou citlivější na hlasité zvuky, než uši dospělých, což se 
v posledních letech projevuje rostoucím výskytem poruch sluchu u dětí. Z tohoto důvodu by se 
měla úroveň hlasitosti u zvláště škodlivých hraček, tzv. hraček s impulzními zvuky, stanovit na 
115 dB. 

Pozměňovací návrh 293
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Hračky, které jsou navrženy, aby 
vydávaly zvuk, by měly být navrženy a 
konstruovány tak, aby zvuk, který 
vydávají, nemohl poškodit sluch dětí.

10. Hračky, které jsou navrženy, aby 
vydávaly zvuk, by měly být navrženy a 
konstruovány tak, aby zvuk, který 
vydávají, nemohl poškodit sluch dětí. 
Komise může regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 46 odst. 2 stanovit 
u těchto hraček mezní hodnotu.

Or. el

Pozměňovací návrh 294
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. Hračky a jejich části, které mohou 
děti spolknout, zejména magnety nebo 
magnetické součástky, rozpínavé části 
nebo knoflíkové baterie, nesmějí 
představovat riziko poškození trávicího 
traktu nebo střev,

Or. en
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Odůvodnění 

Od přijetí stávající směrnice přitahují nebezpečí způsobená spolknutím hraček nebo jejich 
částí dětmi velkou pozornost. Na tato rizika by se měl vztahovat zvláštní bezpečnostní 
požadavek, aby se řešila pomocí norem. Norma pro magnetické hračky se již zpracovává, 
avšak k udržení systému nového přístupu by se měl na takové riziko vztahovat také zvláštní 
požadavek na bezpečnost uvedený v příloze II.

Pozměňovací návrh 295
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha II – Část I – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. Hračky nebo jejich části, u nichž 
hrozí jejich spolknutí, musí být vyráběny 
tak, aby v případě spolknutí nezpůsobily 
poškození. To se týká zejména rizik 
spojených s bateriemi, magnetismem 
a schopností měnit objem nebo tvar.  

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hračky musí být navrženy 
a konstruovány tak, aby při používání 
hraček podle čl. 9 odst. 2 prvního 
pododstavce nehrozilo žádné riziko 
nepříznivých účinků na lidské zdraví 
v důsledku expozice chemickým látkám 
nebo přípravkům, ze kterých hračky 
sestávají nebo které obsahují.

1. Hračky musí být navrženy 
a konstruovány tak, aby při používání 
hraček podle čl. 9 odst. 2 prvního 
pododstavce nehrozilo žádné riziko 
nepříznivých účinků na lidské zdraví nebo 
na hormonální systém v důsledku 
expozice chemickým látkám nebo 
přípravkům, ze kterých hračky sestávají 
nebo které obsahují.

Or. en
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Pozměňovací návrh 297
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS
v individuálních koncentracích rovných 
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček 
rozlišitelných z hlediska mikrostruktury, 
které nejsou přístupné žádnému fyzickému 
kontaktu s dětmi.

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS, látek 
narušujících činnost žláz s vnitřní sekrecí 
podle směrnice 67/548/EHS a látek 
uvedených z důvodu dopadů na zdraví na 
seznamu látek pro případné zahrnutí do 
povolovacího postupu podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) v hračkách 
zakázáno, s výjimkou případů, kdy jsou 
tyto látky obsažené v elektronických 
součástech hraček, které nejsou přístupné 
žádnému fyzickému kontaktu s dětmi.

Přítomnost stopových množství těchto 
látek je povolena za předpokladu, že tyto 
látky nejsou záměrně přidávány, míra 
migrace látky je zanedbatelná a její 
přítomnost je při správné výrobní praxi 
technicky nevyhnutelná.
V případě, že přirozeně se vyskytující 
organická surovina, která se tradičně 
používá k výrobě hraček, má přirozený 
obsah karcinogenní nebo mutagenní látky 
či látky toxické pro reprodukci (CMR), 
smí materiál tuto látku obsahovat za 
předpokladu, že látka není záměrně 
přidávána, že její obsah je považován za 
nízký a že daný materiál doposud 
nezpůsobil poškození z důvodu obsahu 
látky CMR.
Zbytky monomerů v polymerových 
plastech mohou být povoleny za 
předpokladu, že míra migrace látky je 
zanedbatelná a její přítomnost je při 
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správné výrobní praxi technicky 
nevyhnutelná.
Nerezová ocel může navíc obsahovat nikl 
za předpokladu, že míra migrace je 
zanedbatelná.
Žádná z výše uvedených výjimek se 
nevztahuje na rtuť.

Or. en

Odůvodnění 

Látky CMR a látky narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí mají vlastnosti vzbuzující velké 
obavy a neměly by se v hračkách vůbec používat. Materiály lze většinou vyrábět bez těchto 
látek. Výjimky ze zákazu by se měly vztahovat pouze na případy, kdy je přítomnost látek CMR 
nevyhnutelná a riziko lze považovat za nízké. Pokud jde o výjimku u přírodních surovin, tato 
výjimka zajišťuje, že bude možné používat dřevo a podobné materiály. Není znám případ, kdy 
by výrobci z EU používali v hračkách rtuť, avšak některé dovážené hračky tuto látku bohužel 
obsahovaly. 

Pozměňovací návrh 298
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS
v individuálních koncentracích rovných 
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček 
rozlišitelných z hlediska mikrostruktury, 
které nejsou přístupné žádnému 
fyzickému kontaktu s dětmi.

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR) a látek narušujících činnost žláz 
s vnitřní sekrecí podle směrnice 
67/548/EHS a dalších látek uvedených na 
seznamu látek pro případné zahrnutí do 
povolovacího postupu podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) v hračkách 
zakázáno. Přítomnost stopových množství 
těchto látek je povolena za předpokladu,
že je při správné výrobní praxi technicky 
nevyhnutelná.
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Or. en

Pozměňovací návrh 299
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS
v individuálních koncentracích rovných
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES 
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček rozlišitelných 
z hlediska mikrostruktury, které nejsou 
přístupné žádnému fyzickému kontaktu 
s dětmi.

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR) a látek narušujících činnost žláz 
s vnitřní sekrecí podle směrnice 
67/548/EHS a dalších látek uvedených na 
seznamu látek pro případné zahrnutí do 
povolovacího postupu podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) v hračkách ze 
zdravotních důvodů zakázáno. Přítomnost 
těchto látek se povolí jen za předpokladu, 
že je při správné výrobní praxi technicky 
nevyhnutelná, nebo pokud jsou tyto látky 
obsažené v součástech hraček nebo 
v částech hraček rozlišitelných z hlediska 
mikrostruktury, které nejsou za žádných 
okolností přístupné dětem.

Or. en

Odůvodnění 

CMR-substances and e.g. endocrine disrupters are indeed substances with properties of very 
high concern. Children should not be regarded as small adults; they are under physical 
development and therefore very sensitive to substances which may have impact on different 
processes in their bodies. Currently, there are no criteria for classification of endocrine 
disrupters and, thus, such substances are not classified in Directive 67/548/EEC. However, 
the development of existing criteria to incorporate new tools for assessing whether or not 
a substance is an endocrine disrupter is foreseen in REACH, Article 57f. Therefore, in a very 
near future, substances will be classified as endocrine disrupters according to Directive 
67/548/EEC. 



PE412.121v02-00 126/200 AM\744156CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 300
Eva-Britt Svensson

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS
v individuálních koncentracích rovných
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES 
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček 
rozlišitelných z hlediska mikrostruktury,
které nejsou přístupné žádnému 
fyzickému kontaktu s dětmi.

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS, látek 
klasifikovaných jako látky narušující 
činnost žláz s vnitřní sekrecí a látek 
klasifikovaných jako perzistentní, 
bioakumulativní a toxické (PBT) nebo
vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB) zakázáno.

Přítomnost stopových množství těchto 
látek je povolena za předpokladu, že je při 
správné výrobní praxi technicky 
nevyhnutelná. 

Or. en

Odůvodnění 

Látky CMR, stejně jako další určené látky, jejichž vlastnosti vzbuzující zvláště velké 
znepokojení (např. látky narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí), jsou v hračkách zakázány. 
Děti jsou v tělesném vývinu, a proto jsou velmi citlivé na látky, které mohou mít dopady na 
různé procesy v jejich těle. Evropský parlament navíc ve svém usnesení ze dne 26. září 
o bezpečnosti výrobků a především hraček požadoval bezpodmínečný zákaz veškerých látek 
CMR (kategorií 1, 2 a 3) a dalších látek vzbuzujících obdobné obavy, například látek 
narušujících činnost žláz s vnitřní sekrecí, senzibilizujících nebo vonných látek. 
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Pozměňovací návrh 301
Emmanouil Angelakas

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS
v individuálních koncentracích rovných 
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček 
rozlišitelných z hlediska mikrostruktury, 
které nejsou přístupné žádnému 
fyzickému kontaktu s dětmi.

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS 
v hračkách zakázáno.

Přítomnost stopových množství těchto 
látek, která je při správné výrobní praxi 
technicky nevyhnutelná, např. monomerů 
v plastech, je povolena za předpokladu, že 
splňuje ustanovení nařízení (ES) 
č. 1935/2004 .

Or. en

Odůvodnění 

Mezní hodnoty koncentrace látek CMR stanovené ve směrnici 67/548/EHS a směrnici 
1999/45/ES se nemusí nutně vztahovat na hračky, neboť se týkají přípravků, a nikoli 
předmětů. Tyto mezní hodnoty byly navíc odvozeny pro dospělé, a nikoli pro děti, které jsou 
při expozici chemickým látkám ohroženější než dospělí. Všeobecná mezní hodnota 0,1 % pro 
látky CMR stanovená ve směrnici 1999/45/ES je navíc poměrně vysoká a neexistuje žádný 
důkaz o tom, že tato úroveň zaručuje bezpečnou expozici dětí látkám CMR. 
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Pozměňovací návrh 302
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS v 
individuálních koncentracích rovných nebo 
vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu s 
ustanoveními směrnice 1999/45/ES 
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček rozlišitelných 
z hlediska mikrostruktury, které nejsou 
přístupné žádnému fyzickému kontaktu 
s dětmi.

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS v 
individuálních koncentracích rovných nebo 
vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu s 
ustanoveními směrnice 1999/45/ES 
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček rozlišitelných 
z hlediska mikrostruktury, které nejsou při 
používání podle čl. 9 odst. 2 prvního 
pododstavce přístupné žádnému fyzickému 
kontaktu s dětmi.

Or. de

Odůvodnění 

Bezpečnostní požadavky mohou platit pouze tehdy, je-li hračka používána určeným nebo 
předvídatelným způsobem, přičemž je nutné zohlednit chování dětí. Omezení používání 
určitých látek by nemělo platit v případě, že by ke kontaktu mohlo dojít pouze při používání 
hračky zcela nepředvídatelným způsobem.

Pozměňovací návrh 303
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
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mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS 
v individuálních koncentracích rovných 
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES 
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček rozlišitelných 
z hlediska mikrostruktury, které nejsou 
přístupné žádnému fyzickému kontaktu 
s dětmi.

mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS
v individuálních koncentracích rovných 
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES 
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček rozlišitelných 
z hlediska mikrostruktury, které nejsou 
přístupné žádnému fyzickému kontaktu 
s dětmi, včetně vdechnutí.

Or. en

Odůvodnění 

Možnost fyzického kontaktu v podobě vdechnutí by měla být rovněž vyloučena, a tudíž je 
nutno ji výslovně uvést.

Pozměňovací návrh 304
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS 
v individuálních koncentracích rovných 
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES 
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček rozlišitelných 
z hlediska mikrostruktury, které nejsou 
přístupné žádnému fyzickému kontaktu 
s dětmi.

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je přítomnost
látek klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS 
v individuálních koncentracích rovných 
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES 
v hračkách zakázána, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček rozlišitelných 
z hlediska mikrostruktury, které nejsou 
přístupné žádnému fyzickému kontaktu 
s dětmi, pokud jsou používány určeným 



PE412.121v02-00 130/200 AM\744156CS.doc

CS

způsobem s ohledem na chování dětí.

Or. en

Odůvodnění 

Pro zajištění souladu s nařízením REACH a s metodami posuzování rizik EU musí být 
bezpečnost hraček posuzována na základě přítomnosti, a nikoliv použití látek CMR kategorií 
1 a 2 v hračkách. Jejich přítomnost může být povolena pouze tehdy, pokud byly posouzeny 
a bylo shledáno, že pro děti nepředstavují riziko.

Pozměňovací návrh 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS 
v individuálních koncentracích rovných 
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček rozlišitelných 
z hlediska mikrostruktury, které nejsou 
přístupné žádnému fyzickému kontaktu 
s dětmi.

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, nesmějí hračky 
obsahovat látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 či 2 podle přílohy 
I směrnice 67/548/EHS v individuálních 
koncentracích rovných nebo vyšších než 
příslušné koncentrace stanovené pro 
klasifikaci přípravků obsahujících takové 
látky v souladu s ustanoveními směrnice 
1999/45/ES, s výjimkou případů, kdy jsou 
tyto látky obsažené v součástech hraček 
nebo v částech hraček, které nejsou 
přístupné žádnému fyzickému kontaktu 
s dětmi, jak se stanoví v normě EN 71.

Or. en

Odůvodnění 

Přechodné období: odůvodnění k bodu odůvodnění 16b (novému) a k článku 52. Nedojde-li 
k expozici, neexistuje riziko, a proto se bezpečnost nezlepší tím, že se omezení budou 
vztahovat i na nepřístupné součásti hračky. Odkaz na alternativní látky je vypuštěn, protože 
pokud z hodnocení rizika vyplývá, že látka riziko nepředstavuje, není důvod odvětví zatěžovat 
ještě tím, aby nalezlo náhradní látku. Záměrem nových odstavců je dosáhnout souladu 



AM\744156CS.doc 131/200 PE412.121v02-00

CS

s nařízením REACH. 

Pozměňovací návrh 306
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS 
v individuálních koncentracích rovných 
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES 
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček rozlišitelných 
z hlediska mikrostruktury, které nejsou 
přístupné žádnému fyzickému kontaktu 
s dětmi.

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, nesmějí hračky 
obsahovat látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 či 2 podle přílohy 
I směrnice 67/548/EHS v individuálních 
koncentracích rovných nebo vyšších než 
příslušné koncentrace stanovené pro 
klasifikaci přípravků obsahujících takové 
látky v souladu s ustanoveními směrnice 
1999/45/ES, s výjimkou případů, kdy jsou 
tyto látky obsažené v součástech nebo 
v částech hraček, které nejsou přístupné 
žádnému fyzickému kontaktu s dětmi, jak 
se stanoví v normě EN 71.

Or. en

Odůvodnění 

Přechodné období (odůvodnění k našemu pozměňovacímu návrhu týkajícímu se přechodného 
období je v bodu odůvodnění 16b (novém) a článku 52 – viz výše).

Navrhované pozměňovací návrhy jsou potřebné, aby bylo možné připravit se na uplatňování 
nových ustanovení o chemických látkách. 

Přístupnost: pro bezpečnost nemá uplatňování omezení na vnitřní součásti hračky žádný 
přínos. Všechny podrobné technické údaje ohledně bezpečnosti hraček, včetně 
pravděpodobnosti rozbití, jsou řešeny normou. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby definice 
přístupnosti odpovídala té, kterou zavedla norma. Není-li dítě s těmito součástmi v kontaktu, 
nehrozí jeho zdraví žádné nebezpečí.
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Pozměňovací návrh 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, je použití látek 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci
(CMR) podle směrnice 67/548/EHS 
v individuálních koncentracích rovných 
nebo vyšších než příslušné koncentrace 
stanovené pro klasifikaci přípravků 
obsahujících takové látky v souladu 
s ustanoveními směrnice 1999/45/ES
v hračkách zakázáno, s výjimkou případů, 
kdy jsou tyto látky obsažené v součástech 
hraček nebo v částech hraček 
rozlišitelných z hlediska mikrostruktury, 
které nejsou přístupné žádnému fyzickému 
kontaktu s dětmi.

3. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, nesmějí hračky 
obsahovat látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 či 2 podle přílohy 
I směrnice 67/548/EHS v individuálních 
koncentracích rovných nebo vyšších než 
příslušné koncentrace stanovené pro 
klasifikaci přípravků obsahujících takové 
látky v souladu s ustanoveními směrnice 
1999/45/ES, s výjimkou případů, kdy jsou 
tyto látky obsažené v součástech nebo 
v částech hraček, které nejsou přístupné 
žádnému fyzickému kontaktu s dětmi, jak 
se stanoví v normě EN 71.

Or. en

Odůvodnění 

Similar to the Authorisation procedure under REACH, the Pozměňovací návrh provides for 
a prohibition subject to a sunset period for the exceptional cases where exemption requests 
are made. 

The inclusion of the word ‘contain(ed)’ instead of ‘use’ extends the scope of the Directive. It 
clarifies that all substances, even if they have not been intentionally added to the toy are 
covered. It also clarifies that it is the action of placing on the market of a toy containing 
a CMR substance that is being regulated rather than the use of the substance during the 
manufacturing process for which other Community secondary legislation is applicable (such 
as the Workers Safety Directive). 
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Pozměňovací návrh 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat v hračkách 
pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

4. Látky klasifikované jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
kategorie 1 a 2 podle přílohy I směrnice 
67/548/EHS se mohou používat v hračkách 
pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto dvě
podmínky:

4.1. použití látky bylo zhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem a shledáno 
jako bezpečné, zejména s ohledem na
expozici, a bylo přijato rozhodnutí 
uvedené v čl. 45 odst. 2;

4.1. příslušný vědecký výbor dospěl při 
hodnocení k závěru, že látky klasifikované 
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 
a 2 podle přílohy I směrnice 67/548/EHS, 
které jsou obsaženy v přístupných 
součástech nebo částech hračky 
v koncentracích přesahujících mezní 
hodnoty stanovené v bodu 3, 
nepředstavují nepřijatelné riziko pro 
lidské zdraví, zejména s ohledem na
expozici. 

Za tímto účelem mohou výrobci do konce 
přechodného období podle článku 52 
předložit Komisi žádost o posouzení rizik, 
která představují látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle 
přílohy I směrnice 67/548/EHS, 
příslušným vědeckým výborem. K této 
žádosti musí být přiloženy relevantní 
informace týkající se zejména expozice. 
Komise po přijetí žádosti neprodleně 
pověří vědecký výbor, aby vydal 
stanovisko. 
Dokud není přijato rozhodnutí, smějí 
výrobci nadále uvádět na trh hračky, které 
obsahují látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle 
přílohy I směrnice 67/548/EHS, 
v souvislosti s nimiž byla podána žádost. 
Rozhodnutí o změně přílohy IIa, která 
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obsahuje seznam látek karcinogenních, 
mutagenních a toxických pro reprodukci, 
na něž se vztahuje tento článek, se přijme 
podle čl. 45 odst. 2.

4.2. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo 
v analýze alternativ;
4.3. jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

4.2. jejich použití ve spotřebních 
předmětech podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) již nebylo
zakázáno.

Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky, 
jakmile vyvstanou obavy týkající se 
bezpečnosti a nejpozději každých pět let 
ode dne přijetí rozhodnutí v souladu 
s čl. 45 odst. 2.

Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky uvedené 
v příloze IIa, jakmile vyvstanou obavy 
týkající se bezpečnosti a nejpozději 
každých pět let ode dne přijetí rozhodnutí 
v souladu s čl. 45 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

Similar to the Authorisation procedure under REACH, the Pozměňovací návrh provides for 
a prohibition subject to a sunset period for the exceptional cases where exemption requests 
are made. 

The inclusion of the word ‘contain(ed)’ instead of ‘use’ extends the scope of the Directive. It 
clarifies that all substances, even if they have not been intentionally added to the toy are 
covered. It also clarifies that it is the action of placing on the market of a toy containing 
a CMR substance that is being regulated rather than the use of the substance during the 
manufacturing process for which other Community secondary legislation is applicable (such 
as the Workers Safety Directive). 

Pozměňovací návrh 309
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
4. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 podle směrnice 

4. Látky klasifikované jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
kategorie 1 a 2 podle přílohy I směrnice 
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67/548/EHS se mohou používat v hračkách 
pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

67/548/EHS se mohou používat v hračkách 
pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto dvě
podmínky:

4.1. použití látky bylo zhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem a shledáno
jako bezpečné, zejména s ohledem na
expozici, a bylo přijato rozhodnutí 
uvedené v čl. 45 odst. 2;

4.1. příslušný vědecký výbor dospěl při 
hodnocení k závěru, že látky klasifikované
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 
a 2 podle přílohy I směrnice 67/548/EHS, 
které jsou obsaženy v přístupných 
součástech nebo částech hračky 
v koncentracích přesahujících mezní 
hodnoty stanovené v bodu 3, 
nepředstavují nepřijatelné riziko pro 
lidské zdraví, zejména s ohledem na
expozici. 
Za tímto účelem mohou výrobci do konce 
přechodného období podle článku 52 
předložit Komisi žádost o posouzení rizik, 
která představují látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle 
přílohy I směrnice 67/548/EHS, 
příslušným vědeckým výborem. K této 
žádosti musí být přiloženy relevantní 
informace týkající se zejména expozice. 
Komise po přijetí žádosti neprodleně 
pověří vědecký výbor, aby vydal 
stanovisko. 
Dokud není přijato rozhodnutí, smějí 
výrobci nadále uvádět na trh hračky, které 
obsahují látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle 
přílohy I směrnice 67/548/EHS, 
v souvislosti s nimiž byla podána žádost. 
Rozhodnutí o změně přílohy IIa, která 
obsahuje seznam látek karcinogenních, 
mutagenních a toxických pro reprodukci, 
na něž se vztahuje tento článek, se přijme 
podle čl. 45 odst. 2.

4.2. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo 
v analýze alternativ;
4.3. jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) č. 

4.2. jejich použití ve spotřebních 
předmětech podle nařízení (ES) č. 
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1907/2006 (REACH) zakázáno. 1907/2006 (REACH) již nebylo zakázáno.
Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky, 
jakmile vyvstanou obavy týkající se 
bezpečnosti a nejpozději každých pět let 
ode dne přijetí rozhodnutí v souladu s čl. 
45 odst. 2.

Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky uvedené 
v příloze IIa, jakmile vyvstanou obavy 
týkající se bezpečnosti a nejpozději 
každých pět let ode dne přijetí rozhodnutí 
v souladu s čl. 45 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

Nahrazení látky: Žádáme, aby byl v zájmu bezpečnosti dětí vypuštěn požadavek na nahrazení 
chemické látky pouze proto, že existuje alternativa. Pokud hodnocení rizik ukáže, že látka 
nepředstavuje pro děti nebezpečí, není důvod požadovat experimenty s novými chemickými 
složeními, u nichž hrozí, že změní vlastnosti materiálu, který je obsahuje. Bezpečnost dítěte 
závisí především na bezpečnosti materiálů používaných na výrobu hračky, např. zda plast 
praskne nebo se rozštěpí. Bezpečnost bude tedy větší, použijí-li se materiály, které obstojí 
v zavedených zkouškách vlastností.

Pozměňovací návrh 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat v hračkách 
pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

4. Látky klasifikované jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
kategorie 1 a 2 podle přílohy I směrnice 
67/548/EHS se mohou používat v hračkách 
pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto dvě
podmínky:

4.1. použití látky bylo zhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem a shledáno 
jako bezpečné, zejména s ohledem na
expozici, a bylo přijato rozhodnutí 
uvedené v čl. 45 odst. 2;

4.1. příslušný vědecký výbor dospěl při 
hodnocení k závěru, že látky klasifikované
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 
a 2 podle přílohy I směrnice 67/548/EHS, 
které jsou obsaženy v přístupných 
součástech nebo částech hračky 
v koncentracích přesahujících mezní 
hodnoty stanovené v bodu 3, 
nepředstavují nepřijatelné riziko pro 
lidské zdraví, zejména s ohledem na
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expozici. 
Za tímto účelem mohou výrobci do konce 
přechodného období podle článku 52 
předložit Komisi žádost o posouzení rizik, 
která představují látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle 
přílohy I směrnice 67/548/EHS, 
příslušným vědeckým výborem. K této 
žádosti musí být přiloženy relevantní 
informace týkající se zejména expozice. 
Komise po přijetí žádosti neprodleně 
pověří vědecký výbor, aby vydal 
stanovisko. 
Dokud není přijato rozhodnutí, mohou 
výrobci nadále uvádět na trh hračky, které 
obsahují látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle 
přílohy I směrnice 67/548/EHS, 
v souvislosti s nimiž byla podána žádost. 
Rozhodnutí o změně přílohy IIa, která 
obsahuje seznam látek karcinogenních, 
mutagenních a toxických pro reprodukci, 
na něž se vztahuje tento článek, bude 
přijato podle čl. 45 odst. 2.

4.2. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo 
v analýze alternativ;
4.3. jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

4.2. jejich použití ve spotřebních 
předmětech podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) již nebylo
zakázáno.

Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky,
jakmile vyvstanou obavy týkající se 
bezpečnosti a nejpozději každých pět let 
ode dne přijetí rozhodnutí v souladu s čl. 
45 odst. 2.

Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky uvedené 
v příloze IIa, jakmile vyvstanou obavy 
týkající se bezpečnosti a nejpozději 
každých pět let ode dne přijetí rozhodnutí 
v souladu s čl. 45 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

Přechodné období: odůvodnění k bodu odůvodnění 16b (novému) a k článku 52. Nedojde-li 
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k expozici, neexistuje riziko, a proto se bezpečnost nezlepší tím, že se omezení budou 
vztahovat i na nepřístupné součásti hračky. Odkaz na alternativní látky je vypuštěn, protože 
pokud z hodnocení rizika vyplývá, že látka riziko nepředstavuje, není důvod odvětví zatěžovat 
ještě tím, aby nalezlo náhradní látku. Záměrem nových odstavců je dosáhnout souladu 
s nařízením REACH. 

Pozměňovací návrh 311
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat v hračkách 
pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

4. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 podle přílohy 
I směrnice 67/548/EHS a uvedené 
v příloze IIa se mohou používat v hračkách 
pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

4.1. použití látky bylo zhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem a shledáno 
jako bezpečné, zejména s ohledem na 
expozici, a bylo přijato rozhodnutí uvedené 
v čl. 45 odst. 2;

4.1. použití látky bylo zhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem, který 
shledal, že látka nepředstavuje riziko pro 
lidské zdraví, zejména s ohledem na 
expozici, a bylo přijato rozhodnutí uvedené 
v čl. 45 odst. 2;

4.2. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo v analýze 
alternativ;

4.2. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo v analýze 
alternativ;

4.3. jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

4.3. jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

Do dvou let od vstupu této směrnice 
v platnost a dokud není přijato 
rozhodnutí, mohou být hračky obsahující 
látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1 a 2, 
v souvislosti s  nimiž byla podána žádost 
o posouzení rizik příslušným vědeckým 
výborem, nadále uváděny na trh. 
Rozhodnutí o změně přílohy IIa, která 
obsahuje seznam látek karcinogenních, 
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mutagenních a toxických pro reprodukci, 
na něž se vztahuje tento článek, přijme 
Komise podle čl. 45 odst. 2.

Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky, 
jakmile vyvstanou obavy týkající se 
bezpečnosti a nejpozději každých pět let 
ode dne přijetí rozhodnutí v souladu s čl. 
45 odst. 2.

Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky, 
jakmile vyvstanou obavy týkající se 
bezpečnosti a nejpozději každých pět let 
ode dne přijetí rozhodnutí v souladu s čl. 
45 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

Podobně jako při postupu povolování v rámci nařízení REACH, který konkrétně bere v úvahu 
látky CMR kategorie 1 a 2, zavádí pozměňovací návrh u výjimečných případů, kdy je podána 
žádost o výjimku, zákaz s odloženou platností.

Pozměňovací návrh 312
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Látky nebo přípravky klasifikované 
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 
podle směrnice 67/548/EHS se mohou 
používat v hračkách pouze tehdy, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

vypouští se

4.1. použití látky bylo zhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem a shledáno 
jako bezpečné, zejména s ohledem na 
expozici, a bylo přijato rozhodnutí 
uvedené v čl. 45 odst. 2;
4.2. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo 
v analýze alternativ;
4.3. jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH) zakázáno. 
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Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky, 
jakmile vyvstanou obavy týkající se 
bezpečnosti a nejpozději každých pět let 
ode dne přijetí rozhodnutí v souladu s čl.
45 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

Navrhované obecné výjimky by mohly výrazně oslabit zákaz. Ve stávajícím návrhu nejsou 
látky CMR zjevně zakázány, přestože jejich použití podléhá řadě podmínek. Proto navrhujeme 
důslednější zákaz. Většinou je možné vyrábět materiály bez těchto látek. Výjimky ze zákazu by 
se měly vztahovat pouze na případy, kdy je přítomnost látek CMR nevyhnutelná a riziko lze 
považovat za nízké. Tak je tomu například u zapouzdřených elektrických součástí, monomerů 
v plastech a niklu v oceli. 

Pozměňovací návrh 313
Eva-Britt Svensson

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Látky nebo přípravky klasifikované 
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 
podle směrnice 67/548/EHS se mohou 
používat v hračkách pouze tehdy, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

vypouští se

4.1. použití látky bylo zhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem a shledáno 
jako bezpečné, zejména s ohledem na 
expozici, a bylo přijato rozhodnutí 
uvedené v čl. 45 odst. 2;
4.2. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo 
v analýze alternativ;
4.3. jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH) zakázáno. 
Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky, 
jakmile vyvstanou obavy týkající se 
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bezpečnosti a nejpozději každých pět let 
ode dne přijetí rozhodnutí v souladu s čl. 
45 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

Má-li být zajištěna vysoká úroveň ochrany zdraví dětí, neměly by se látky CMR v hračkách 
používat. Evropský parlament navíc ve svém usnesení ze dne 26. září o bezpečnosti výrobků 
a především hraček požadoval bezpodmínečný zákaz veškerých látek CMR (kategorií 1, 2 a 3) 
a dalších látek vzbuzujících obdobné obavy, například látek narušujících činnost žláz s vnitřní 
sekrecí, senzibilizujících nebo vonných látek. 

Pozměňovací návrh 314
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Látky nebo přípravky klasifikované 
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 
podle směrnice 67/548/EHS se mohou 
používat v hračkách pouze tehdy, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

vypouští se

4.1. použití látky bylo zhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem a shledáno 
jako bezpečné, zejména s ohledem na 
expozici, a bylo přijato rozhodnutí 
uvedené v čl. 45 odst. 2;
4.2. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo 
v analýze alternativ;
4.3. jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH) zakázáno. 
Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky, 
jakmile vyvstanou obavy týkající se 
bezpečnosti a nejpozději každých pět let 
ode dne přijetí rozhodnutí v souladu s čl. 
45 odst. 2.
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Or. en

Pozměňovací návrh 315
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat v hračkách
pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 podle směrnice 
67/548/EHS jsou v hračkách zakázány.

Or. en

Odůvodnění 

Neměla by být povolena žádná výjimka. Karcinogenní a všechny ostatní nebezpečné 
chemikálie by neměly být v hračkách vůbec povoleny, protože i ta nejmenší množství jsou pro 
děti nesmírně nebezpečná. 

Pozměňovací návrh 316
Wolfgang Bulfon

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat v hračkách 
pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

4. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 podle směrnice 
67/548/EHS se nesmí používat v hračkách.

4.1. použití látky bylo zhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem a shledáno 
jako bezpečné, zejména s ohledem na 
expozici, a bylo přijato rozhodnutí 
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uvedené v čl. 45 odst. 2;

4.2. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo v 
analýze alternativ;

jejich použití ve spotřebních předmětech 
není podle nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH) zakázáno.

Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky, 
jakmile vyvstanou obavy týkající se 
bezpečnosti a nejpozději každých pět let 
ode dne přijetí rozhodnutí v souladu s čl. 
45 odst. 2.

4.3. jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH) zakázáno.

Or. de

Odůvodnění 

Používání karcinogenních a mutagenních látek nebo látek toxických pro reprodukci kategorie 
1 a 2 v hračkách musí být zakázáno bez výjimky.

Pozměňovací návrh 317
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat v hračkách 
pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

4. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1, 2 a 3 podle 
směrnice 67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách pouze tehdy, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

Or. en
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Odůvodnění 

Má-li být zlepšena bezpečnost hraček uplatňováním zásady předběžné opatrnosti, není důvod 
nakládat s látkami CMR kategorií 1, 2 a 3 rozdílně. 

Pozměňovací návrh 318
Emmanouil Angelakas

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat v hračkách 
pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

4. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1, 2 a 3 podle 
směrnice 67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách pouze tehdy, pokud jsou 
splněny následující podmínky:

4.1. použití látky bylo zhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem a shledáno 
jako bezpečné, zejména s ohledem na 
expozici, a bylo přijato rozhodnutí 
uvedené v čl. 45 odst. 2; 

4.1. výrobce hraček předloží příslušnému 
vědeckému výboru žádost, k níž je 
přiložena hodnotící zpráva týkající se 
expozice uživatelů konkrétní karcinogenní 
či mutagenní látce nebo látce toxické pro 
reprodukci obsažené v konkrétní hračce;

4.2. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo 
v analýze alternativ;

4.2. použití látky bylo v každém 
konkrétním případě vyhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem a shledáno 
bezpečným, zejména s ohledem na 
expozici, a bylo přijato rozhodnutí podle 
v čl. 45 odst. 2;

4.3. jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

4.3. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo 
v analýze alternativ, kterou zhodnotí 
a schválí příslušný vědecký výbor;
4.4. jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.
Komise zveřejní v příloze ... této směrnice 
seznam látek nebo přípravků 
a odpovídajících hraček, které jsou vyňaty 
z požadavků uvedených v příloze III, části 
III, bodu 3.  

Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky, 

Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky, 
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jakmile vyvstanou obavy týkající se 
bezpečnosti a nejpozději každých pět let 
ode dne přijetí rozhodnutí v souladu s čl. 
45 odst. 2.

jakmile vyvstanou obavy týkající se 
bezpečnosti a nejpozději každých pět let 
ode dne přijetí rozhodnutí v souladu s čl. 
45 odst. 2. 

Or. en

Odůvodnění 

Povolení k použití látky CMR v hračce může být uděleno pouze na základě experimentálních 
studií migrace, v nichž bude prokázáno, že expozice dítěte látce je nižší, než je stanovená míra 
x % přípustné denní dávky. Na základě těchto studií schválí příslušný vědecký výbor použití 
látky v dané koncentraci pro konkrétní hračku. Schválené látky a odpovídající hračky mohou 
být zařazeny do přílohy směrnice, která bude průběžně aktualizována.

Pozměňovací návrh 319
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 4.3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky, 
jakmile vyvstanou obavy týkající se 
bezpečnosti a nejpozději každých pět let 
ode dne přijetí rozhodnutí v souladu s čl. 
45 odst. 2.

Komise pověří příslušný vědecký výbor, 
aby přehodnotil tyto látky nebo přípravky
uvedené v příloze IIa, jakmile vyvstanou 
obavy týkající se bezpečnosti a nejpozději 
každých pět let ode dne přijetí rozhodnutí 
v souladu s čl. 45 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Christopher Heaton-Harris, Colm Burke

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Dokud není přijato rozhodnutí podle 
čl. 45 odst. 2, mohou výrobci nadále 
uvádět na trh hračky, které obsahují látky 
klasifikované jako karcinogenní, 
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mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
podle přílohy I směrnice 67/548/EHS, 
v souvislosti s nimiž byla podána žádost 
příslušnému vědeckému úřadu v souladu 
s odstavcem 4.1.

Or. en

Odůvodnění 

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je dosáhnout souladu s nařízením 1907/2006 
(REACH). Bylo by logické, že jsou-li výrobci schopni odůvodnit pokračující používání 
chemické látky a mohou-li doložit související údaje o expozici, mohou v době, kdy čekají na 
závěry vědeckého výboru, pokračovat ve výrobě. Toto ustanovení by bylo nesmírně důležité 
pro malé a střední podniky a záleží na něm pracovní vytížení vědeckého výboru.

Pozměňovací návrh 321
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Látky nebo přípravky klasifikované 
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 3 podle 
směrnice 67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách, pokud bylo použití látky 
zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 
přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2 
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění 

Navrhované obecné výjimky by mohly výrazně oslabit zákaz. Ve stávajícím návrhu nejsou 
látky CMR zjevně zakázány, přestože jejich použití podléhá řadě podmínek. Proto navrhujeme 
důslednější zákaz. Většinou je možné vyrábět materiály bez těchto látek. Výjimky ze zákazu by 
se měly vztahovat pouze na případy, kdy je přítomnost látek CMR nevyhnutelná a riziko lze 
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považovat za nízké. Tak je tomu například u zapouzdřených elektrických součástí, monomerů 
v plastech a niklu v oceli. 

Pozměňovací návrh 322
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Látky nebo přípravky klasifikované 
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 3 podle 
směrnice 67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách, pokud bylo použití látky 
zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 
přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2 
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění 

Výjimky pro látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci kategorie 3 by měly být 
povoleny pouze v souladu s ustanoveními přílohy II, části III, bodu 4. 

Pozměňovací návrh 323
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Látky nebo přípravky klasifikované 
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 3 podle 
směrnice 67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách, pokud bylo použití látky 

vypouští se
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zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 
přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2 
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Eva-Britt Svensson

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Látky nebo přípravky klasifikované 
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 3 podle 
směrnice 67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách, pokud bylo použití látky 
zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 
přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2 
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění 

Má-li být zajištěna vysoká úroveň ochrany zdraví dětí, neměly by se látky CMR v hračkách 
používat. Evropský parlament navíc ve svém usnesení ze dne 26. září o bezpečnosti výrobků 
a především hraček požadoval bezpodmínečný zákaz veškerých látek CMR (kategorií 1, 2 a 3) 
a dalších látek, jejichž vlastnosti vzbuzují obdobné obavy, například látek narušujících 
činnost žláz s vnitřní sekrecí, senzibilizujících nebo vonných látek. 
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Pozměňovací návrh 325
Emmanouil Angelakas

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Látky nebo přípravky klasifikované 
jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 3 podle 
směrnice 67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách, pokud bylo použití látky 
zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 
přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2 
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

5. Látky, které jsou klasifikovány jako 
vysoce toxické, toxické, škodlivé, 
senzibilizující, žíravé nebo dráždivé, se 
mohou používat v hračkách za 
předpokladu, že podle hodnocení expozice 
dětí těmto látkám v souladu s příslušnými 
oficiálními evropskými zkušebními 
normami nevzniká pro zdraví dítěte riziko.

Or. en

Odůvodnění 

Je zapotřebí regulovat i použití jiných látek, které se používají při výrobě hraček a nejsou 
stejně nebezpečné jako látky CMR. Vyhodnocení expozice těmto látkám lze provést na základě 
realistické možnosti expozice a případného srovnání expozice s mírou x % přípustné denní 
dávky látky.

Pozměňovací návrh 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Látky nebo přípravky klasifikované
jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 3 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách, pokud bylo použití látky 
zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 

5. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, nesmějí hračky 
obsahovat látky, které jsou podle přílohy 
I směrnice 67/548/EHS klasifikovány jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 3, pokud: 
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přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2 
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

i) jejich použití ve spotřebních předmětech
bylo podle nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH) zakázáno; nebo
ii) látka CMR kategorie 3 je obsažena 
v součástech nebo částech hraček, které 
jsou dětem přístupné, jak se stanoví 
v normě EN71, a příslušný vědecký výbor 
dospěl k závěru, že obsah látky v hračce 
představuje nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví, zejména s ohledem na expozici. 
Rozhodnutí o revizi přílohy IIb, která 
obsahuje seznam látek karcinogenních, 
mutagenních a toxických pro reprodukci 
kategorie 3, jež jsou podle tohoto článku 
zakázány, se přijme v souladu s čl. 45 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

Rozdíl mezi látkami CMR kategorie 1 a 2 a látkami CMR kategorie 3 je jasný: látky CMR 
kategorie 3, jichž je velké množství, nepodléhají stejným právním omezením jako látky CMR 
kategorie 1 a 2. Několik set chemických látek klasifikovaných jako látky CMR kategorie 3 se 
nachází v materiálech používaných k výrobě hraček i jiných spotřebních výrobků. Pro 
ochranu zdraví dětí a z důvodu závazku EU k lepší tvorbě právních předpisů je zapotřebí 
u všech spotřebních výrobků zaujmout společný přístup. Látky CMR kategorie 3, které jsou 
zakázány, by měly být uvedeny v nové příloze IIb.

Pozměňovací návrh 327
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Látky nebo přípravky klasifikované
jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 3 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat 

5. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, nesmějí hračky 
obsahovat látky, které jsou podle přílohy 
I směrnice 67/548/EHS klasifikovány jako 
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v hračkách, pokud bylo použití látky 
zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 
přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2 
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 3, pokud: 

i) jejich použití ve spotřebních předmětech 
bylo podle nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH) zakázáno; nebo
ii) látka CMR kategorie 3 je obsažena v 
součástech nebo částech hraček, které 
jsou dětem přístupné, jak se stanoví v 
normě EN71, a příslušný vědecký výbor 
dospěl k závěru, že obsah látky v hračce 
představuje nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví, zejména s ohledem na expozici. 
Rozhodnutí o revizi přílohy IIb, která 
obsahuje seznam látek karcinogenních, 
mutagenních a toxických pro reprodukci 
kategorie 3, jež jsou podle tohoto článku 
zakázány, se přijme v souladu s čl. 45 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

The difference between CMRs categories 1-2 and CMRs 3 has to be taken into account. For 
widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances are 
not subject to the same legal restrictions as CMR 1 and 2. Hundreds of chemicals are 
categorized as CMR 3s. Many are found in materials used to produce other consumer 
products (furnishings, domestic goods, automotive etc) as well as toys. 

For the sake of children’s health and the EU’s commitment to better regulation, a common 
approach is needed for all consumer products. This is the purpose of REACH.

Placing unnecessary restrictions on toys, will not protect children. It will however, 

√ unnecessarily remove many categories of toys from the market

√ threaten the viability of particularly small European toy businesses 
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Pozměňovací návrh 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Látky nebo přípravky klasifikované
jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 3 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách, pokud bylo použití látky 
zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 
přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2 
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

5. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, nesmějí hračky 
obsahovat látky, které jsou podle přílohy 
I směrnice 67/548/EHS klasifikovány jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 3, pokud: 

i) jejich použití ve spotřebních předmětech 
bylo podle nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH) zakázáno; nebo
ii) látka CMR kategorie 3 je obsažena v 
součástech nebo částech hraček, které 
jsou dětem přístupné, jak se stanoví v 
normě EN71, a příslušný vědecký výbor 
dospěl k závěru, že obsah látky v hračce 
představuje nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví, zejména s ohledem na expozici. 
Rozhodnutí o revizi přílohy IIb, která 
obsahuje seznam látek karcinogenních, 
mutagenních a toxických pro reprodukci 
kategorie 3, jež jsou podle tohoto článku 
zakázány, se přijme v souladu s čl. 45 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions. Restrictions should be based on risk. The difference in 
treatment is seen in other Community legislation, including REACH which applies the 
Authorisation procedure to CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3. It would therefore 
be inconsistent with REACH – and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in 
the Toys Directive as if they pose the same levels of toxic concern. It is therefore proposed 
that where materials have a history of safe use in industry, CMR 3 substances are allowed for 
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use unless specifically banned by the scientific committee. 

Pozměňovací návrh 329
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Látky nebo přípravky klasifikované
jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 3 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách, pokud bylo použití látky 
zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 
přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2 
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

5. Aniž je dotčeno uplatňování omezení 
podle první věty bodu 2, nesmějí hračky 
obsahovat látky, které jsou podle přílohy 
I směrnice 67/548/EHS klasifikovány jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 3, pokud: 

i) jejich použití ve spotřebních předmětech 
bylo podle nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH) zakázáno; nebo
ii) látka CMR kategorie 3 je obsažena v 
součástech nebo částech hraček, které 
jsou při použití podle čl. 9 odst. 2 prvního 
pododstavce dětem přístupné, a příslušný 
vědecký výbor dospěl k závěru, že obsah 
látky v hračce představuje nepřijatelné 
riziko pro lidské zdraví, zejména s 
ohledem na expozici. Rozhodnutí o změně 
přílohy IIb, která obsahuje seznam látek 
karcinogenních, mutagenních a toxických 
pro reprodukci kategorie 3, jež jsou podle 
tohoto článku zakázány, se přijme 
v souladu s čl. 45 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 330
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 3 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat
v hračkách, pokud bylo použití látky 
zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 
přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2 
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

5. Přítomnost látek nebo přípravků 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
kategorie 3 podle přílohy I směrnice 
67/548/EHS v hračkách je podle 
rozhodnutí uvedeného v čl. 45 odst. 
zakázána a tyto látky jsou uvedeny 
v příloze IIb pouze tehdy, pokud jejich 
přítomnost v hračkách byla vyhodnocena
příslušným vědeckým výborem, který 
shledal, že tato přítomnost představuje 
riziko pro lidské zdraví, zejména 
s ohledem na expozici, nebo pokud je
použití těchto látek ve spotřebních 
předmětech zakázáno v souladu 
s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Or. en

Odůvodnění 

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions in the same way that CMR 1 and 2 substances are. The 
emphasis on showing a risk is even more important. The difference in treatment is seen in 
other Community legislation, including REACH which applies the Authorisation procedure to 
CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3. It would therefore be inconsistent with REACH 
– and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in the Toys Directive as if they 
pose the same levels of toxic concern. 

Where the materials have had a history of safe use in industry, CMRs 3 should be allowed for 
use unless specifically banned by the Scientific Committee.
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Pozměňovací návrh 331
Gary Titley

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 3 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách, pokud bylo použití látky 
zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 
přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

5. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 3 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat v hračkách
za předpokladu, že nemigrují, nebo nejsou 
při použití hračky v souladu 
s ustanoveními čl. 9 odst. 2 v nespojitých 
součástech nebo částech hračky dětem 
fyzicky přístupné, nebo jsou-li splněny 
tyto podmínky:

5.1. použití látky bylo zhodnoceno 
příslušným vědeckým výborem a shledáno 
bezpečným, zejména s ohledem na 
expozici, a bylo přijato rozhodnutí uvedené 
v čl. 45 odst. 2; a 
5.2. jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Karin Riis-Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 3 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách, pokud bylo použití látky 
zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 

5. Látky nebo přípravky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 3 podle směrnice 
67/548/EHS se mohou používat 
v hračkách, pokud bylo použití látky 
zhodnoceno příslušným vědeckým 
výborem a shledáno jako bezpečné, 
zejména s ohledem na expozici, a bylo 
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přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2 
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno.

přijato rozhodnutí uvedené v čl. 45 odst. 2 
a pokud jejich použití ve spotřebních 
předmětech není podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (REACH) zakázáno. Látky 
karcinogenní, mutagenní a toxické pro 
reprodukci kategorie 3 jsou uvedeny 
v příloze IIb .

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Dokud není přijato rozhodnutí, mohou 
výrobci nadále uvádět na trh hračky, které 
obsahují látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci podle směrnice 
67/548/EHS, v souvislosti s nimiž byla 
podána žádost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní
vonné látky:

(1) Oman pravý (Inula helenium)
(2) Allylisothiokyanát
(3) Fenylacetonitril (benzylkyanid)
(4) 4-terc-Butylfenol
(5) Chenopodium (olej)
(6) Cyklamenalkohol

Hračky nesmí obsahovat žádné vonné 
látky.



AM\744156CS.doc 157/200 PE412.121v02-00

CS

(7) Diethylmaleinát
(8) Dihydrocoumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
on
(12) 2-Isopropylmaleinát
(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on
(15) Difenylamin
(16) Ethylakrylát
(17) Smokvoň obecná (čerstvá a 
přípravky)
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal
(20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal
(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanth
ren-1-methanol (hydroabietylalkohol)
(22) 4-ethoxyfenyl
(23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol
(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)
(25) 4-methoxyfenyl
(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on
(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on
(28) Methyl(E)-but-2-enoát
(29) 6-Methylkumarin
(30) 7-Methylkumarin
(31) 5-Methylhexan-2,3-dion
(32) olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-ethoxy-4-methylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-trien-
2-on
(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

Přítomnost stopových množství těchto 
látek je však povolena za předpokladu, že 
je tato přítomnost při správné výrobní 
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praxi technicky nevyhnutelná.

Dále musí být uvedeny tyto alergenní 
vonné látky, pokud jsou přidávány do 
hraček jako takové v koncentracích 
vyšších než 0,01 % hmot.:

(1) Amyl cinnamal
(2) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(3) 4-methoxybenzylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzyl-benzoát
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl-salicylát
(8) Cinnamal
(9) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) 2-benzylidenoktanal
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(19) Isoeugenol
 (20) Lilial (uvedený ve směrnici týkající 
se kosmetických prostředků v položce 83 
jako: -(4-terc-butylbenzyl)propanal)
(21) d-Limonene
(22) Linalol
(23) Methyl-okt-2-ynoát
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
(25) Výtažky z větvičníku slívového
(26) Výtažky z terčovky otrubičnaté

Or. en

Odůvodnění 

Vonné látky se do značné míry projevily jako alergeny. Měl by být tedy uplatněn přístup 
předběžné opatrnosti, neboť zatím nebyl vypracován úplný seznam vonných látek, které 
způsobují alergie. Hodnocení podle připravovaného nařízení o klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí však brzy poskytnou informace o tom, které látky jsou zkoumány a zda 
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byly shledány alergenními či nikoli. 

Pozměňovací návrh 335
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní
vonné látky:

(1) Oman pravý (Inula helenium)
(2) Allylisothiokyanát
(3) Fenylacetonitril (benzylkyanid)
(4) 4-terc-Butylfenol
(5) Chenopodium (olej)
(6) Cyklamenalkohol
(7) Diethylmaleinát
(8) Dihydrocoumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
on
(12) 2-Isopropylmaleinát
(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on
(15) Difenylamin
(16) Ethylakrylát
(17) Smokvoň obecná (čerstvá a 
přípravky)
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal
(20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal
(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanth
ren-1-methanol (hydroabietylalkohol)
(22) 4-ethoxyfenyl
(23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol
(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)
(25) 4-methoxyfenyl
(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on

Hračky nesmí obsahovat žádné vonné 
látky.
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(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on
(28) Methyl(E)-but-2-enoát
(29) 6-Methylkumarin
(30) 7-Methylkumarin
(31) 5-Methylhexan-2,3-dion
(32) olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-ethoxy-4-methylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-trien-
2-on
(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

Přítomnost stopových množství těchto 
látek je však povolena za předpokladu, že 
je tato přítomnost při správné výrobní 
praxi technicky nevyhnutelná.

Dále musí být uvedeny tyto alergenní 
vonné látky, pokud jsou přidávány do 
hraček jako takové v koncentracích 
vyšších než 0,01 % hmot.:

(1) Amyl cinnamal
(2) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(3) 4-methoxybenzylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzyl-benzoát
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl-salicylát
(8) Cinnamal
(9) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) 2-benzylidenoktanal
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(19) Isoeugenol
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 (20) Lilial (uvedený ve směrnici týkající 
se kosmetických prostředků v položce 83 
jako: -(4-terc-butylbenzyl)propanal)
(21) d-Limonene
(22) Linalol
(23) Methyl-okt-2-ynoát
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
(25) Výtažky z větvičníku slívového
(26) Výtažky z terčovky otrubičnaté

Or. en

Odůvodnění 

Vonné látky vyvolávají u dětí alergie, a z tohoto důvodu by jejich přítomnost v hračkách měla 
být zcela zakázána.

Pozměňovací návrh 336
Eva-Britt Svensson

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní 
vonné látky:

(1) Oman pravý (Inula helenium)
(2) Allylisothiokyanát
(3) Fenylacetonitril (benzylkyanid)
(4) 4-terc-Butylfenol
(5) Chenopodium (olej)
(6) Cyklamenalkohol
(7) Diethylmaleinát
(8) Dihydrocoumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
on
(12) 2-Isopropylmaleinát
(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-

7. Hračky nesmí obsahovat alergenní 
vonné látky.
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on
(15) Difenylamin
(16) Ethylakrylát
(17) Smokvoň obecná (čerstvá a 
přípravky)
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal
(20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal
(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanth
ren-1-methanol (hydroabietylalkohol)
(22) 4-ethoxyfenyl
(23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol
(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)
(25) 4-methoxyfenyl
(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on
(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on
(28) Methyl(E)-but-2-enoát
(29) 6-Methylkumarin
(30) 7-Methylkumarin
(31) 5-Methylhexan-2,3-dion
(32) olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-ethoxy-4-methylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-trien-
2-on
(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

Přítomnost stopových množství těchto 
látek je však povolena za předpokladu, že 
je tato přítomnost při správné výrobní 
praxi technicky nevyhnutelná.

Dále musí být uvedeny tyto alergenní 
vonné látky, pokud jsou přidávány do 
hraček jako takové v koncentracích 
vyšších než 0,01 % hmot.:

(1) Amyl cinnamal
(2) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(3) 4-methoxybenzylalkohol
(4) Benzylalkohol
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(5) Benzyl-benzoát
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl-salicylát
(8) Cinnamal
(9) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) 2-benzylidenoktanal
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(19) Isoeugenol
 (20) Lilial (uvedený ve směrnici týkající 
se kosmetických prostředků v položce 83 
jako: -(4-terc-butylbenzyl)propanal)
(21) d-Limonene
(22) Linalol
(23) Methyl-okt-2-ynoát
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
(25) Výtažky z větvičníku slívového
(26) Výtažky z terčovky otrubičnaté

Or. en

Odůvodnění 

Vonné látky se do značné míry projevily jako alergeny. Zdaleka ne všechny vonné látky jsou 
analyzovány z hlediska alergenních vlastností. V tuto chvíli není k dispozici úplný seznam, na 
jehož základě by bylo možné podle vědeckých poznatků stanovit, které vonné látky jsou 
alergeny a které nikoliv. Zákaz určitého počtu alergenních vonných látek může vést k situaci, 
kdy řada jiných látek bude v praxi povolena. Hodnocení podle připravovaného nařízení o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí však poskytnou informace o tom, které látky 
jsou zkoumány a zda byly shledány např. nealergenními.
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Pozměňovací návrh 337
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní 
vonné látky:

(1) Oman pravý (Inula helenium)
(2) Allylisothiokyanát
(3) Fenylacetonitril (benzylkyanid)
(4) 4-terc-Butylfenol
(5) Chenopodium (olej)
(6) Cyklamenalkohol
(7) Diethylmaleinát
(8) Dihydrocoumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
on
(12) 2-Isopropylmaleinát
(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on
(15) Difenylamin
(16) Ethylakrylát
(17) Smokvoň obecná (čerstvá a 
přípravky)
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal
(20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal
(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanth
ren-1-methanol (hydroabietylalkohol)
(22) 4-ethoxyfenyl
(23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol
(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)
(25) 4-methoxyfenyl
(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on
(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on
(28) Methyl(E)-but-2-enoát
(29) 6-Methylkumarin

7. V hračkách mohou být použity pouze 
vonné látky, které jsou v souladu 
s nařízením o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí shledány 
nealergenními.
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(30) 7-Methylkumarin
(31) 5-Methylhexan-2,3-dion
(32) olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-ethoxy-4-methylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-trien-
2-on
(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

Přítomnost stopových množství těchto 
látek je však povolena za předpokladu, že 
je tato přítomnost při správné výrobní 
praxi technicky nevyhnutelná.

Dále musí být uvedeny tyto alergenní 
vonné látky, pokud jsou přidávány do 
hraček jako takové v koncentracích 
vyšších než 0,01 % hmot.:

(1) Amyl cinnamal
(2) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(3) 4-methoxybenzylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzyl-benzoát
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl-salicylát
(8) Cinnamal
(9) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) 2-benzylidenoktanal
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(19) Isoeugenol
 (20) Lilial (uvedený ve směrnici týkající 
se kosmetických prostředků v položce 83 
jako: -(4-terc-butylbenzyl)propanal)
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(21) d-Limonene
(22) Linalol
(23) Methyl-okt-2-ynoát
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
(25) Výtažky z větvičníku slívového
(26) Výtažky z terčovky otrubičnaté

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní 
vonné látky:

(1) Oman pravý (Inula helenium)
(2) Allylisothiokyanát
(3) Fenylacetonitril (benzylkyanid)
(4) 4-terc-Butylfenol
(5) Chenopodium (olej)
(6) Cyklamenalkohol
(7) Diethylmaleinát
(8) Dihydrocoumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
on
(12) 2-Isopropylmaleinát
(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on
(15) Difenylamin
(16) Ethylakrylát
(17) Smokvoň obecná (čerstvá a 
přípravky)
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal
(20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal

7. V hračkách mohou být použity pouze 
vonné látky, které jsou v souladu 
s nařízením o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí shledány 
nealergenními.
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(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanth
ren-1-methanol (hydroabietylalkohol)
(22) 4-ethoxyfenyl
(23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol
(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)
(25) 4-methoxyfenyl
(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on
(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on
(28) Methyl(E)-but-2-enoát
(29) 6-Methylkumarin
(30) 7-Methylkumarin
(31) 5-Methylhexan-2,3-dion
(32) olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-ethoxy-4-methylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-trien-
2-on
(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

Přítomnost stopových množství těchto 
látek je však povolena za předpokladu, že 
je tato přítomnost při správné výrobní 
praxi technicky nevyhnutelná.

Dále musí být uvedeny tyto alergenní 
vonné látky, pokud jsou přidávány do 
hraček jako takové v koncentracích 
vyšších než 0,01 % hmot.:

(1) Amyl cinnamal
(2) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(3) 4-methoxybenzylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzyl-benzoát
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl-salicylát
(8) Cinnamal
(9) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin
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(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) 2-benzylidenoktanal
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(19) Isoeugenol
 (20) Lilial (uvedený ve směrnici týkající 
se kosmetických prostředků v položce 83 
jako: -(4-terc-butylbenzyl)propanal)
(21) d-Limonene
(22) Linalol
(23) Methyl-okt-2-ynoát
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
(25) Výtažky z větvičníku slívového
(26) Výtažky z terčovky otrubičnaté

Or. en

Odůvodnění 

Hodnocení podle připravovaného nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
poskytnou spolehlivé informace o tom, které látky jsou zkoumány a zda byly shledány např. 
nealergenními. Odkaz na toto nařízení ve směrnici o bezpečnosti hraček by zabránil nutnosti 
provést dodatečná vědecká hodnocení vonných látek. Navrhujeme, aby byly povoleny pouze 
vonné látky, které jsou shledány nealergenními, a bylo tak dosaženo vysoké úrovně 
bezpečnosti, což je cílem této směrnice.

Pozměňovací návrh 339
Marianne Thyssen, Angelika Niebler, Miroslav Mikolášik, Colm Burke, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní 
vonné látky:

(1) Oman pravý (Inula helenium)
(2) Allylisothiokyanát
(3) Fenylacetonitril (benzylkyanid)

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní 
vonné látky:

(1) Oman pravý (Inula helenium)
(2) Allylisothiokyanát
(3) Fenylacetonitril (benzylkyanid)
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(4) 4-terc-Butylfenol
(5) Chenopodium (olej)
(6) Cyklamenalkohol
(7) Diethylmaleinát
(8) Dihydrocoumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
on
(12) 2-Isopropylmaleinát
(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on
(15) Difenylamin
(16) Ethylakrylát
(17) Smokvoň obecná (čerstvá a přípravky)
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal
(20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal
(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanthr
en-1-methanol (hydroabietylalkohol)
(22) 4-ethoxyfenyl
(23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol
(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)
(25) 4-methoxyfenyl
(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on
(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on
(28) Methyl(E)-but-2-enoát
(29) 6-Methylkumarin
(30) 7-Methylkumarin
(31) 5-Methylhexan-2,3-dion
(32) olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-ethoxy-4-methylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-trien-
2-on
(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

(4) 4-terc-Butylfenol
(5) Chenopodium (olej)
(6) Cyklamenalkohol
(7) Diethylmaleinát
(8) Dihydrocoumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
on
(12) 2-Isopropylmaleinát
(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on
(15) Difenylamin
(16) Ethylakrylát
(17) Smokvoň obecná (čerstvá a přípravky)
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal
(20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal
(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanthr
en-1-methanol (hydroabietylalkohol)
(22) 4-ethoxyfenyl
(23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol
(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)
(25) 4-methoxyfenyl
(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on
(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on
(28) Methyl(E)-but-2-enoát
(29) 6-Methylkumarin
(30) 7-Methylkumarin
(31) 5-Methylhexan-2,3-dion
(32) olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-ethoxy-4-methylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-trien-
2-on
(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).
(39) 1-tercbutyl-2-methoxy-4-methyl-3,5-
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dinitrobenzen 
(40) 4-fenyl-3-buten-2-on
(41) Amyl cinnamal
(42) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(43) Benzylalkohol
(44) Benzyl-salicylát
(45) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(46) Cinnamal
(47) Citral
(48) Kumarin
(49) Eugenol
(50) Geraniol
(51) Hydroxycitronellal
(52) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(53) Isoeugenol

Přítomnost stopových množství těchto 
látek je však povolena za předpokladu, že 
je tato přítomnost při správné výrobní praxi 
technicky nevyhnutelná.

Přítomnost stopových množství těchto 
látek je však povolena za předpokladu, že 
je tato přítomnost při správné výrobní praxi 
technicky nevyhnutelná.

Dále musí být uvedeny tyto alergenní 
vonné látky, pokud jsou přidávány do 
hraček jako takové v koncentracích vyšších 
než 0,01 % hmot.:

Dále musí být uvedeny tyto alergenní 
vonné látky, pokud jsou přidávány do 
hraček jako takové v koncentracích vyšších 
než 0,01 % hmot.:

(1) Amyl cinnamal
(2) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(3) 4-methoxybenzylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzyl-benzoát
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl-salicylát
(8) Cinnamal
(9) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) 2-benzylidenoktanal

(1) 4-methoxybenzylalkohol
(2) Benzyl-benzoát
(3) Benzyl cinnamate
(4) Citronellol
(5) Farnesol
(6) 2-benzylidenoktanal
(7) Lilial 
(8) d-Limonene 
(9) Linalol
(10) Methyl-okt-2-ynoát
3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-
1-yl)but-3-en-2-on 
(12) Výtažky z větvičníku slívového

(13) Výtažky z terčovky otrubičnaté
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(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(19) Isoeugenol
 (20) Lilial (uvedený ve směrnici týkající 
se kosmetických prostředků v položce 83 
jako: -(4-terc-butylbenzyl)propanal)
(21) d-Limonene
(22) Linalol
(23) Methyl-okt-2-ynoát
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
(25) Výtažky z větvičníku slívového
(26) Výtažky z terčovky otrubičnaté

Or. en

Odůvodnění 

Podle vědeckých zpráv existuje 40 zakázaných vonných látek. Tyto látky jsou až na dvě látky 
uvedeny v seznamu zakázaných vonných látek v návrhu o bezpečnosti hraček. Tyto dvě látky 
(=1-tercbutyl-2-methoxy-4-methyl-3,5-dinitrobenzen a 4-fenyl-3-buten-2-on), jež byly v roce 
2003 Vědeckým výborem pro kosmetické prostředky a nepotravinové výrobky určené 
spotřebiteli shledány alergenními, nebyly zahrnuty do seznamu směrnice o bezpečnosti hraček 
a je třeba je tam doplnit. Dále je vhodné zakázat 13 vonných látek, jež musí být podle návrhu 
Komise výslovně označeny, neboť podle vědeckých zpráv je těchto 13 vonných chemických 
látek nejčastěji označeno jako kontaktní alergeny.

Pozměňovací návrh 340
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní
vonné látky:

(1) Oman pravý (Inula helenium)
(2) Allylisothiokyanát
(3) Fenylacetonitril (benzylkyanid)
(4) 4-terc-Butylfenol
(5) Chenopodium (olej)
(6) Cyklamenalkohol

7. Hračky nesmí obsahovat tyto zakázané
vonné látky:

(1) Oman pravý (Inula helenium)
(2) Allylisothiokyanát
(3) Fenylacetonitril (benzylkyanid)
(4) 4-terc-Butylfenol
(5) Chenopodium (olej)
(6) Cyklamenalkohol
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(7) Diethylmaleinát
(8) Dihydrocoumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
on
(12) 2-Isopropylmaleinát
(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on
(15) Difenylamin
(16) Ethylakrylát
(17) Smokvoň obecná (čerstvá a přípravky)
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal
(20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal
(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanthr
en-1-methanol (hydroabietylalkohol)
(22) 4-ethoxyfenyl
(23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol
(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)
(25) 4-methoxyfenyl
(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on
(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on
(28) Methyl(E)-but-2-enoát
(29) 6-Methylkumarin
(30) 7-Methylkumarin
(31) 5-Methylhexan-2,3-dion
(32) olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-ethoxy-4-methylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-trien-
2-on
(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

Přítomnost stopových množství těchto 
látek je však povolena za předpokladu, že 
je tato přítomnost při správné výrobní praxi 
technicky nevyhnutelná.

(7) Diethylmaleinát
(8) Dihydrocoumarin
(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd
(10) 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
(11) 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-2-
on
(12) 2-Isopropylmaleinát
(13) 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-3-
on
(14) 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on
(15) Difenylamin
(16) Ethylakrylát
(17) Smokvoň obecná (čerstvá a přípravky)
(18) (E)-Hept-2-enal
(19) (E)-Hex-2-enal-diethylacetal
(20) (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal
(21) -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanthr
en-1-methanol (hydroabietylalkohol)
(22) 4-ethoxyfenyl
(23) 6-Isopropyldekahydro-2-naftol
(24) 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)
(25) 4-methoxyfenyl
(26) 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on
(27) 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on
(28) Methyl(E)-but-2-enoát
(29) 6-Methylkumarin
(30) 7-Methylkumarin
(31) 5-Methylhexan-2,3-dion
(32) olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-ethoxy-4-methylkumarin
(34) Hexahydrokumarin
(35) Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidencyklohexan-1-on
(37) 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-trien-
2-on
(38) Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

Přítomnost stopových množství těchto 
látek je však povolena za předpokladu, že 
je tato přítomnost při správné výrobní praxi 
technicky nevyhnutelná.
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Dále musí být uvedeny tyto alergenní 
vonné látky, pokud jsou přidávány do 
hraček jako takové v koncentracích vyšších 
než 0,01 % hmot.:

(1) Amyl cinnamal
(2) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(3) 4-methoxybenzylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzyl-benzoát
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl-salicylát
(8) Cinnamal
(9) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) 2-benzylidenoktanal
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(19) Isoeugenol
 (20) Lilial (uvedený ve směrnici týkající 
se kosmetických prostředků v položce 83 
jako: -(4-terc-butylbenzyl)propanal)
(21) d-Limonene
(22) Linalol
(23) Methyl-okt-2-ynoát
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
(25) Výtažky z větvičníku slívového
(26) Výtažky z terčovky otrubičnaté

Dále musí být na balení uvedeny tyto 
alergenní vonné látky, pokud jsou 
přidávány do hraček jako takové v 
koncentracích vyšších než 0,01 % hmot.:

(1) Amyl cinnamal
(2) 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
(3) 4-methoxybenzylalkohol
(4) Benzylalkohol
(5) Benzyl-benzoát
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl-salicylát
(8) Cinnamal
(9) 3-fenylprop-2-en-1-ol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Kumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) 2-benzylidenoktanal
(17) Hydroxycitronellal
(18) 4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd
(19) Isoeugenol
 (20) Lilial (uvedený ve směrnici týkající 
se kosmetických prostředků v položce 83 
jako: -(4-terc-butylbenzyl)propanal)
(21) d-Limonene
(22) Linalol
(23) Methyl-okt-2-ynoát
(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-
2-en-1-yl)but-3-en-2-on
(25) Výtažky z větvičníku slívového
(26) Výtažky z terčovky otrubičnaté

Or. en
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Pozměňovací návrh 341
Jacques Toubon

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 7 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky nesmí obsahovat tyto alergenní
vonné látky:

1. Oman pravý (Inula helenium)
2. Allylisothiokyanát
3. Fenylacetonitril (benzylkyanid)
4. 4-terc-Butylfenol
5. Chenopodium (olej)
6. Cyklamenalkohol
7. Diethylmaleinát
8. Dihydrocoumarin
9. 2,4-Dihydroxy-3-
methylbenzaldehyd
10. 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
11. 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-
2-on
12. 2-Isopropylmaleinát
13. 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-
3-on
14. 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-
2-on
15. Difenylamin
16. Ethylakrylát
17. Smokvoň obecná (čerstvá a 
přípravky)
18. (E)-Hept-2-enal
19. (E)-Hex-2-enal-diethylacetal
20. (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal
21. -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanthr
en-1-methanol (hydroabietylalkohol)
22. 4-ethoxyfenyl
23. 6-Isopropyldekahydro-2-naftol
24. 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)
25. 4-methoxyfenyl
26. 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on
27. 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on
28. Methyl(E)-but-2-enoát

7. Hračky nesmí obsahovat tyto vonné 
látky:

1.Oman pravý (Inula helenium)
2. Allylisothiokyanát
3. Fenylacetonitril (benzylkyanid)
4. 4-terc-Butylfenol
5. Chenopodium (olej)
6. Cyklamenalkohol
7. Diethylmaleinát
8. Dihydrocoumarin
9. 2,4-Dihydroxy-3-
methylbenzaldehyd
10. 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
11. 4,6-Dimethyl-8-terc-butylchromen-
2-on
12. 2-Isopropylmaleinát
13. 7,11-Dimethyldodeka-4, 6,10-trien-
3-on
14. 6,10-Dimethylundeka-3, 5,9-trien-
2-on
15. Difenylamin
16. Ethylakrylát
17. Smokvoň obecná (čerstvá a 
přípravky)
18. (E)-Hept-2-enal
19. (E)-Hex-2-enal-diethylacetal
20. (E)-Hex-2-enal-dimethylacetal
21. -Isopropyl-1, 4a-
dimethyltetradekahydrodekahydrofenanthr
en-1-methanol (hydroabietylalkohol)
22. 4-ethoxyfenyl
23. 6-Isopropyldekahydro-2-naftol
24. 7-Methoxychromen-2-on (7-
methoxykumarin)
25. 4-methoxyfenyl
26. 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on
27. 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on
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29. 6-Methylkumarin
30. 7Methylchromen-2-on (7-
methylkumarin)
31. 5-Methylhexan-2,3-dion
32. olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)
33. 7-ethoxy-4-methylkumarin
34. Hexahydrokumarin
35. Peruánský balzám (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
36. 2-Pentylidencyklohexan-1-on
37. 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-trien-2-
on
38. Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

28. Methyl(E)-but-2-enoát
29. 6-Methylkumarin
30. 7Methylchromen-2-on (7-
methylkumarin)
31. 5-Methylhexan-2,3-dion
32. olej z kořene rostliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)
33. 7-ethoxy-4-methylkumarin
34. Hexahydrokumarin
35. Exkudace surového peruánského
balzámu (Myroxylon pereirae Klotzsch)
36. 2-Pentylidencyklohexan-1-on
37. 3,6,10-Trimethylundeka-3, 5,9-
trien-2-on
38. Esenciální olej ze sporýše (Lippia 
citriodora Kunth).

Or. fr

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranit označení „alergenní“. Suroviny uvedené v 
tomto seznamu totiž nejsou nutně alergenními surovinami.

Dále se v pozměňovacím návrhu upřesňují určité druhy výtažků, neboť v původním znění tyto 
drobné chyby unikly. Obecněji lze říct, že hry a hračky, u nichž dochází ke kontaktu vonných 
látek s pokožkou, musí být v souladu buď se směrnicí o kosmetice, nebo s potravinovými 
normami.

Pozměňovací návrh 342
Jacques Toubon

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dále musí být uvedeny tyto alergenní 
vonné látky, pokud jsou přidávány do 
hraček jako takové v koncentracích 
vyšších než 0,01% hmot.:

1.Amyl cinnamal
2. 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
3. 4-methoxybenzylalkohol

Tyto alergenní vonné látky musí být 
uvedeny na obalech nebo v informacích 
přiložených k hračkám či hrám¹ 
v případě, kdy jejich koncentrace 
přesáhne 0,01% hmot.

1. Amyl cinnamal
2. 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol
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4. Benzylalkohol
5. Benzyl-benzoát
6. Benzyl cinnamate
7. Benzyl-salicylát
8. Cinnamal
9. 3-fenylprop-2-en-1-ol
10. Citral
11. Citronellol
12. Kumarin
13. Eugenol
14. Farnesol
15. Geraniol
16. 2-benzylidenoktanal
17. Hydroxycitronellal
18. 4-(4-hydroxy-4-

methylpentyl)cyklohex-3-en-1-
karbaldehyd

19. Isoeugenol
20. Lilial (uvedený ve směrnici týkající 

se kosmetických prostředků 
v položce 83 jako: 2-(4-terc-
butylbenzyl)propanal)

21. d-limonene
22. Linalol
23. Methyl-okt-2-ynoát
24. 3-methyl-4-(2,6,6-

trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-3-
en-2-on

25. Výtažky z větvičníku slívového
26. Výtažky z terčovky otrubičnaté

3. 4-methoxybenzylalkohol
4. Benzylalkohol
5. Benzyl-benzoát
6. Benzyl cinnamate
7. Benzyl-salicylát
8. Cinnamal
9. 3-fenylprop-2-en-1-ol
10. Citral
11. Citronellol
12. Kumarin
13. Eugenol
14. Farnesol
15. Geraniol
16. 2-benzylidenoktanal
17. Hydroxycitronellal
18. 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)
cyklohex-3-en-1-karbaldehyd
19. Isoeugenol
20. Lilial (uvedený ve směrnici týkající 

se kosmetických prostředků 
v položce 83 jako: 2-(4-terc-
butylbenzyl)propanal)

21. d-limonene
22. Linalol
23. Methyl-okt-2-ynoát
24. 3-methyl-4-(2,6,6-

trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-3-
en-2-on

25. Výtažky z větvičníku slívového
26. Výtažky z terčovky otrubičnaté

1Jedná se o hračky, jako jsou např. vonné 
panenky, plastelíny, vzdělávací hry 
a hračky, výtvarné nebo vědecké 
soupravy.

Or. fr

Odůvodnění 

Molekuly se nacházejí ve většině přírodních esenciálních olejů. V málo četných případech 
mohou způsobit kožní alergie. Je proto důležité uvést je buď na etiketě, pokud výrobek nemá 
obal, nebo na obalu, nebo v návodu k použití, který je k některým hračkám či hrám přiložen.

Jelikož tyto molekuly způsobují alergie pouze kožního typu, není nutné je uvádět 
u cukrárenských a kuchyňských souprav, ani u her, u kterých nedochází k přímému kontaktu 
uvedených molekul s pokožkou.
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Pozměňovací návrh 343
Wolfgang Bulfon

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U hraček nebo součástí hraček, ke kterým 
mají děti přístup během použití, jak je 
uvedeno v čl. 9 odst. 2 prvním 
pododstavci, nesmějí být překročeny tyto 
migrační limity:

8. U hraček nebo součástí hraček, ke 
kterým mají děti přístup během použití, jak 
je uvedeno v čl. 9 odst. 2 prvním 
pododstavci, nesmí být překročeno toto 
celkové množství:

Or. de

Odůvodnění 

S cílem omezit zátěž a usnadnit zjišťování by měla množství uvedená v tabulce představovat 
celkový podíl jednotlivých látek v miligramech na jeden kilogram hračky.

Pozměňovací návrh 344
Jacques Toubon

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. U hraček nebo součástí hraček, ke kterým 
mají děti přístup během použití, jak je uvedeno v 
čl. 9 odst. 2 prvním pododstavci, nesmějí být 
překročeny tyto migrační limity:

8. Přípustný denní příjem (PDP) 
zaručující ochranu zdraví dětí při 
používání hraček nesmí denně 
přesáhnout:

Prvek mg/kg 
v suchém, 
drobivém, 

práškovitém 
nebo 

poddajném 
materiálu 

hračky

mg/kg
v tekutém 

nebo 
viskózním 
materiálu 

hračky

Prvek PDP (mg/kg váhy 
dítěte/den)

Hliník 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 6
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Arzen 7.5 1.9 Arzen 1
Baryum 4500 1125 Baryum 600
Bor 1200 300 Bor 160
Kadmium 3.8 0.9 Kadmium 0,5
Chrom (III) 37.5 9.4 Chrom 5
Chrom (VI) 0.04 0.01
Kobalt 10.5 2.6

Měď 622.5 156
Olovo 27 6.8 Olovo 3,6
Mangan 1200 300 Mangan 160
Rtuť 15 3.8 Rtuť 2
Nikl 75 18.8 Nikl 10
Selen 37.5 9.4 Selen 5
Stroncium 4500 1125
Cín 15000 3750 Cín 2000
Organický 
cín

1.9 0.5

Zinek 3750 938 Zinek 500

„Přípustným denním příjmem“ se 
rozumí maximální množství prvku, 
které může dítě v závislosti na své 
váze pojmout za jeden den, aniž by 
došlo k neblahým následkům pro 
jeho zdraví.

Tyto limity se nevztahují na hračky, u kterých je 
vzhledem k jejich přístupnosti, funkčnosti, 
objemu nebo hmotnosti při použití podle čl. 9 
odst. 2 prvního pododstavce jasně vyloučeno 
jakékoli nebezpečí v důsledku sání, olizování, 
polykání nebo dlouhodobého styku s kůží.

Tyto limity se nevztahují na hračky, 
u kterých je vzhledem k jejich 
přístupnosti, funkčnosti, objemu 
nebo hmotnosti při použití podle čl. 
9 odst. 2 prvního pododstavce jasně 
vyloučeno jakékoli nebezpečí 
v důsledku sání, olizování, polykání 
nebo dlouhodobého styku s kůží.

Or. fr

Odůvodnění 

Pouze hodnoty biologické dostupnosti nebo přípustného denního příjmu (mg/kg váhy 
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dítěte/den) umožní tvůrcům norem určit nejvhodnější techniky měření stavu odpovídající 
vědeckým a technickým poznatkům. 

Uvedené hodnoty migrace nezohledňují směry uvedené ve zprávě Národního ústavu pro 
zdraví a životní prostředí. 
Komise zaznamenala 19 prvků. Šest z nich se však zdá neopodstatněných: není nutné při 
extrakci rozlišovat chrom III od chromu VI a organický cín od cínu.
Pátrat v hračce po mědi, hliníku, stronciu a kobaltu je neopodstatněné.

Pozměňovací návrh 345
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 8 – tabulka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

8. U hraček nebo součástí hraček, ke kterým 
mají děti přístup během použití, jak je 
uvedeno v čl. 9 odst. 2 prvním pododstavci, 
nesmějí být překročeny tyto migrační 
limity:

8. U hraček nebo součástí hraček, ke 
kterým mají děti přístup během použití, 
jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2 prvním 
pododstavci, nesmějí být překročeny 
tyto migrační limity:

Prvek mg/kg v 
suchém, 

drobivém,
práškovité

m nebo
poddajném 
materiálu 

hračky

mg/kg
v tekutém 

nebo 
viskózním
materiálu 

hračky

Prvek mg/kg v 
suchém, 

drobivém,
práškovité

m nebo
poddajném 
materiálu 

hračky

mg/kg
v tekutém 

nebo 
viskózním
materiálu 

hračky

Hliník 5625 1406 Hliník 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11,3
Arzen 7.5 1.9
Baryum 4500 1125 Baryum 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadmium  3.8 0.9
Chrom (III) 37.5 9.4 Chrom 

(III) 
37,5 9,4

Chrom (VI) 0.04 0.01

Kobalt 10.5 2.6 Kobalt 10,5 2,6
Měď 622.5 156 Měď 622,5 156
Olovo 27 6.8
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Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Rtuť 15 3.8
Nikl 75 18.8 Nikl 75 18,8
Selen 37.5 9.4 Selen 37,5 9,4
Stroncium 4500 1125 Stroncium 4500 1125
Cín 15000 3750 Cín 15000 3750
Organický 
cín 

1.9 0.5

Zinek 3750 938 Zinek 3750 938

Or. en

Odůvodnění 

Arzen, kadminum, olovo, chrom (VI), rtuť a organický cín jsou vysoce toxické a jejich 
přítomnost v hračkách by měla být zcela zakázána. Kadmium, olovo, chrom (VI) a měď jsou 
již zakázány v automobilech a elektrických a elektronických zařízeních. Chrom (VI) v cementu 
je zapotřebí redukovat na neškodnou formu přidáním síranu železnatého. Arzen je zakázán 
v nátěrech a v přípravcích na ošetřování dřeva (s drobnými výjimkami). Organické cíny jsou 
zakázány jako biocidy. Tyto látky jsou tedy pro hračky jednoznačně nepřípustné.

Pozměňovací návrh 346
Eva-Britt Svensson

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

8. U hraček nebo součástí hraček, ke 
kterým mají děti přístup během použití, 
jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2 prvním 
pododstavci, nesmějí být překročeny tyto 
migrační limity:

8. U hraček nebo součástí hraček, ke 
kterým mají děti přístup během použití, 
jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2 prvním 
pododstavci, nesmějí být překročeny tyto 
migrační limity:

Prvek mg/kg v 
suchém, 

drobivém,
práškovité

m nebo
poddajném 
materiálu 

hračky

mg/kg
v tekutém 

nebo 
viskózním
materiálu 

hračky

Prvek mg/kg v 
suchém, 

drobivém,
práškovité

m nebo
poddajném 
materiálu 

hračky

mg/kg
v tekutém 

nebo 
viskózním
materiálu 

hračky

Hliník 5625 1406 Hliník 5625 1406
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Antimon 45 11.3 Antimon 45 11,3
Arzen 7.5 1.9
Baryum 4500 1125 Baryum 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadmium  3.8 0.9
Chrom (III) 37.5 9.4 Chrom (III) 37,5 9,4

Chrom (VI) 0.04 0.01

Kobalt 10.5 2.6 Kobalt 10,5 2,6
Měď 622.5 156 Měď 622,5 156
Olovo 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Rtuť 15 3.8
Nikl 75 18.8 Nikl 75 18,8
Selen 37.5 9.4 Selen 37,5 9,4
Stroncium 4500 1125 Stroncium 4500 1125
Cín 15000 3750 Cín 15000 3750
Organický 
cín 

1.9 0.5 Organický 
cín

1,9 0,5

Zinek 3750 938 Zinek 3750 938
Tyto limity se nevztahují na hračky, u 
kterých je vzhledem k jejich přístupnosti, 
funkčnosti, objemu nebo hmotnosti při 
použití podle čl. 9 odst. 2 prvního 
pododstavce jasně vyloučeno jakékoli 
nebezpečí v důsledku sání, olizování, 
polykání nebo dlouhodobého styku 
s kůží.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění 

U některých z těchto látek je známé, že jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci (CMR), a měly by proto být v hračkách zakázány, v návaznosti na pozměňovací 
návrh k příloze II, části III, bodům 3–5 stejné autorky. Kadminum, chrom (VI) a olovo byly 
uznány jako látky se závažnými účinky na zdraví a jsou zakázány ve směrnici o omezení 
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 
o vozidlech s ukončenou životností. Poslední odstavec je třeba vypustit, neboť povoluje příliš 
široké výjimky ze zákazu látek CMR.
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Pozměňovací návrh 347
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

8. U hraček nebo součástí hraček, ke 
kterým mají děti přístup během použití, 
jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2 prvním 
pododstavci, nesmějí být překročeny tyto 
migrační limity:

8. U hraček nebo součástí hraček, ke 
kterým mají děti přístup během použití, 
jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2 prvním 
pododstavci, nesmějí být překročeny tyto 
migrační limity:

Prvek mg/kg v 
suchém, 

drobivém,
práškovité

m nebo
poddajném 
materiálu 

hračky

mg/kg
v tekutém 

nebo 
viskózním
materiálu 

hračky

Prvek mg/kg v 
suchém, 

drobivém,
práškovité

m nebo
poddajném 
materiálu

hračky

mg/kg
v tekutém 

nebo 
viskózním
materiálu 

hračky

Hliník 5625 1406 Hliník 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11,3
Arzen 7.5 1.9
Baryum 4500 1125 Baryum 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadmium  3.8 0.9
Chrom (III) 37.5 9.4 Chrom (III) 37,5 9,4

Chrom (VI) 0.04 0.01

Kobalt 10.5 2.6 Kobalt 10,5 2,6
Měď 622.5 156 Měď 622,5 156
Olovo 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Rtuť 15 3.8
Nikl 75 18.8 Nikl 75 18,8
Selen 37.5 9.4 Selen 37,5 9,4
Stroncium 4500 1125 Stroncium 4500 1125
Cín 15000 3750 Cín 15000 3750
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Organický 
cín 

1.9 0.5 Organický 
cín

1,9 0,5

Zinek 3750 938 Zinek 3750 938
Tyto limity se nevztahují na hračky, u 
kterých je vzhledem k jejich přístupnosti, 
funkčnosti, objemu nebo hmotnosti při 
použití podle čl. 9 odst. 2 prvního 
pododstavce jasně vyloučeno jakékoli 
nebezpečí v důsledku sání, olizování, 
polykání nebo dlouhodobého styku 
s kůží.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění 

Some of these metals are CMR substances. The migration limits should not be used to exempt 
metals with CMR-properties from the ban, but they should be used to further limit the risks. 
This needs to be clarified. The most dangerous metals should be banned for use in toys. EU-
manufacturers to not use mercury in toys, but imported toys have contained the substance in 
some unfortunate cases. A ban on mercury in toys would lead to more equal terms for 
imported toys and toys manufactured in the EU. Also the other heavy metals deleted in the 
Pozměňovací návrh are recognised as having serious health effects and are prohibited in the 
RoHS-directive 2002/95/EC and the ELV-Directive 2000/53/EC. The last paragraph enables 
too wide exemptions from the CMR ban. 

Pozměňovací návrh 350
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

8. U hraček nebo součástí hraček, ke 
kterým mají děti přístup během použití, 
jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2 prvním 
pododstavci, nesmějí být překročeny tyto 
migrační limity:

8. U hraček nebo součástí hraček, ke 
kterým mají děti přístup během použití, 
jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2 prvním 
pododstavci, nesmějí být překročeny tyto 
migrační limity:

Prvek mg/kg v 
suchém, 

drobivém,
práškovité

m nebo

mg/kg
v tekutém 

nebo 
viskózním
materiálu 

Prvek mg/kg v 
suchém, 

drobivém,
práškovité

m nebo

mg/kg
v tekutém 

nebo 
viskózním
materiálu 
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poddajném 
materiálu 

hračky

hračky poddajném 
materiálu 

hračky

hračky

Hliník 5625 1406 Hliník 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11,3
Arzen 7.5  1.9 Arzen 7,5 1,9
Baryum 4500 1125 Baryum 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadmium  3.8 0.9
Chrom (III) 37.5 9.4 Chrom (III) 37,5 9,4

Chrom (VI) 0.04 0.01

Kobalt 10.5 2.6 Kobalt 10,5 2,6
Měď 622.5 156 Měď 622,5 156
Olovo 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Rtuť 15 3.8
Nikl 75 18.8 Nikl 75 18,8
Selen 37.5 9.4 Selen 37,5 9,4
Stroncium 4500 1125 Stroncium 4500 1125
Cín 15000 3750 Cín 15000 3750
Organický 
cín 

1.9 0.5 Organický 
cín

1,9 0,5

Zinek 3750 938 Zinek 3750 938
Tyto limity se nevztahují na hračky, u 
kterých je vzhledem k jejich přístupnosti, 
funkčnosti, objemu nebo hmotnosti při 
použití podle čl. 9 odst. 2 prvního 
pododstavce jasně vyloučeno jakékoli 
nebezpečí v důsledku sání, olizování, 
polykání nebo dlouhodobého styku 
s kůží.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 351
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

8. U hraček nebo součástí hraček, ke 
kterým mají děti přístup během použití, 
jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2 prvním 
pododstavci, nesmějí být překročeny tyto 
migrační limity:

8. U hraček nebo součástí hraček, ke 
kterým mají děti přístup během použití, 
jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2 prvním 
pododstavci, nesmějí být překročeny tyto 
migrační limity:

Prvek mg/kg v 
suchém, 

drobivém,
práškovité

m nebo
poddajném 
materiálu 

hračky

mg/kg
v tekutém 

nebo 
viskózním
materiálu 

hračky

Prvek mg/kg v 
suchém, 

drobivém,
práškovité

m nebo
poddajném 
materiálu 

hračky

mg/kg
v tekutém 

nebo 
viskózním
materiálu 

hračky

Hliník 5625 1406 Hliník 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11,3
Arzen 7.5  1.9
Baryum 4500 1125 Baryum 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadmium  3.8 0.9
Chrom (III) 37.5 9.4

Chrom (VI) 0.04 0.01

Kobalt 10.5 2.6
Měď 622.5 156 Měď 622,5 156
Olovo 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Rtuť 15 3.8
Nikl 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37,5 9,4
Stroncium 4500 1125 Stroncium 4500 1125
Cín 15000 3750 Cín 15000 3750
Organický 
cín 

1.9 0.5
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Zinek 3750 938 Zinek 3750 938
Tyto limity se nevztahují na hračky, u 
kterých je vzhledem k jejich přístupnosti, 
funkčnosti, objemu nebo hmotnosti při 
použití podle čl. 9 odst. 2 prvního 
pododstavce jasně vyloučeno jakékoli 
nebezpečí v důsledku sání, olizování, 
polykání nebo dlouhodobého styku 
s kůží.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění 

Některé z těchto kovů jsou látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci.
Migrační limity by neměly být využity k vynětí kovů, jež mají např. vlastnosti látek CMR, ze 
zákazu, nýbrž k dalšímu omezení rizik. Toto je třeba vyjasnit. Známe dobré důvody, proč 
zakázat použití nejnebezpečnějších kovů v hračkách, a to zejména rtuti. Není známo, že by 
výrobci v EU používali v hračkách rtuť, nicméně hračky z dovozu tuto látku v některých 
případech bohužel obsahovaly. Navrhujeme, aby byl poslední odstavec vypuštěn, neboť 
umožňuje příliš široké pojetí výjimek ze zákazu látek CMR.

Pozměňovací návrh 350
Heide Rühle

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 8 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je zakázáno použití následujících prvků 
v hračkách nebo částech hraček:
(1) Arzen
(2) Kadmium
(3) Chrom (IV)
(4) Olovo
(5) Rtuť
(6) Organický cín

Or. en
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Odůvodnění 

Arzen, kadmium, olovo, chrom (VI), rtuť a organický cín jsou vysoce toxické prvky a jejich 
použití v hračkách by mělo být zcela zakázáno. Kadmium, olovo, chrom (VI) a rtuť jsou již 
zakázány v automobilech a elektrických a elektronických zařízeních. Chrom (VI) v cementu je 
zapotřebí redukovat na neškodnou formu přidáním síranu železnatého. Arzen je zakázán v 
nátěrech a v přípravcích na ošetřování dřeva (s některými výjimkami). Organické cíny jsou 
zakázány jako biocidy. Tyto látky jsou tedy pro hračky jednoznačně nepřípustné.

Pozměňovací návrh 351
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha II – Část III – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) Schválí se zvláštní požadavky na 
hračky nebo jejich části, které jsou určeny 
ke vkládání do úst, bez ohledu na věkovou 
skupinu, pro níž je hračka určena, a to na 
základě požadavků na obaly potravin, 
které jsou stanoveny v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 
o materiálech a předmětech určených pro 
styk s potravinami a v souvisejících 
zvláštních opatřeních pro konkrétní 
materiály. Tyto požadavky se schválí na 
základě stanoviska příslušného vědeckého 
výboru a rozhodnutím podle čl. 45 odst. 2 
s přihlédnutím k rozdílům mezi hračkami 
a materiály, jež se dostávají do styku 
s potravinami.

Or. el
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Pozměňovací návrh 352
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Příloha II a – hlava (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIa
Seznam látek nebo přípravků 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
kategorie 1 a 2 podle přílohy 1 směrnice 
67/548/EHS, pro něž příslušný vědecký 
výbor stanovil výjimku vycházející 
z hodnocení v souladu s přílohou II, částí 
III, bodem 4.

Or. en

Odůvodnění 

Podobně jako schvalovací postup podle systému „registrace, evaluace a autorizace 
chemických látek“, který obzvláště zohledňuje látky CMR kategorie 1 a 2, zavádí 
pozměňovací ve výjimečných případech, pokud bylo zažádáno o výjimku, zákaz s odkladným 
účinkem.

Pozměňovací návrh 353
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Návrh směrnice
Příloha II a – hlava (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIa
Seznam látek, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 

kategorie 1 a 2 a na něž se vztahuje 
výjimka ze zákazu podle bodu 3 části III 

přílohy II

Or. en
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Odůvodnění 

Podle požadavků uvedených v pozměňovacím návrhu 6 (příloha II, část III. CHEMICKÉ 
VLASTNOSTI: látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2, 
4,2).

Pozměňovací návrh 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Návrh směrnice
Příloha II a – hlava (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIa
Seznam látek a přípravků, které jsou 

karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 1 a 2 a na něž se 
vztahuje výjimka ze zákazu podle bodu 3 

části III přílohy II

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Návrh směrnice
Příloha II a – hlava (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIa
Seznam látek, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 

kategorie 1 a 2 a na něž se vztahuje 
výjimka ze zákazu podle bodu 3 části III 

přílohy II

Or. en
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Pozměňovací návrh 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Příloha II a – hlava (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIa
Seznam látek, které jsou karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 

kategorie 1 a 2 a na něž se vztahuje 
výjimka ze zákazu podle bodu 3 části III 

přílohy II

Or. en

Odůvodnění 

Podle požadavků uvedených v pozměňovacím návrhu XY (příloha II, část III. CHEMICKÉ 
VLASTNOSTI: látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2, 
4,2).

Pozměňovací návrh 357
Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Příloha II b – hlava (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIb
Seznam látek nebo přípravků 
klasifikovaných jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
kategorie 3 podle přílohy 1 směrnice 
67/548/EHS a zakázaných podle přílohy 
II, části III, bodu 5.

Or. en

Odůvodnění 

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions in the same way that CMR 1 and 2 substances are. The 
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emphasis on showing a risk is even more important. The difference in treatment is seen in 
other Community legislation, including REACH which applies the Authorisation procedure to 
CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3. It would therefore be inconsistent with REACH 
– and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in the Toys Directive as if they 
pose the same levels of toxic concern. Where the materials have had a history of safe use in 
industry, CMRs 3 should be allowed for use unless specifically banned by the Scientific 
Committee.

Pozměňovací návrh 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Návrh směrnice
Příloha II b – hlava (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIb
Seznam zakázaných látek a přípravků, 

které jsou karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 3

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Návrh směrnice
Příloha II b – hlava (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIb
Seznam zakázaných látek, které jsou 

karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 3

Or. en

Odůvodnění 

Podle požadavků uvedených v pozměňovacím návrhu 7 (příloha II, část III. CHEMICKÉ 
VLASTNOSTI: látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 3, 5ii).



PE412.121v02-00 192/200 AM\744156CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Návrh směrnice
Příloha II b – hlava (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIb
Seznam zakázaných látek, které jsou 

karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 3

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Návrh směrnice
Příloha II b – hlava (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

. Příloha IIb
Seznam zakázaných látek, které jsou 

karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci kategorie 3

Or. en

Odůvodnění 

Podle požadavků uvedených v pozměňovacím návrhu XY (příloha II, část III. CHEMICKÉ 
VLASTNOSTI: látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 3, 5ii).
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Pozměňovací návrh 362
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – pododstavec a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technická dokumentace uvedená v článku 
20 musí v míře nezbytné pro posouzení 
obsahovat zejména:

Technická dokumentace uvedená v článku 
20 musí v míře nezbytné pro posouzení 
obsahovat zejména:

(a) podrobný popis návrhu a výroby včetně 
seznamu součástí a materiálů použitých 
v hračkách a rovněž bezpečnostní listy 
použitých chemických látek získané od 
dodavatelů chemických látek;

(a) podrobný popis návrhu a výroby včetně 
seznamu součástí a materiálů použitých 
v hračkách a rovněž podrobné informace 
o chemickém složení hračky nebo látek 
použitých při její výrobě a o množství 
každé látky použité v hračce či částech 
hračky;

Or. el

Pozměňovací návrh 363
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podrobný popis návrhu a výroby včetně 
seznamu součástí a materiálů použitých 
v hračkách a rovněž bezpečnostní listy 
použitých chemických látek získané od 
dodavatelů chemických látek;

a) podrobný popis návrhu a výroby včetně 
seznamu součástí a materiálů použitých 
v hračkách a rovněž podrobné informace 
o chemickém složení hračky nebo látek 
použitých při výrobě hračky a o množství 
jednotlivých látek použitých v hračce nebo 
v jejích částech;

Or. en

Odůvodnění 

Bezpečnostní listy poskytují omezené informace, pokud jde o chemické složení hraček. 
Technická dokumentace by měla obsahovat podrobnější informace, jako jsou údaje 
o množství chemických látek použitých v hračkách. 
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Pozměňovací návrh 364
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha V – Část A – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před každým upozorněním, slovním či 
piktogramovým, by mělo být uvedeno 
slovo „Upozornění“.

Or. en

Odůvodnění 

Aby bylo spotřebiteli jasně srozumitelné, že text se týká bezpečnosti a že by mu měl věnovat 
náležitou pozornost, měla by být veškerá upozornění uvedena slovem „Upozornění“. Toto 
opatření se týká obzvláště upozornění v podobě piktogramu.

Pozměňovací návrh 365
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha V – Část A – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před každým upozorněním, slovním či 
piktogramovým, je uvedeno slovo 
„Upozornění“.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Charlotte Cederschiöld

Návrh směrnice
Příloha V – Část A – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před každým upozorněním, slovním či 
piktogramovým, je uvedeno slovo 
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„Upozornění“. 

Or. en

Odůvodnění 

Aby bylo spotřebiteli jasně srozumitelné, že text se týká bezpečnosti a že by mu měl věnovat 
náležitou pozornost, měla by veškerá upozornění začínat slovem „Upozornění“. Toto opatření 
se týká obzvláště upozornění v podobě piktogramu. 

Pozměňovací návrh 367
Anna Hedh

Návrh směrnice
Příloha V – Část B – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hračky, které by mohly být nebezpečné 
pro děti mladší 36 měsíců, musí být 
opatřeny upozorněním, například: 
„Upozornění: Nevhodné pro děti mladší 36 
měsíců“ nebo „Upozornění: Nevhodné pro 
děti do tří let“ nebo slovo „Upozornění“ 
spolu s touto grafickou značkou:

1. Hračky, které by mohly být nebezpečné 
pro děti mladší 36 měsíců, jsou opatřeny 
upozorněním, například: „Upozornění: 
Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců“ nebo 
„Upozornění: Nevhodné pro děti do tří let“ 
nebo slovo „Upozornění“ spolu s touto 
grafickou značkou:

[Piktogram] [Piktogram]
K těmto upozorněním musí být připojena 
stručná informace, jež může být uvedena 
v návodu k použití, o druhu nebezpečí, 
které toto omezení vyžaduje.

K těmto upozorněním musí být připojena 
stručná informace, jež může být uvedena 
v návodu k použití, o druhu nebezpečí, 
které toto omezení vyžaduje.
Takové upozornění nesmí být uvedeno 
u hraček navržených nebo s ohledem na 
své funkce, rozměry či vlastnosti určených 
pro děti mladší 36 měsíců. Za hračky 
určené pro děti mladší 36 měsíců se 
považují především všechny plyšové 
hračky.

Toto ustanovení se nevztahuje na hračky, 
které jsou pro svou funkci, rozměry, 
charakteristiky, vlastnosti nebo z jiných 
závažných důvodů zjevně nevhodné pro 
děti mladší 36 měsíců.

Toto ustanovení se nevztahuje na hračky, 
které jsou pro svou funkci, rozměry, 
charakteristiky, vlastnosti nebo z jiných 
závažných důvodů zjevně nevhodné pro 
děti mladší 36 měsíců.

Or. en
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Odůvodnění 

Upozornění na malé části se v současné době zneužívá a hračky, jež jsou ve skutečnosti 
určeny pro malé děti, jsou opatřeny tímto upozorněním za účelem legalizace přítomnosti 
malých částí, kterými se mohou malé děti udusit. Zejména plyšové hračky, jako jsou medvídci 
a měkké panenky, by za žádných okolností neměly obsahovat malé, volné části, neboť si s nimi 
pravděpodně budou děti hrát nehledě na záměr výrobce.

Pozměňovací návrh 368
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha V – Část B – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hračky, které by mohly být nebezpečné 
pro děti mladší 36 měsíců, musí být 
opatřeny upozorněním, například: 
„Upozornění: Nevhodné pro děti mladší 36 
měsíců“ nebo „Upozornění: Nevhodné pro 
děti do tří let“ nebo slovo „Upozornění“ 
spolu s touto grafickou značkou:

1. Hračky, které by mohly být nebezpečné 
pro děti mladší 36 měsíců, musí být 
opatřeny upozorněním, například: 
„Upozornění: Nevhodné pro děti mladší 36 
měsíců“ nebo „Upozornění: Nevhodné pro 
děti do tří let“ nebo slovo „Upozornění“ 
spolu s touto grafickou značkou:

[Piktogram] [Piktogram]
K těmto upozorněním musí být připojena 
stručná informace, jež může být uvedena
v návodu k použití, o druhu nebezpečí, 
které toto omezení vyžaduje.

K těmto upozorněním musí být připojena 
stručná informace, jež může být uvedena 
v návodu k použití, o druhu nebezpečí, 
které toto omezení vyžaduje.
Takové upozornění nesmí být uvedeno u 
hraček navržených nebo s ohledem na své 
funkce, rozměry či vlastnosti určených 
pro děti mladší 36 měsíců. Za hračky 
určené pro děti mladší 36 měsíců se 
považují především všechny plyšové 
hračky.

Toto ustanovení se nevztahuje na hračky, 
které jsou pro svou funkci, rozměry, 
charakteristiky, vlastnosti nebo z jiných 
závažných důvodů zjevně nevhodné pro 
děti mladší 36 měsíců.

Toto ustanovení se nevztahuje na hračky, 
které jsou pro svou funkci, rozměry, 
charakteristiky, vlastnosti nebo z jiných 
závažných důvodů zjevně nevhodné pro
děti mladší 36 měsíců.

Or. en
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Pozměňovací návrh 369
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Příloha V – Část B – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Brusle, kolečkové brusle, in-line 
brusle, skateboardy, koloběžky a jízdní 
kola jako hračky pro děti

5. Brusle, kolečkové brusle, in-line 
brusle, skateboardy, koloběžky a jízdní 
kola jako hračky pro děti

Jestliže jsou tyto hračky nabízeny k prodeji 
jako hračky, musí být opatřeny tímto 
označením:

Jestliže jsou tyto hračky nabízeny k prodeji 
jako hračky, musí být opatřeny tímto 
označením:

„Upozornění: Je třeba používat ochranné 
prostředky. Nepoužívat v silničním 
provozu.“

„Upozornění: Je třeba používat ochranné 
prostředky. Nepoužívat na veřejných 
silnicích nebo veřejných cestách nebo 
chodnících. Není určeno pro děti, jejichž 
hmotnost přesahuje 20 kg.“

Kromě toho musí návody k použití 
obsahovat připomínku, že hračka vyžaduje 
velkou zručnost, a proto se musí používat 
opatrně, aby se tak předešlo pádům nebo 
nárazům způsobujícím zranění uživatele a 
třetích osob. Musí být rovněž uvedeny 
údaje o doporučených ochranných 
prostředcích (přilby, rukavice, chrániče 
kolen, chrániče loktů atd.).

Kromě toho musí návody k použití 
obsahovat připomínku, že hračka vyžaduje 
velkou zručnost, a proto se musí používat 
opatrně, aby se tak předešlo pádům nebo 
nárazům způsobujícím zranění uživatele a 
třetích osob. Musí být rovněž uvedeny 
údaje o doporučených ochranných 
prostředcích (přilby, rukavice, chrániče 
kolen, chrániče loktů atd.).

Or. en

Odůvodnění 

Upozornění by měla být jednoznačná, aby bylo zajištěno, že spotřebitel bude rozumět jejich 
významu a učiní vhodná opatření.

Pozměňovací návrh 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Návrh směrnice
Příloha V – Část B – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky, které jsou obsažené Hračky, které jsou obsažené 
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uvnitř potraviny nebo přimíchané do 
potraviny musí být opatřeny tímto 
upozorněním:

uvnitř potraviny nebo přimíchané do 
potraviny musí být opatřeny tímto 
upozorněním:

„Doporučuje se dohled dospělé osoby.“ „Důrazně se doporučuje dohled dospělé 
osoby.“

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Příloha V – Část B – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hračky, které jsou obsažené 
uvnitř potraviny nebo přimíchané do 
potraviny musí být opatřeny tímto 
upozorněním:

Hračky, které jsou obsažené 
uvnitř potraviny nebo přimíchané do 
potraviny musí být opatřeny tímto 
upozorněním:

„Doporučuje se dohled dospělé osoby.“ „Doporučuje se dohled dospělé osoby.“
Potravinové výrobky obsahující hračky 
musí být nehledě na věk dítěte opatřeny 
následujícím upozorněním: „Upozornění: 
obsahuje hračku”, nebo, pokud je hračka 
zabalena v nebezpečném obalu, 
„Upozornění: obsahuje hračku a obal –
nebezpečí udušení. Odstraňte tyto 
předměty před podáním výrobku dítěti.“

Or. en

Odůvodnění 

Na některých výrobcích je uvedeno, že obsahují „překvapení uvnitř”, aniž by bylo 
specifikováno, zda je toto překvapení jedlé, či nikoli. V takových případech může nastat 
situace, kdy dítě zamění např. malou kuličku (nejedlá/hračka) za žvýkačku ve tvaru kuličky 
(jedlá). Navrhované znění tudíž poskytuje dětem lepší ochranu.
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Pozměňovací návrh 372
Maria Matsouka

Návrh směrnice
Příloha V – Část B – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Hračky, které jsou obsažené uvnitř 
potraviny nebo přimíchané do potraviny 
musí být opatřeny tímto upozorněním:

7. Hračky, které jsou obsažené uvnitř 
potraviny nebo přimíchané do potraviny 
musí být opatřeny tímto upozorněním:

„Doporučuje se dohled dospělé osoby.“ „Doporučuje se dohled dospělé osoby.“
Potraviny obsahující hračky by měly být 
bez ohledu na věk dítěte označeny takto: 
„Upozornění: obsahuje hračku“, nebo, 
pokud je hračka umístěna v nebezpečném 
obalu, „Upozornění: obsahuje hračku v 
obalu, který může představovat riziko 
udávení. Než svěříte hračku dítěti, obal 
sejměte.“

Or. el

Pozměňovací návrh 373
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Příloha V – Část B – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) Napodobeniny ochranných masek 
a helem
Napodobeniny ochranných masek a 

helem obsahují upozornění:
„Upozornění: tato hračka nezajišťuje 

ochranu.“

Or. en

Odůvodnění 

Upozornění by měla být jednoznačná, aby bylo zajištěno, že spotřebitel bude rozumět jejich 
významu a učiní vhodná opatření.
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