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Poprawka 102
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Dyrektywa 88/378/EWG jest oparta na 
zasadach nowego podejścia, 
wymienionych w rezolucji Rady z dnia 7 
maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia 
do harmonizacji technicznej i norm. 
Ustanawia ona więc jedynie podstawowe 
wymogi bezpieczeństwa dotyczące 
zabawek, pozostawiając szczegóły
techniczne do przyjęcia Europejskiemu 
Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN) 
oraz Europejskiemu Komitetowi 
Normalizacyjnemu Elektrotechniki 
(CENELEC), zgodnie z dyrektywą 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającą procedurę udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych. Ustanowiona w ten sposób 
zgodność ze zharmonizowanymi normami, 
których numer odniesienia jest 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, ustanawia domniemanie 
zgodności z wymogami dyrektywy 
88/378/EWG. Doświadczenie wykazało, że 
te podstawowe zasady sprawdziły się w 
sektorze zabawek i powinny zostać 
utrzymane.

(2) Dyrektywa 88/378/EWG jest oparta na 
zasadach nowego podejścia, 
wymienionych w rezolucji Rady z dnia 7 
maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia 
do harmonizacji technicznej i norm. 
Ustanawia ona więc podstawowe wymogi 
bezpieczeństwa dotyczące zabawek, 
obejmujące w szczególności wymogi 
bezpieczeństwa dotyczące własności 
fizycznych i mechanicznych, palności, 
własności chemicznych i elektrycznych, 
higieny i radioaktywności. Szczegóły
techniczne przyjmuje Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski 
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki 
(CENELEC), zgodnie z dyrektywą 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającą procedurę udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych. Ustanowiona w ten sposób 
zgodność ze zharmonizowanymi normami, 
których numer odniesienia jest 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, ustanawia domniemanie 
zgodności z wymogami dyrektywy 
88/378/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe wymogi bezpieczeństwa obejmują nie tylko wymogi wymienione w art. 9 
dyrektywy, ale także szczegółowe wymogi bezpieczeństwa wymienione w załączniku II. 
Ponadto – biorąc pod uwagę niedawne problemy dotyczące bezpieczeństwa zabawek – trudno
udawać, że wszystko w sektorze zabawek funkcjonuje bez zarzutu.
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Poprawka 103
Karin Riis-Jørgensen, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou, Alexander Graf Lambsdorff, 
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Innym istotnym celem nowego 
systemu, który ma ustanowić niniejsza 
dyrektywa, jest zachęcanie do 
zastępowania substancji i materiałów 
niebezpiecznych wykorzystywanych w 
zabawkach substancjami lub 
technologiami mniej niebezpiecznymi i w 
pewnych wypadkach egzekwowanie 
takiego zastąpienia, o ile odpowiednie 
rozwiązania alternatywne są dostępne i 
możliwe do zastosowania z 
ekonomicznego i technicznego punktu 
widzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi dostosowanie do rozporządzenia REACH (punkt 12 preambuły).

Poprawka 104
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zasada przezorności została dodana 
w traktacie w 1992 r., a Trybunał 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 
wielokrotnie precyzował treść i zakres tej 
zasady prawa wspólnotowego, uznając ją 
za jeden z fundamentów polityki ochrony 
prowadzonej przez Wspólnotę w dziedzinie 
ochrony środowiska i zdrowia1.
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__________________
1 Wyrok z dnia 23 września 2003 r. w sprawie C-
192/01 Komisja przeciwko Danii, Zb.Orz. z 
2003 r., s. I-9693; wyrok z dnia 7 września 2004 r. 
w sprawie C-127/02 Landelijke Vereniging tot 
Behoud van de Waddenzee, Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Vogels przeciwko 
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij, Zb.Orz. z 2004 r., s. I-7405.

Or. sv

Uzasadnienie

Z powodu braku danych na temat zabawek stanowiących zagrożenie i ryzyko dla 
bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, a także mając na uwadze, że w zależności od wieku dzieci 
należą do narażonej lub szczególnie narażonej grupy społecznej, zasadę przezorności należy 
włączyć do prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa zabawek, aby właściwe organy 
państw członkowskich i podmioty gospodarcze mogły przyjąć środki, których celem będzie 
uniemożliwienie wprowadzania na rynek niektórych zabawek. To prawodawstwo powinno 
mieć ogólny zakres.

Poprawka 105
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zasada przezorności została dodana 
w traktacie w 1992 r., a Trybunał 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 
wielokrotnie1 precyzował treść i zakres tej 
zasady w prawie wspólnotowym, uznając 
ją za jeden z fundamentów polityki 
ochrony prowadzonej przez Wspólnotę w 
dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia.
_________
1 Orzeczenie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
C-192/01 Komisja przeciwko Danii, Zb.Orz. z 
2003 r., str. I-9693; orzeczenie z dnia 7 września 
2004 r. w sprawie C-127/02 Landelijke Vereniging 
tot Behoud van de Waddenzee i Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Vogels przeciwko 
Staatssecretaris vanLandbouw, Natuurbeheer en 
Visserij, Zb.Orz. z 2004 r., str. I-7405.

Or. en
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Uzasadnienie

Z powodu braku danych na temat zabawek stanowiących zagrożenie i ryzyko dla 
bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, a także mając na uwadze, że – w zależności od wieku – dzieci 
są narażoną lub szczególnie narażoną grupą społeczną, zasadę przezorności należy włączyć 
do prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa zabawek, aby właściwe władze państw 
członkowskich i podmioty gospodarcze mogły przyjąć środki, których celem będzie 
uniemożliwienie wprowadzania na rynek niektórych zabawek. 

Poprawka 106
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wszystkie podmioty gospodarcze 
mające związek z łańcuchem dostaw i 
dystrybucji powinny podjąć właściwe 
środki w celu zapewnienia, że udostępniają 
na rynku jedynie produkty zgodne z 
obowiązującym prawodawstwem. 
Niniejsza dyrektywa zapewnia wyraźny i 
proporcjonalny podział obowiązków 
odpowiadających roli poszczególnych 
podmiotów w procesie dostaw i 
dystrybucji.

(8) Wszystkie podmioty gospodarcze 
mające związek z łańcuchem dostaw i 
dystrybucji podejmują działania z 
wymaganą odpowiedzialnością i 
ostrożnością, aby zagwarantować, że w 
warunkach normalnego i racjonalnie 
przewidywalnego używania wprowadzane 
przez nich na rynek zabawki nie stanowią 
zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia 
dzieci. Podmioty gospodarcze powinny 
przyjąć właściwe środki w celu 
zapewnienia, że udostępniają na rynku 
jedynie produkty zgodne z obowiązującym 
prawodawstwem. Niniejsza dyrektywa 
zapewnia wyraźny i proporcjonalny 
podział obowiązków odpowiadających roli 
poszczególnych podmiotów w procesie 
dostaw i dystrybucji.

Or. sv

Uzasadnienie

Nie wystarczy przypomnieć podmiotom gospodarczym, że mają przyjąć odpowiednie środki. 
Warto również wyjaśnić, że ponoszą za nie odpowiedzialność. Ich czujność jest zatem 
niezbędna do zagwarantowania zdrowia i bezpieczeństwa dzieci bawiących się 
wyprodukowanymi przez nich zabawkami. W tym celu należy odpowiednio uwzględnić różne 
możliwości użycia tych zabawek.
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Poprawka 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wszystkie podmioty gospodarcze 
mające związek z łańcuchem dostaw i 
dystrybucji powinny podjąć właściwe 
środki w celu zapewnienia, że udostępniają 
na rynku jedynie produkty zgodne z 
obowiązującym prawodawstwem.
Niniejsza dyrektywa zapewnia wyraźny i 
proporcjonalny podział obowiązków 
odpowiadających roli poszczególnych 
podmiotów w procesie dostaw i 
dystrybucji.

(8) Niniejsza dyrektywa opiera się na 
zasadzie, że wszystkie podmioty 
gospodarcze mające związek z łańcuchem 
dostaw i dystrybucji powinny wytwarzać, 
importować lub wprowadzać zabawki na 
rynek z wymaganą odpowiedzialnością i 
troską gwarantującą, że w warunkach 
normalnego i racjonalnie 
przewidywalnego użytkowania nie ma 
negatywnych skutków dla zdrowia i 
bezpieczeństwa dzieci ani środowiska 
naturalnego. Podmioty gospodarcze 
powinny przyjąć właściwe środki w celu 
zapewnienia, że udostępniają na rynku 
jedynie produkty zgodne z obowiązującym 
prawodawstwem. Niniejsza dyrektywa 
zapewnia wyraźny i proporcjonalny 
podział obowiązków odpowiadających roli 
poszczególnych podmiotów w procesie 
dostaw i dystrybucji.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka nakłada na podmioty gospodarcze obowiązek troski. Stanowi ona 
dostosowanie wzorowane na przepisach rozporządzenia REACH (punkt 16 preambuły). 
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Poprawka 108
Martí Grau i Segú

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W celu zapewnienia przestrzegania 
zasad uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym oraz wyeliminowania 
wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa 
dzieci należy usprawnić mechanizmy 
kontroli granicznych zabawek 
wprowadzanych na rynek europejski. 

Or. es

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa europejskie powinny korzystać ze wszystkich gwarancji rygorystycznego 
stosowania przedmiotowej dyrektywy do importowanych zabawek, a konsument, który kupuje 
taką zabawkę, powinien mieć pewność, że jest ona zgodna z obowiązującym prawodawstwem.

Poprawka 109
Karin Riis-Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić ochronę dzieci przed 
niedawno ujawnionym ryzykiem, należy
również przyjąć nowe podstawowe 
wymogi bezpieczeństwa. Należy zwłaszcza 
uzupełnić i uaktualnić przepisy dotyczące 
substancji chemicznych w zabawkach.
Przepisy te powinny stanowić, że zabawki 
muszą być zgodne z ogólnym 
prawodawstwem z zakresie środków 
chemicznych, zwłaszcza z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

(16) Aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony dzieci oraz środowiska przed 
ryzykiem, substancje niebezpieczne, 
zwłaszcza rakotwórcze, mutagenne lub 
toksyczne ze względu na zaburzenia 
rozrodczości (CMR), a także substancje i 
pierwiastki uczulające, powinny zgodnie z 
zasadą przezorności być otoczone 
szczególną uwagą. Należy również przyjąć 
nowe podstawowe wymogi 
bezpieczeństwa. Należy zwłaszcza 
uzupełnić i uaktualnić przepisy dotyczące 
substancji chemicznych w zabawkach. 
Przepisy te powinny stanowić, że zabawki 
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ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniającego 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
Przepisy te powinny jednak również być 
dostosowane do szczególnych potrzeb 
dzieci, które są wrażliwą grupą 
konsumentów. Należy ustanowić w 
związku z tym nowe ograniczenia 
dotyczące substancji, które są zaliczane do 
substancji rakotwórczych, mutagennych, 
toksycznych z punktu widzenia 
rozrodczości (CMR), zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów 
ustawodawczych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych oraz substancji 
zapachowych w zabawkach, z racji 
szczególnego ryzyka, jakie te substancje 
mogą pociągać za sobą dla zdrowia 
człowieka. Szczególne wartości 
dopuszczalne ustanowione w dyrektywie 
88/378/EWG dla niektórych substancji 
powinny być aktualizowane, aby 
uwzględnić postęp wiedzy naukowej.

muszą być zgodne z ogólnym 
prawodawstwem z zakresie środków 
chemicznych, zwłaszcza z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniającego 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 
Przepisy te powinny jednak również być 
dostosowane do szczególnych potrzeb 
dzieci, które są wrażliwą grupą 
konsumentów. Należy ustanowić w 
związku z tym nowe ograniczenia 
dotyczące substancji, które są zaliczane do 
substancji rakotwórczych, mutagennych, 
toksycznych z punktu widzenia 
rozrodczości (CMR), zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów 
ustawodawczych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych oraz substancji 
zapachowych w zabawkach, z racji 
szczególnego ryzyka, jakie te substancje 
mogą pociągać za sobą dla zdrowia 
człowieka. Szczególne wartości 
dopuszczalne ustanowione w dyrektywie 
88/378/EWG dla niektórych substancji 
powinny być aktualizowane, aby 
uwzględnić postęp wiedzy naukowej.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zwraca uwagę na konieczność zajęcia się substancjami wzbudzającymi 
szczególnie duże obawy. Stanowi ona dostosowanie do rozporządzenia REACH (punkt 69 
preambuły).
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Poprawka 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby uniknąć ewentualnego 
powielania oceny na mocy niniejszej 
dyrektywy i rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH), substancje CMR 
ocenione i niezakazane w ramach 
niniejszej dyrektywy nie powinny być 
przedmiotem wniosków w sprawie 
ograniczenia na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 (REACH) z racji 
ryzyka dla zdrowia ludzkiego i nie 
powinny być objęte zezwoleniem na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH) z racji ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego zgodnie z jego art. 58 ust. 2. Aby 
uniknąć podobnego powielania, 
substancje CMR ocenione pod kątem 
wykorzystania w zabawkach i niezakazane 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH) nie powinny być 
objęte ograniczeniami ani oceną na mocy 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać wszelkiego powielania oceny dokonywanej przez różne organy UE pod kątem 
wykorzystywania w zabawkach tej samej substancji. Po dokonaniu oceny zawartej w 
zabawkach substancji na mocy niniejszej dyrektywy nie powinna ona następnie stać się 
przedmiotem ograniczeń ani procedury udzielania zezwoleń na mocy Reach (art.58 ust. 2 
Reach). Podobnie, jeżeli dana substancja nie jest zakazana na mocy REACH do 
wykorzystywania w zabawkach po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny, nie powinna 
podlegać przepisom niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby uniknąć powielania oceny na 
mocy niniejszej dyrektywy i 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH), substancje CMR ocenione i 
niezakazane w ramach niniejszej 
dyrektywy nie powinny być przedmiotem 
wniosków w sprawie ograniczenia na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH) z racji ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego i nie powinny być objęte 
zezwoleniem na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 (REACH) z racji 
ryzyka dla zdrowia ludzkiego zgodnie z 
jego art. 58 ust. 2. Podobnie, aby uniknąć 
powielania, substancje CMR ocenione 
pod kątem wykorzystania w zabawkach i 
niezakazane na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 (REACH) nie 
powinny być objęte ograniczeniami ani 
oceną na mocy niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać wszelkiego powielania oceny dokonywanej przez różne organy UE pod kątem 
wykorzystywania w zabawkach tej samej substancji CMR o potencjalnie różnych wynikach. 
Po dokonaniu oceny zawartej w zabawkach substancji CMR na mocy niniejszej dyrektywy nie 
powinna ona następnie stać się przedmiotem ograniczeń ani procedury udzielania zezwoleń 
na mocy REACH. W odniesieniu do zezwolenia można to osiągnąć na mocy art. 58 ust. 2 
REACH. Podobnie, jeżeli dana substancja nie jest zakazana na mocy REACH do 
wykorzystywania w zabawkach po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny, nie powinna 
podlegać przepisom niniejszej dyrektywy. 
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Poprawka 112
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby uniknąć wszelkiego powielania 
oceny na mocy niniejszej dyrektywy i 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH), substancje CMR uprzednio 
ocenione i niezakazane w ramach 
niniejszej dyrektywy nie powinny być 
przedmiotem wniosków w sprawie 
ograniczenia na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 (REACH) z racji 
ryzyka dla zdrowia ludzkiego i nie 
powinny być objęte zezwoleniem na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH) z racji ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego zgodnie z jego art. 58 ust. 2. Aby 
zatem uniknąć wszelkiego powielania, 
substancje CMR ocenione pod kątem 
wykorzystania w zabawkach i niezakazane 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH) nie powinny być 
objęte żadnymi ograniczeniami ani oceną 
na mocy niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą dyrektywę należy dostosować do rozporządzenia REACH:

 wszystkie te nowe wymogi dotyczące zabawek uzupełniają przepisy nowego 
rozporządzenia REACH; podmioty z łańcucha dostaw materiałów w sektorze zabawek 
biorą obecnie udział w przygotowaniach do spełniania zobowiązań wynikających z 
rozporządzenia REACH, więc wiele narzędzi wdrażania znajduje się jeszcze w 
opracowaniu;

 niniejsza dyrektywa ustanowi procedurę równoległą do REACH. 

Jeżeli dana substancja nie jest zakazana na mocy REACH do wykorzystywania w zabawkach 
po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny, nie powinna podlegać przepisom niniejszej 
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dyrektywy.

Poprawka 113
Andrea Losco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby uniknąć powielania oceny na 
mocy niniejszej dyrektywy i 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH), substancje CMR ocenione pod 
kątem użycia w zabawkach i niezakazane 
w ramach niniejszej dyrektywy nie 
powinny być przedmiotem wniosków w 
sprawie ograniczenia i nie powinny być 
objęte zezwoleniem na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH) z racji ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego zgodnie z jego art. 58 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą dyrektywę należy dostosować do rozporządzenia REACH.

Poprawka 114
Martí Grau i Segú

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Należy unikać powielania ocen 
dokonywanych przez różne organy UE 
(takie jak Komitet Naukowy ds. 
Produktów Konsumenckich powołany na 
mocy przyszłej dyrektywy w sprawie 
bezpieczeństwa zabawek oraz Europejska 
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Agencja Chemikaliów utworzona na mocy 
rozporządzenia REACH) pod kątem 
wykorzystywania w zabawkach tej samej 
substancji CMR, dających potencjalnie 
różne wyniki. 

Or. es

Poprawka 115
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy konieczne jest wprowadzenie 
zharmonizowanego, dwuletniego okresu 
przejściowego, aby umożliwić 
dostosowanie do jej przepisów. Po 
opublikowaniu poddanych przeglądowi 
norm bezpieczeństwa zabawek w zakresie 
własności chemicznych konieczny jest 
specjalny pięcioletni okres przejściowy, 
aby dać producentom zabawek i 
podmiotom gospodarczym dość czasu na 
dostosowanie się do nowych wymogów 
technicznych dotyczących własności 
chemicznych oraz by zapewnić spójne 
zastosowanie niniejszej dyrektywy w całej 
Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Pięcioletni okres przejściowy w odniesieniu do aspektów związanych z własnościami 
chemicznymi: 
• dałby przedsiębiorstwom (których 95% stanowią MŚP) czas konieczny do 
dostosowania ich łańcuchów produkcyjnych i przeprowadzenia ocen ryzyka załączonych do 
wniosków dotyczących odstępstw; 
• umożliwiłby przygotowanie protokołów i sprzętu do wykorzystania przy 
przeprowadzaniu nowych badań i ustanawianiu kryteriów przeprowadzania ocen ryzyka;
• dałby sektorowi i komitetowi naukowemu czas potrzebny do zakończenia oceny 
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i wykazania, że stosowane CMR są bezpieczne. 

Poprawka 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy konieczne jest wprowadzenie 
dwuletniego zharmonizowanego okresu 
przejściowego na dostosowanie do jej 
przepisów, a po tym okresie – trzyletniego 
dodatkowego okresu przejściowego, aby 
dać producentom zabawek i podmiotom 
gospodarczym dość czasu na 
dostosowanie się do nowych wymogów 
technicznych dotyczących środków 
chemicznych oraz na zapewnienie 
spójnego zastosowania niniejszej 
dyrektywy w całej Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek w sprawie dyrektywy przewiduje, że państwa członkowskie nie ograniczają 
wprowadzania do obrotu zabawek spełniających wymogi aktualnie obowiązującej dyrektywy 
w sprawie bezpieczeństwa zabawek 88/378/EWG „nie później niż 2 lata po wejściu tej 
dyrektywy w życie”, a tym samym państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu 
nowych przepisów dyrektywy natychmiast po jej wejściu w życie, co nieuchronnie doprowadzi 
do powstania w państwach członkowskich mozaiki rozmaitych przepisów prawnych. Z uwagi 
na pewność prawną należy unikać takiej sytuacji.
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Poprawka 117
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy konieczne jest wprowadzenie 
dwuletniego zharmonizowanego okresu 
przejściowego na dostosowanie do jej 
przepisów, a po tym okresie – trzyletniego 
następnego okresu przejściowego po 
wejściu w życie tej dyrektywy we 
wszystkich państwach członkowskich, aby 
dać producentom zabawek i podmiotom 
gospodarczym dość czasu na 
dostosowanie się do nowych wymogów 
technicznych dotyczących środków 
chemicznych oraz na zapewnienie 
spójnego zastosowania niniejszej 
dyrektywy w całej Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” Member States may decide to apply the new provisions 
immediately upon entry into force, which would be an impossible burden on economic 
operators and it will inevitably lead to a patchwork of different laws in the Member States.  
For reasons of legal certainty, it is important to avoid such a situation.  A different approach 
is required for the chemicals requirements because these provisions are dramatically different 
from existing legislation and from the REACH provisions. The toy industry must be given the 
time to adapt.
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Poprawka 118
Andrea Losco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy konieczne jest wprowadzenie 
dwuletniego zharmonizowanego okresu 
przejściowego na dostosowanie do jej 
przepisów i trzyletniego następnego 
okresu przejściowego, aby dać 
producentom zabawek i podmiotom 
gospodarczym czas potrzebny na 
dostosowanie się do nowych wymogów 
technicznych dotyczących środków 
chemicznych oraz na zapewnienie 
spójnego zastosowania niniejszej 
dyrektywy w całej Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek przewiduje, że państwa członkowskie nie ograniczają wprowadzania do obrotu 
zabawek spełniających aktualnie obowiązującą dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa zabawek 
88/378/EWG „nie później niż 2 lata po wejściu tej dyrektywy w życie”. Tym samym państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu nowych przepisów dyrektywy natychmiast po 
jej wejściu w życie, co skutkować będzie nadmiernym obciążeniem podmiotów gospodarczych 
i doprowadzi do powstania w państwach członkowskich mozaiki rozmaitych przepisów 
prawnych. Z uwagi na pewność prawną należy unikać tej sytuacji.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy konieczne jest wprowadzenie 
ogólnego dwuletniego zharmonizowanego 
okresu przejściowego na dostosowanie do 
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jej przepisów, a po opublikowaniu 
poddanej przeglądowi zharmonizowanej 
normy bezpieczeństwa zabawek w zakresie 
własności chemicznych – specjalnego 
trzyletniego okresu przejściowego, aby dać 
producentom zabawek i podmiotom 
gospodarczym dość czasu na 
dostosowanie się do nowych wymogów 
technicznych dotyczących środków 
chemicznych oraz na zapewnienie 
spójnego zastosowania niniejszej 
dyrektywy w całej Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy konieczne jest wprowadzenie 
dwuletniego zharmonizowanego okresu 
przejściowego na dostosowanie do jej 
przepisów, a następnie– rocznego okresu 
przejściowego po wejściu w życie poddanej 
przeglądowi, dotyczącej zabawek normy 
EN 71-3 w zakresie nowych wymogów 
chemicznych niniejszej dyrektywy, aby dać 
producentom zabawek i podmiotom 
gospodarczym dość czasu na 
dostosowanie się do nowych wymogów 
technicznych oraz na zapewnienie 
spójnego zastosowania niniejszej 
dyrektywy w całej Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek przewiduje, że państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu nowych 
przepisów dyrektywy natychmiast po jej wejściu w życie, co stanowiłoby nadmierne 
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obciążenie dla podmiotów i doprowadzi do powstania mozaiki rozmaitych przepisów 
prawnych. Przemysł zabawkarski i urzędy regulacyjne muszą mieć czas na spełnienie tych 
warunków, w przeciwnym wypadku zagrożona zostanie efektywność MŚP. Dodatkowy roczny 
okres przejściowy potrzebny jest do tego, aby Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) 
dokonał przeglądu faktycznych norm dotyczących zabawek, a przemysł zabawkarski mógł te 
normy spełnić.

Poprawka 121
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Ogólne i szczegółowe wymogi 
dotyczące substancji chemicznych w tej 
dyrektywie powinny mieć na celu ochronę 
zdrowia dzieci przed niebezpiecznymi 
substancjami zawartymi w zabawkach, zaś 
zagrożenia dla środowiska naturalnego 
wywołane zabawkami są rozwiązywane w 
prawodawstwie dotyczącym środowiska 
naturalnego, stosowanym do zabawek 
elektrycznych i elektronicznych, 
mianowicie w dyrektywie 2002/95/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 stycznia 2003 r. w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym oraz w 
dyrektywie 2002/96/WE Parlamentu 
Europejskiego w sprawie zużytego sprzętu 
elektrotechnicznego i elektronicznego. 
Ponadto kwestie środowiskowe dotyczące 
odpadów regulowane są dyrektywą 
2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
odpadów, kwestie dotyczące opakowań 
podlegają uregulowaniom dyrektywy
94/62/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych, a 
kwestie dotyczące baterii i akumulatorów 
– uregulowaniom dyrektywy 2006/66/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
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września 2006 r. w sprawie baterii i 
akumulatorów oraz zużytych baterii i 
akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 
91/157/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny tekst sprawia wrażenie, jakby problemy środowiskowe były uwzględniane wyraźnie 
dla wszystkich zabawek; tymczasem dotyczy on jedynie zabawek elektrycznych i 
elektronicznych. Prawodawstwo horyzontalne nie jest stosowane bezpośrednio do zabawek i 
nie powinno być przedstawiane w połączeniu z dyrektywami dotyczącymi urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Poprawka 122
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ogólne i szczegółowe wymogi 
dotyczące substancji chemicznych w tej 
dyrektywie powinny mieć na celu ochronę 
zdrowia dzieci przed niebezpiecznymi 
substancjami zawartymi w zabawkach, zaś 
zagrożenia dla środowiska naturalnego 
wywołane zabawkami są rozwiązywane w 
horyzontalnym prawodawstwie 
dotyczącym środowiska naturalnego, 
stosowanego również do zabawek, 
zwłaszcza w dyrektywie 2006/12/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów, w 
dyrektywie 2002/95/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 
2003 r. w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym, w dyrektywie 2002/96/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 stycznie 2003 r. w sprawie zużytego 

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

regulowane są dyrektywą 2006/12/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów, 
kwestie dotyczące opakowań podlegają 
uregulowaniom dyrektywy 94/62/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i 
odpadów opakowaniowych, a kwestie 
dotyczące baterii i akumulatorów –
uregulowaniom dyrektywy 2006/66/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie baterii i 
akumulatorów oraz zużytych baterii i 
akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 
91/157/EWG.

Or. en

Poprawka 123
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ogólne i szczegółowe wymogi 
dotyczące substancji chemicznych w tej 
dyrektywie powinny mieć na celu ochronę 
zdrowia dzieci przed niebezpiecznymi
substancjami zawartymi w zabawkach, zaś 
zagrożenia dla środowiska naturalnego 
wywołane zabawkami są rozwiązywane w 
horyzontalnym prawodawstwie 
dotyczącym środowiska naturalnego, 
stosowanego również do zabawek, 
zwłaszcza w dyrektywie 2006/12/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów, w 
dyrektywie 2002/95/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 
2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w 
dyrektywie 2002/96/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznie 

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

Ponadto kwestie środowiskowe dotyczące 
odpadów regulowane są dyrektywą 
2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
odpadów, kwestie dotyczące opakowań 
podlegają uregulowaniom dyrektywy
94/62/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych, a 
kwestie dotyczące baterii i akumulatorów 
– uregulowaniom dyrektywy 2006/66/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie baterii i 
akumulatorów oraz zużytych baterii i 
akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 
91/157/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Można odnieść wrażenie, że tekst Komisji uwzględnia problemy środowiskowe wyraźnie dla 
wszystkich zabawek, podczas gdy nawiązuje on jedynie do zabawek elektrycznych i 
elektronicznych.
Prawodawstwo horyzontalne nie jest stosowane bezpośrednio do zabawek i nie powinno być 
przedstawiane w połączeniu z dyrektywami dotyczącymi urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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Poprawka 124
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Ogólne i szczegółowe wymogi 
dotyczące substancji chemicznych w tej 
dyrektywie powinny mieć na celu ochronę 
zdrowia dzieci przed niebezpiecznymi 
substancjami zawartymi w zabawkach, zaś 
zagrożenia dla środowiska naturalnego 
wywołane zabawkami są rozwiązywane w 
prawodawstwie dotyczącym środowiska 
naturalnego, stosowanym do zabawek 
elektrycznych i elektronicznych, 
mianowicie w dyrektywie 2002/95/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym oraz w dyrektywie 
2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie 
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i 
elektronicznego.

Ponadto kwestie środowiskowe dotyczące 
odpadów regulowane są dyrektywą 
2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
odpadów, kwestie dotyczące opakowań 
podlegają uregulowaniom dyrektywy
94/62/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych, a 
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kwestie dotyczące baterii i akumulatorów 
uregulowaniom dyrektywy 2006/66/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie baterii i 
akumulatorów oraz zużytych baterii i 
akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 
91/157/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny tekst sprawia wrażenie, jakby problemy środowiskowe były uwzględniane wyraźnie 
dla wszystkich zabawek; tymczasem dotyczy on jedynie zabawek elektrycznych i 
elektronicznych. Prawodawstwo horyzontalne nie jest stosowane bezpośrednio do zabawek i 
nie powinno być przedstawiane w połączeniu z dyrektywami dotyczącymi urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Poprawka 125
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ogólne i szczegółowe wymogi 
dotyczące substancji chemicznych w tej 
dyrektywie powinny mieć na celu ochronę 
zdrowia dzieci przed niebezpiecznymi 
substancjami zawartymi w zabawkach, zaś 
zagrożenia dla środowiska naturalnego 
wywołane zabawkami są rozwiązywane w 
horyzontalnym prawodawstwie 
dotyczącym środowiska naturalnego, 
stosowanego również do zabawek, 
zwłaszcza w dyrektywie 2006/12/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów, w 
dyrektywie 2002/95/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 
2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w 
dyrektywie 2002/96/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznie 

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

Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznie 
2003 r. w sprawie zużytego sprzętu 
elektrotechnicznego i elektronicznego, w 
dyrektywie 94/62/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych oraz w dyrektywie 
2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie 
baterii i akumulatorów oraz zużytych 
baterii i akumulatorów oraz uchylającej 
dyrektywę 91/157/EWG.

Or. en

Poprawka 126
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Zabawki lub ich części i 
opakowanie, co do których można z dużą 
dozą prawdopodobieństwa podejrzewać, że 
wejdą w kontakt z żywnością, powinny 
spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 
1935/2004 w sprawie materiałów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Or. en

Uzasadnienie

Należy odnieść się do faktu, że przepisy dotyczące materiałów wchodzących w kontakt z 
żywnością mogą mieć zastosowanie do zabawek, np. można się spodziewać, że dziecięce 
komplety do herbaty czy kawy wejdą w kontakt z żywnością. Przepis ten jest potrzebny, gdyż 
jak dotąd nie zostało to sprecyzowane we wszystkich krajach UE.
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Poprawka 127
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy ustanowić szczegółowe 
wymogi bezpieczeństwa, aby objąć 
potencjalne szczególne zagrożenia, które 
mogą być spowodowane przez zabawki 
znajdujące się w żywności, zgodnie z 
zasadą przezorności, jako że dołączenie 
zabawki do żywności może spowodować 
ryzyko zadławienia się, które jest ryzykiem 
spowodowanym przez samą zabawkę i 
które jest, w związku z tym, nieobjęte 
żadnymi szczególnymi środkami na 
szczeblu Wspólnoty.

(18) Należy ustanowić szczegółowe 
wymogi bezpieczeństwa, aby objąć 
potencjalne szczególne zagrożenia, które 
mogą być spowodowane przez zabawki 
znajdujące się w żywności, jako że 
dołączenie zabawki do żywności może 
spowodować ryzyko zadławienia się, które 
nie jest ryzykiem spowodowanym przez 
samą zabawkę i które jest, w związku z 
tym, nieobjęte żadnymi szczególnymi 
środkami na szczeblu Wspólnoty.

Or. sv

Uzasadnienie

Zasada przezorności musi być stosowana w sposób ogólny w ramach niniejszej dyrektywy 
poddanej przeglądowi. Powyższa poprawka jest również powiązana z poprawką 1 do punktu 
3a preambuły.

Poprawka 128
Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Jako że istnieją lub mogą być 
opracowane zabawki, które stwarzają 
zagrożenia nieobjęte szczegółowym 
wymogiem bezpieczeństwa ustanowionym 
w niniejszej dyrektywie, należy ustanowić 
zestaw ogólnych wymogów 
bezpieczeństwa jako podstawę prawną 
służącą do podjęcia działań przeciw takim 
zabawkom. W tym względzie 

(19) Jako że istnieją lub mogą być 
opracowane zabawki, które stwarzają 
zagrożenia nieobjęte szczegółowym 
wymogiem bezpieczeństwa ustanowionym 
w niniejszej dyrektywie, należy ustanowić 
zestaw ogólnych wymogów 
bezpieczeństwa jako podstawę prawną 
służącą do podjęcia działań przeciw takim 
zabawkom. W tym względzie 
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bezpieczeństwo zabawek powinno być 
określone w odniesieniu do zamierzonego 
użycia produktu, przy uwzględnieniu 
przewidzianego stosowania i świadomości 
zachowania dzieci, które zazwyczaj nie 
podejmują takich samych środków 
ostrożności jak przeciętny dorosły 
użytkownik. 

bezpieczeństwo zabawek powinno być 
określone w odniesieniu do zamierzonego 
użycia produktu, przy uwzględnieniu 
przewidzianego stosowania i świadomości 
zachowania dzieci, które zazwyczaj nie 
podejmują takich samych środków 
ostrożności jak przeciętny dorosły 
użytkownik. Jeśli dowody naukowe nie 
uzasadniają tej oceny ryzyka, państwa 
członkowskie – w szczególności za 
pośrednictwem swych właściwych 
organów – powinny zastosować zasadę 
przezorności.

Or. en

Poprawka 129
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Jako że istnieją lub mogą być 
opracowane zabawki, które stwarzają 
zagrożenia nieobjęte szczegółowym 
wymogiem bezpieczeństwa ustanowionym 
w niniejszej dyrektywie, należy ustanowić 
zestaw ogólnych wymogów 
bezpieczeństwa jako podstawę prawną 
służącą do podjęcia działań przeciw takim 
zabawkom. W tym względzie 
bezpieczeństwo zabawek powinno być 
określone w odniesieniu do zamierzonego 
użycia produktu, przy uwzględnieniu 
przewidzianego stosowania i świadomości 
zachowania dzieci, które zazwyczaj nie 
podejmują takich samych środków 
ostrożności jak przeciętny dorosły 
użytkownik.

(19) Jako że istnieją lub mogą być 
opracowane zabawki, które stwarzają 
zagrożenia nieobjęte szczegółowym 
wymogiem bezpieczeństwa ustanowionym 
w niniejszej dyrektywie, należy ustanowić 
zestaw ogólnych wymogów 
bezpieczeństwa jako podstawę prawną 
służącą do podjęcia działań przeciw takim 
zabawkom. W tym względzie 
bezpieczeństwo zabawek powinno być 
określone nie tylko w odniesieniu do 
zamierzonego użycia produktu, przy 
uwzględnieniu wszystkich możliwych 
zastosowań i uwzględniając zachowanie
dzieci, co do których nie można oczekiwać 
stosowania instrukcji, jakie zazwyczaj 
stosuje dorosły użytkownik.

Or. en
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Poprawka 130
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Jako że istnieją lub mogą być 
opracowane zabawki, które stwarzają 
zagrożenia nieobjęte szczegółowym 
wymogiem bezpieczeństwa ustanowionym 
w niniejszej dyrektywie, należy ustanowić 
zestaw ogólnych wymogów 
bezpieczeństwa jako podstawę prawną 
służącą do podjęcia działań przeciw takim 
zabawkom. W tym względzie 
bezpieczeństwo zabawek powinno być 
określone w odniesieniu do zamierzonego 
użycia produktu, przy uwzględnieniu 
przewidzianego stosowania i świadomości 
zachowania dzieci, które zazwyczaj nie 
podejmują takich samych środków 
ostrożności jak przeciętny dorosły 
użytkownik.

(19) Jako że istnieją lub mogą być 
opracowane zabawki, które stwarzają 
zagrożenia nieobjęte szczegółowym 
wymogiem bezpieczeństwa ustanowionym 
w niniejszej dyrektywie, należy ustanowić 
zestaw ogólnych wymogów 
bezpieczeństwa jako podstawę prawną 
służącą do podjęcia działań przeciw takim 
zabawkom. W tym względzie 
bezpieczeństwo zabawek powinno być 
określone w odniesieniu do zamierzonego 
użycia produktu, przy uwzględnieniu 
racjonalnie przewidywalnego stosowania i 
świadomości zachowania dzieci, które 
zazwyczaj nie podejmują takich samych 
środków ostrożności jak przeciętny dorosły 
użytkownik.

Or. sv

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wszelkie możliwe sposoby użytkowania zabawki przez dziecko przy ocenie 
jej bezpieczeństwa. Można za to wykluczyć czynności, których dziecko w określonym wieku 
nie jest w stanie wykonać ze względu na aktualny etap rozwoju fizycznego, intelektualnego itd.

Poprawka 131
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Jako że istnieją lub mogą być 
opracowane zabawki, które stwarzają 
zagrożenia nieobjęte szczegółowym 
wymogiem bezpieczeństwa ustanowionym 

Poprawka językowa (nie dotyczy wersji 
polskiej).
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w niniejszej dyrektywie, należy ustanowić 
zestaw ogólnych wymogów 
bezpieczeństwa jako podstawę prawną 
służącą do podjęcia działań przeciw takim 
zabawkom. W tym względzie 
bezpieczeństwo zabawek powinno być 
określone w odniesieniu do zamierzonego 
użycia produktu, przy uwzględnieniu 
przewidzianego stosowania i świadomości 
zachowania dzieci, które zazwyczaj nie 
podejmują takich samych środków 
ostrożności jak przeciętny dorosły 
użytkownik.

Or. sv

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wszelkie możliwe sposoby użytkowania zabawki przez dziecko przy ocenie 
jej bezpieczeństwa. Można za to wykluczyć czynności, których dziecko w określonym wieku 
nie jest w stanie wykonać ze względu na aktualny etap rozwoju fizycznego, intelektualnego itd.

Poprawka 132
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Niezmiernie ważne jest, by wyjaśnić 
producentom i użytkownikom, że przez 
umieszczenie na zabawce oznakowania CE 
producent deklaruje zgodność danego 
produktu ze wszystkimi obowiązującymi 
wymogami, przyjmując tym samym na 
siebie pełną odpowiedzialność.

(22) Niezmiernie ważne jest, by wyjaśnić 
producentom, że przez umieszczenie na 
zabawce oznakowania CE producent 
deklaruje zgodność danego produktu ze 
wszystkimi obowiązującymi wymogami, 
przyjmując tym samym na siebie pełną 
odpowiedzialność.

Or. sv

Uzasadnienie

Jedynie producent może umieszczać oznakowanie CE na zabawce. Dlatego też producenci 
muszą być świadomi, że używanie oznakowania CE oznacza przestrzeganie rygorystycznych 
warunków. Stosując takie oznakowanie biorą oni zatem na siebie odpowiedzialność i mogą 
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ponieść karę za wszelkie nadużycia.

Poprawka 133
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Zasadę przezorności należy 
stosować w przypadkach, gdy ocena 
naukowa nie pozwala ustalić z 
wystarczającą pewnością ryzyka w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia, a szczególnie zdrowia 
dzieci. 

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący dyrektywy w jego obecnej formie oraz projekt sprawozdania nie zawierają 
odniesień do zasady przezorności (art. 174 traktatu WE), która ma na celu między innymi 
ochronę zdrowia ludzi. Rozsądne byłoby przywołanie tej zasady na wzór dyrektywy w sprawie 
stosowania ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci (2005/84/WE –
punkt 8 preambuły).

Poprawka 134
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy zwłaszcza przyznać 
uprawnienia Komisji, aby dostosować 
wymogi dotyczące substancji chemicznych 
w niektórych dobrze zdefiniowanych 
przypadkach i aby przyznać zwolnienie od 
zakazu stosowania substancji CMR w 
niektórych przypadkach oraz aby 
dostosować sformułowanie szczególnych 

(32) Należy zwłaszcza przyznać 
uprawnienia Komisji, aby dostosować 
sformułowanie szczególnych ostrzeżeń dla 
niektórych kategorii zabawek. Ponieważ 
środki te mają zakres ogólny i są 
przeznaczone do zmiany mało istotnych 
elementów niniejszej dyrektywy między 
innymi uzupełniając ją poprzez dodanie 
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ostrzeżeń dla niektórych kategorii 
zabawek. Ponieważ środki te mają zakres 
ogólny i są przeznaczone do zmiany mało 
istotnych elementów niniejszej dyrektywy 
i/lub do jej uzupełnienia poprzez dodanie 
nowych elementów, które nie mają 
zasadniczego znaczenia, powinny one 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

nowych elementów, które nie mają 
zasadniczego znaczenia, powinny one 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 45 tego samego autora.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Usunięcie tego sformułowania jest spójne ze zmianami proponowanymi w załączniku II.

Poprawka 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane skrócenie tego zdania jest spójne ze zmianami merytorycznymi 
proponowanymi w załączniku II.
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Poprawka 137
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy konieczne jest wprowadzenie 
zharmonizowanego okresu przejściowego 
o długości do pięciu lat, aby dać 
producentom zabawek i innym podmiotom 
rynkowym czas na dostosowanie się do 
nowych wymogów technicznych, a 
zwłaszcza do wymogów chemicznych, oraz 
na zapewnienie spójnego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy w całej Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować sformułowanie Komisji dotyczące wdrożenia„nie później niż 2 lata po 
wejściu tej dyrektywy w życie” w celu uniknięcia niewłaściwej interpretacji przepisów oraz 
zniekształceń rynku. We wszystkich państwach członkowskich powinien mieć zastosowanie 
ustalony dwuletni okres przejściowy. Ponadto przed wejściem w życie załącznika II 
dotyczącego własności chemicznych potrzebny jest trzyletni dodatkowy okres przejściowy, aby 
umożliwić dostosowanie do rozporządzenia REACH oraz opracowanie nowych testowych 
procedur i norm.

Poprawka 138
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1  akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
dotyczące bezpieczeństwa i swobodnego 
przepływu we Wspólnocie produktów 
zaprojektowanych bądź przeznaczonych, 
wyłącznie lub nie, do użytku podczas 
zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia, 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
dotyczące bezpieczeństwa i swobodnego 
przepływu we Wspólnocie produktów 
zaprojektowanych bądź z uwagi na 
funkcje, wymiary i cechy szczególne 
przeznaczonych, wyłącznie lub nie, do 
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zwanych dalej „zabawkami”. użytku podczas zabawy przez dzieci 
poniżej 14 roku życia, zwanych dalej 
„zabawkami”. 

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „przeznaczonych” nie jest jasno zrozumiałe, co prowadzi do różnic we wdrożeniach w 
poszczególnych państwach członkowskich. Zwrot doprecyzowujący zaproponowano już w art. 
9 ust. 2 i dla jasności należy go używać za każdym razem, kiedy w artykułach używa się słowa 
„przeznaczone”.

Poprawka 139
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1  akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
dotyczące bezpieczeństwa i swobodnego 
przepływu we Wspólnocie produktów 
zaprojektowanych bądź przeznaczonych, 
wyłącznie lub nie, do użytku podczas 
zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia, 
zwanych dalej „zabawkami”.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
dotyczące bezpieczeństwa i swobodnego 
przepływu we Wspólnocie produktów 
zaprojektowanych bądź z uwagi na 
funkcje, wymiary i cechy szczególne 
przeznaczonych, wyłącznie lub nie, do 
użytku podczas zabawy przez dzieci 
poniżej 14 roku życia, zwanych dalej 
„zabawkami”. 

Or. en

Poprawka 140
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1  akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
dotyczące bezpieczeństwa i swobodnego 
przepływu we Wspólnocie produktów 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
dotyczące bezpieczeństwa i swobodnego 
przepływu we Wspólnocie produktów 
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zaprojektowanych bądź przeznaczonych, 
wyłącznie lub nie, do użytku podczas 
zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia, 
zwanych dalej „zabawkami”.

zaprojektowanych bądź z uwagi na 
funkcje, wymiary i cechy szczególne 
przeznaczonych, wyłącznie lub nie, do 
użytku podczas zabawy przez dzieci 
poniżej 14 roku życia, zwanych dalej 
„zabawkami”.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „przeznaczonych” nie jest jasno zrozumiałe, co może prowadzić do różnic we 
wdrożeniach w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 141
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
dotyczące bezpieczeństwa i swobodnego 
przepływu we Wspólnocie produktów 
zaprojektowanych bądź przeznaczonych, 
wyłącznie lub nie, do użytku podczas 
zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia, 
zwanych dalej „zabawkami”.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady
dotyczące bezpieczeństwa i swobodnego 
przepływu we Wspólnocie produktów 
zaprojektowanych bądź przeznaczonych, 
wyłącznie lub nie, do użytku podczas 
zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia, 
zwanych dalej „zabawkami”, zgodnie z 
zasadą przezorności.

Or. el

Poprawka 142
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsza dyrektywa opiera się na 
zasadzie, zgodnie z którą producenci, 
importerzy i inne podmioty gospodarcze 
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gwarantują, że produkcja lub 
wprowadzenie zabawek na rynek, a w 
szczególności zawarte w nich substancje 
chemiczne, nie są toksyczne ani szkodliwe 
dla zdrowia dzieci i środowiska 
naturalnego. Środki te opierają się na 
zasadzie przezorności.

Or. sv

Uzasadnienie

Traktaty i odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego odwołują się zawsze do celu, jakim 
jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. 
Podobną zasadę należy przyjąć podczas przeglądu prawodawstwa dotyczącego 
bezpieczeństwa zabawek, w tym substancji chemicznych używanych do ich produkcji. Należy 
włączyć zasadę przezorności do prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa zabawek.

Poprawka 143
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) „przedmiot mogący powodować 
uduszenie” oznacza każdy przedmiot, 
którego kształt lub wielkość umożliwia 
całkowite zakrycie ust, nosa lub dolnych 
dróg oddechowych bez używania siły innej 
niż wywierana przez sam przedmiot;

Or. sv

Uzasadnienie

Należy uwzględnić tę definicję, ponieważ połknięcie niektórych zabawek może prowadzić do 
asfiksji lub wywołać problemy gastryczne bądź jelitowe. Połknięcie niektórych zabawek jest 
możliwe, gdyż są one mniejsze niż wspomniany cylinder testowy.
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Poprawka 144
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) szkoda” oznacza uraz fizyczny lub 
uszczerbek na zdrowiu;

(13) „szkoda” oznacza uraz fizyczny lub 
każdy inny uszczerbek na zdrowiu, w tym 
długotrwałe skutki dla zdrowia;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie to wyjaśnia, że termin „uszczerbek na zdrowiu” obejmuje długotrwałe skutki 
dla zdrowia, np. choroby nowotworowe i zaburzenia endokrynologiczne. 

Poprawka 145
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „szkoda” oznacza uraz fizyczny lub 
uszczerbek na zdrowiu;

(13) „szkoda” oznacza uraz fizyczny lub 
uszczerbek na zdrowiu, w tym długotrwałe 
skutki dla zdrowia;

Or. el

Poprawka 146
Arlene McCarthy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) „przeznaczone dla” oznacza, że 
rodzic lub opiekun miałby podstawy 
zakładać, że dana zabawka przeznaczona 
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jest do użytku przez dzieci z podanej grupy 
wiekowej. Umieszczenie na produkcie 
ostrzeżenia podającego, że nie jest on 
odpowiedni dla danej grupy wiekowej nie 
powoduje automatycznie, iż produkt ten 
staje się zgodny z wymogami 
bezpieczeństwa niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

 Badania pokazują, że ostrzeżenia na zabawkach nie stanowią skutecznego sposobu 
zapewnienia podstawowych wymogów bezpieczeństwa. W szczególności zabawka, co do 
której byłyby podstawy zakładać, że jest przeznaczona dla małego dziecka, powinna spełniać 
wymogi takie, jak np. próba małych części. W celu unikania nadużyć należy zatem 
doprecyzować użycie w niniejszej dyrektywie zwrotów takich jak „wyraźnie przeznaczone do 
użytku przez dzieci w wieku poniżej x miesiąca życia”.

Poprawka 147
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) „miękka wypchana zabawka” 
oznacza zabawkę, w ubraniu lub bez, o 
miękkich powierzchniach zewnętrznych, 
wypełnioną miękkimi materiałami, bez 
trudu umożliwiającą ściśnięcie ręką 
głównej części zabawki.

Or. en

Uzasadnienie

Miękkie wypchane zabawki należy zawsze uważać za przeznaczone dla dzieci poniżej 36 
miesiąca życia. Potrzebna jest definicja wyjaśniająca, do jakich zabawek stosuje się ten 
prepis.
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Poprawka 148
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) „opakowanie” oznacza każdy 
materiał dodany do zabawki przy zakupie, 
którego nie można nazwać zabawką ani 
żadnym innym produktem sprzedawanym 
razem z zabawką.

Or. en

Uzasadnienie

Opakowanie wymienione jest w dyrektywie i powinna istnieć jasna definicja odróżniająca 
zabawkę od opakowania, gdyż oba podlegają innym wymogom. 

Poprawka 149
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci przygotowują dokumentację 
techniczną zgodnie z art. 20 i 
przeprowadzą lub przeprowadzili 
procedurę oceny zgodności mającą 
zastosowanie zgodnie z art. 18.

2. Producenci przygotowują dokumentację 
techniczną zgodnie z art. 20 i 
przeprowadzą lub przeprowadzili 
procedurę oceny zgodności mającą 
zastosowanie zgodnie z art. 18.

W przypadku wykazania zgodności 
zabawki z obowiązującymi wymogami w 
wyniku przeprowadzenia tej procedury, 
producenci sporządzają deklarację 
zgodności WE, o której mowa w art. 14 i 
umieszczają oznakowanie zgodności 
określone w art. 16 ust.1.

W przypadku wykazania zgodności 
zabawki z obowiązującymi wymogami w 
wyniku przeprowadzenia tej procedury 
producenci sporządzają deklarację 
zgodności WE, o której mowa w art. 14, i 
umieszczają oznakowanie zgodności 
określone w art. 16 ust.1.
Jeżeli niezależny organ oceny wykaże 
zgodność zabawki z obowiązującymi 
wymogami, producenci umieszczają na 
niej oznakowanie zgodności określone w 
art. 16a ust. 1.
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Or. de

(Numeracja ustępów w art. 3 wersji niemieckiej dokumentu Komisji nie odpowiada numeracji 
wersji polskiej)

Uzasadnienie

W przypadku uzyskania przez producentów potwierdzenia zgodności z wymogami po ocenie 
niezależnej strony trzeciej powinni oni mieć możliwość oznakowania tej dodatkowej oceny za 
pomocą symbolu CE+.

Poprawka 150
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci są zobowiązani 
przechowywać dokumentację techniczną 
oraz deklarację zgodności WE przez okres 
dziesięciu lat od momentu wprowadzenia 
zabawki do obrotu.

3. Producenci są zobowiązani 
przechowywać dokumentację techniczną 
oraz deklarację zgodności WE przez okres 
pięciu lat od momentu wprowadzenia 
zabawki do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany okres dziesięciu lat znacznie zwiększy koszt przechowywania dokumentacji 
przez podmioty gospodarcze. Należy go dostosować do pozostałych wymogów, np. 
przechowywania dokumentacji skarbowej. 

Poprawka 151
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Producenci są zobowiązani zapewnić 
stosowanie procedur mających na celu 

4. Producenci są zobowiązani zapewnić 
stosowanie procedur mających na celu 
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zapewnienie nieprzerwanej zgodności 
produkcji seryjnej. Należy odpowiednio 
uwzględnić zmiany w projekcie i cechach 
charakterystycznych produktu oraz zmiany 
w zharmonizowanych normach, 
stanowiących odniesienie dla uznania 
zgodności zabawki.

zapewnienie nieprzerwanej zgodności 
produkcji seryjnej ze wzorem lub 
prototypem zabawki i jej części, które 
zostały wykorzystane w poszczególnych 
procedurach oceny i zgodności danej 
zabawki, a także jej zgodności z normami i 
podstawowymi wymogami określonymi w 
art. 9 i załączniku II. Producenci 
odpowiednio uwzględniają również 
zmiany w projekcie i cechach 
charakterystycznych produktu oraz zmiany 
w zharmonizowanych normach, 
stanowiących odniesienie dla uznania 
zgodności zabawki. 

Producenci są zobowiązani, we wszystkich 
stosownych przypadkach, do 
przeprowadzania badania próby zabawek 
wprowadzanych do obrotu, badania skarg, 
oraz jeśli wystąpi taka konieczność, 
prowadzenia ich ewidencji oraz 
informowania dystrybutorów o tego 
rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

Producenci są zobowiązani do 
przeprowadzania badania próby 
wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu 
zabawek i ich części. Badania te są 
przeprowadzane co najmniej raz w roku 
bez uszczerbku dla postanowień art. 38. 
Producenci przeprowadzają badania 
skarg podmiotów gospodarczych i 
użytkowników końcowych i udzielają na 
nie odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni. 
Prowadzą oni ewidencję tych skarg 
zgodnie z przepisami art. 7a niniejszej 
dyrektywy i informują zainteresowane 
podmioty gospodarcze oraz użytkowników 
końcowych, którzy się z nimi 
skontaktowali, o tego rodzaju 
monitorowaniu.

Or. sv

Uzasadnienie

Celem niniejszej dyrektywy jest udoskonalenie przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa 
zabawek i zdrowia dzieci. Producenci powinni móc zagwarantować, że stosują różne 
procedury. Badania próbek muszą być zatem przeprowadzane regularnie i dotyczyć zarówno 
przedmiotów produkowanych seryjnie, jak i ich części składowych. Bez względu na to, czy 
skargi pochodzą od innych podmiotów gospodarczych, czy od użytkowników końcowych, 
muszą być rozpatrywane w rozsądnym terminie.
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Poprawka 152
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci są zobowiązani zapewnić 
stosowanie procedur mających na celu 
zapewnienie nieprzerwanej zgodności 
produkcji seryjnej. Należy odpowiednio 
uwzględnić zmiany w projekcie i cechach 
charakterystycznych produktu oraz zmiany 
w zharmonizowanych normach, 
stanowiących odniesienie dla uznania 
zgodności zabawki.

4. Producenci są zobowiązani zapewnić 
stosowanie procedur mających na celu 
zapewnienie nieprzerwanej zgodności 
produkcji seryjnej. Należy odpowiednio 
uwzględnić zmiany w projekcie i cechach 
charakterystycznych produktu oraz zmiany 
w zharmonizowanych normach, 
stanowiących odniesienie dla uznania 
zgodności zabawki.

Producenci są zobowiązani, we wszystkich 
stosownych przypadkach, do 
przeprowadzania badania próby zabawek 
wprowadzanych do obrotu, badania skarg, 
oraz jeśli wystąpi taka konieczność, 
prowadzenia ich ewidencji oraz 
informowania dystrybutorów o tego 
rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

Producenci są zobowiązani, we wszystkich 
stosownych przypadkach, do 
przeprowadzania badania próby zabawek 
wprowadzanych do obrotu, badania skarg 
oraz, jeśli wystąpi taka konieczność, 
prowadzenia ich ewidencji oraz 
informowania dystrybutorów o tego 
rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

W przypadku procedury określonej w art. 
16a upoważnione, niezależne organy 
pobierają wymagane próbki i 
przeprowadzają regularnie konieczne 
badania.

Or. de

(Numeracja ustępów w art. 3 wersji niemieckiej dokumentu Komisji nie odpowiada numeracji 
wersji polskiej)

Uzasadnienie

W przypadku uzyskania przez producentów potwierdzenia zgodności z wymogami po ocenie 
niezależnej strony trzeciej powinni oni mieć możliwość oznakowania tej dodatkowej oceny za 
pomocą symbolu CE+.
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Poprawka 153
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Producenci są zobowiązani podać swoją 
nazwę i umieścić na zabawce swój adres 
kontaktowy, lub w przypadku gdy 
wielkość lub charakter zabawki to 
uniemożliwiają, umieścić te informacje na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do zabawki.

6. Producenci są zobowiązani podać swoją 
nazwę i umieścić na zabawce swój adres 
kontaktowy oraz ewentualnie nazwę i 
adres niezależnego organu oceny lub, w 
przypadku gdy wielkość lub charakter 
zabawki to uniemożliwiają, umieścić te 
informacje na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do zabawki.

Or. de

(Numeracja ustępów w art. 3 wersji niemieckiej dokumentu Komisji nie odpowiada numeracji 
wersji polskiej)

Uzasadnienie

W przypadku uzyskania przez producentów potwierdzenia zgodności z wymogami po ocenie 
niezależnej strony trzeciej powinni oni mieć możliwość oznakowania tej dodatkowej oceny za 
pomocą symbolu CE+.

Poprawka 154
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by twierdzić, że wprowadzona 
przez nich do obrotu zabawka nie jest 
zgodna z obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym, są zobowiązani podjąć 
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności zabawki z 
wymogami lub jej wycofania z obrotu, 
bądź wycofania od konsumentów, 

7. Jeżeli istnieją podstawy, by twierdzić, że 
wprowadzona przez producentów do 
obrotu zabawka stanowi jakiekolwiek 
zagrożenie zdrowia dzieci lub nie jest 
zgodna z obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym, producenci ci są 
zobowiązani podjąć niezwłocznie
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności zabawki z 
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stosownie do okoliczności. Niezwłocznie 
informują oni o tym organy krajowe 
państw członkowskich, w których zabawka 
została udostępniona, podając szczegółowe 
informacje, zwłaszcza na temat braku 
zgodności oraz podjętych środkach 
naprawczych.

wymogami lub jej wycofania z obrotu, 
bądź wycofania od konsumentów, 
stosownie do okoliczności. Niezwłocznie 
informują oni o tym organy krajowe 
państw członkowskich, w których zabawka 
została udostępniona, szczegółowo 
opisując zwłaszcza problem braku 
zgodności oraz przyjęte środki naprawcze, 
a także środki dotyczące wycofania z 
rynku lub wycofania od konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować różne środki przyjmowane w przypadku braku zgodności, w zależności 
od stwierdzonego problemu dotyczącego zgodności i bezpieczeństwa, zgodnie z treścią 
poprawek wprowadzających art. 10a, 10b i 10c. Dotyczy to również informowania 
właściwych organów.

Poprawka 155
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by twierdzić, że wprowadzona 
przez nich do obrotu zabawka nie jest 
zgodna z obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym, są zobowiązani podjąć 
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności zabawki z 
wymogami lub jej wycofania z obrotu, 
bądź wycofania od konsumentów, 
stosownie do okoliczności. Niezwłocznie 
informują oni o tym organy krajowe
państw członkowskich, w których zabawka 
została udostępniona, podając szczegółowe 
informacje, zwłaszcza na temat braku 
zgodności oraz podjętych środkach 
naprawczych.

7. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by twierdzić, że wprowadzona 
przez nich do obrotu zabawka nie jest 
zgodna z obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym, są zobowiązani podjąć 
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności zabawki z 
wymogami lub jej wycofania z obrotu, 
bądź wycofania od konsumentów, 
stosownie do okoliczności. Niezwłocznie 
informują oni o tym organy krajowe 
państw członkowskich, w których zabawka 
została udostępniona, podając szczegółowe 
informacje, zwłaszcza na temat braku 
zgodności oraz podjętych środkach 
naprawczych.
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Niezależne organy, które uznają lub mają 
powody, by twierdzić, że skontrolowana 
przez nie, wprowadzona do obrotu 
zabawka nie jest zgodna z obowiązującym 
prawodawstwem wspólnotowym, zwracają 
się do producenta o podjęcie koniecznych 
środków naprawczych w celu zapewnienia 
zgodności zabawki z wymogami lub jej 
wycofania z obrotu, bądź odzyskania od 
użytkowników końcowych, stosownie do 
okoliczności. Niezwłocznie informują one 
o tym fakcie organy krajowe państw 
członkowskich, w których zabawka została 
udostępniona, podając szczegółowe 
informacje, zwłaszcza na temat braku 
zgodności oraz na temat koniecznych 
środków naprawczych.

Or. de

(Numeracja ustępów w art. 3 wersji niemieckiej dokumentu Komisji nie odpowiada numeracji 
wersji polskiej)

Uzasadnienie

Poprawka wynika z wprowadzenia oznakowania CE+.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by twierdzić, że wprowadzona 
przez nich do obrotu zabawka nie jest 
zgodna z obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym, są zobowiązani podjąć 
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności zabawki z 
wymogami lub jej wycofania z obrotu, 
bądź wycofania od konsumentów, 
stosownie do okoliczności. Niezwłocznie 

7. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by twierdzić, że wprowadzona 
przez nich do obrotu zabawka nie jest 
zgodna z obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym, są zobowiązani podjąć 
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności zabawki z 
wymogami lub jej wycofania z obrotu, 
bądź wycofania od konsumentów, 
stosownie do okoliczności. Niezwłocznie 
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informują oni o tym organy krajowe 
państw członkowskich, w których zabawka 
została udostępniona, podając szczegółowe 
informacje, zwłaszcza na temat braku 
zgodności oraz podjętych środkach 
naprawczych.

informują oni o tym organy krajowe 
państw członkowskich, w których zabawka 
została udostępniona, podając szczegółowe 
informacje, zwłaszcza na temat braku 
zgodności oraz podjętych środkach 
naprawczych. Producenci niezwłocznie 
zawieszają wprowadzanie do obrotu danej 
zabawki do czasu, aż będzie ona zgodna z 
obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym.

Or. en

Poprawka 157
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Na żądanie właściwych władz 
krajowych producenci są zobowiązani 
udzielić im wszystkich informacji i 
udostępnić dokumentację konieczną do 
ustalenia zgodności danej zabawki. Na 
żądanie właściwych organów, podejmują z 
nimi współpracę w działaniach 
ukierunkowanych na uniknięcie ryzyka, 
jakie stwarzają zabawki wprowadzone 
przez nich do obrotu.

8. Na żądanie właściwych władz 
krajowych producenci są zobowiązani 
udzielić im wszystkich informacji i 
udostępnić dokumentację konieczną do 
ustalenia zgodności danej zabawki w 
terminie siedmiu dni. Na żądanie 
właściwych organów, podejmują z nimi 
współpracę w działaniach 
ukierunkowanych na uniknięcie ryzyka, 
jakie stwarzają zabawki wprowadzone 
przez nich do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować termin przekazywania koniecznych informacji i dokumentacji, aby 
zapewnić lepsze wdrażanie środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę zdrowia 
dzieci. 
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Poprawka 158
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. O wyznaczeniu upoważnionego 
przedstawiciela producenci informują 
właściwe władze kraju, na którego 
terytorium ich zabawki są wprowadzane 
do obrotu, najpóźniej cztery tygodnie po 
dacie tego wyznaczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Notyfikacja taka jest niezbędna i musi nastąpić w wyznaczonym terminie. 

Poprawka 159
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Notyfikacja taka zawiera co najmniej 
dane upoważnionego przedstawiciela 
(imię i nazwisko, adres pocztowy, numer 
telefonu, adres poczty elektronicznej, 
stronę internetową), dane zabawek, w 
odniesieniu do których ten upoważniony 
przedstawiciel podlega wymogom 
określonym w ust. 3, oraz jednoznaczny 
numer identyfikacyjny tych zabawek.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować realizację celów niniejszej dyrektywy, należy sprecyzować minimalny 
zakres informacji, które producent musi przekazać właściwym władzom krajowym po 
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wyznaczeniu upoważnionego przedstawiciela. 

Poprawka 160
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przechowywania deklaracji zgodności 
WE oraz dokumentacji technicznej do 
dyspozycji krajowych organów nadzoru 
przez okres 10 lat;

(a) przechowywania deklaracji zgodności 
WE oraz dokumentacji technicznej do 
dyspozycji krajowych organów nadzoru 
przez okres 5 lat;

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany okres dziesięciu lat znacznie zwiększy koszt przechowywania dokumentacji 
przez podmioty gospodarcze. Należy go dostosować do pozostałych wymogów, np. 
przechowywania dokumentacji skarbowej. 

Poprawka 161
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) na żądanie właściwego organu 
krajowego, do udzielenia mu wszelkich 
informacji i udostępnienia dokumentacji 
koniecznej do ustalenia zgodności danej 
zabawki z wymogami;

(b) na żądanie właściwego organu 
krajowego, do udzielenia mu w terminie 
siedmiu dni wszelkich informacji i 
udostępnienia dokumentacji koniecznej do 
ustalenia zgodności danej zabawki z 
wymogami;

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować termin przekazywania koniecznych informacji i dokumentacji, aby 
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zapewnić lepsze wdrażanie środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę zdrowia 
dzieci.

Poprawka 162
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wprowadzając zabawkę do obrotu, 
importerzy zobowiązani są zachować w 
swoich działaniach ostrożność, upewniając 
się, czy zabawki są zgodne z 
obowiązującymi wymogami.

1. Wprowadzając zabawkę do obrotu, 
importerzy zachowują w swoich 
działaniach należytą ostrożność, 
upewniając się, czy zabawki są zgodne z 
obowiązującymi wymogami i gwarantują, 
że zabawki wprowadzane przez nich do 
obrotu są bezpieczne i zgodne z 
przepisami niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Importerzy muszą ponosić część odpowiedzialności za wdrażanie niniejszej dyrektywy 
i zapewnianie przestrzegania jej celów.

Poprawka 163
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Importerzy są zobowiązani podać swoją 
nazwę i umieścić na zabawce swój adres 
kontaktowy, lub w przypadku gdy 
wielkość lub charakter zabawki to 
uniemożliwiają, umieścić te informacje na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do zabawki.

3. Importerzy są zobowiązani podać w 
sposób widoczny i czytelny swoją nazwę, 
umieścić na zabawce swój adres 
kontaktowy, numer telefonu i adres poczty 
elektronicznej lub w przypadku gdy 
wielkość lub charakter zabawki to 
uniemożliwiają, umieścić te informacje na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do zabawki w sposób 
widoczny i odróżniający te informacje od 
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opisu zabawki.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje wymienione we wniosku należy uzupełnić i muszą one być łatwo i szybko dostępne. 

Poprawka 164
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by twierdzić, że wprowadzona 
przez nich do obrotu zabawka nie jest 
zgodna z obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym, są zobowiązani podjąć 
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności zabawki z 
wymogami lub jej wycofania z obrotu, 
bądź wycofania od konsumentów, 
stosownie do okoliczności. Niezwłocznie 
informują oni o tym organy krajowe 
państw członkowskich, w których zabawka 
została udostępniona, podając szczegółowe 
informacje, zwłaszcza na temat braku 
zgodności oraz podjętych środkach 
naprawczych.

5. Jeżeli istnieją podstawy, by twierdzić, że 
wprowadzona przez importerów do obrotu 
zabawka stanowi jakiekolwiek zagrożenie 
zdrowia dzieci lub nie jest zgodna z 
obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym, importerzy ci są 
zobowiązani podjąć niezwłocznie
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności zabawki z 
wymogami lub jej wycofania z obrotu, 
bądź wycofania od konsumentów, 
stosownie do okoliczności. Niezwłocznie 
informują oni o tym organy krajowe 
państw członkowskich, w których zabawka 
została udostępniona, szczegółowo 
opisując zwłaszcza problem braku 
zgodności oraz przyjęte środki naprawcze, 
a także środki dotyczące wycofania z 
rynku lub wycofania od konsumentów. 

Or. en
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Poprawka 165
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Importerzy są zobowiązani 
przechowywać kopię deklaracji zgodności 
WE do dyspozycji organów nadzoru 
rynkowego przez okres 10 lat i zapewnić, 
by dokumentacja techniczna była dostępna 
do dyspozycji tych organów na ich 
żądanie.

6. Importerzy są zobowiązani 
przechowywać kopię deklaracji zgodności 
WE do dyspozycji organów nadzoru 
rynkowego przez okres 5 lat i zapewnić, by 
dokumentacja techniczna była dostępna do 
dyspozycji tych organów na ich żądanie.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany okres dziesięciu lat znacznie zwiększy koszt przechowywania dokumentacji 
przez podmioty gospodarcze. Należy go dostosować do pozostałych wymogów, np. 
przechowywania dokumentacji skarbowej.

Poprawka 166
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Na żądanie właściwych organów 
krajowych importerzy są zobowiązani 
udzielić im wszystkich informacji oraz 
udostępnić dokumentację konieczną do 
ustalenia zgodności danej zabawki. Na 
żądanie właściwych organów, podejmują z 
nimi współpracę w działaniach 
ukierunkowanych na uniknięcie ryzyka, 
jakie stwarzają zabawki wprowadzone 
przez nich do obrotu.

7. Na żądanie właściwych władz 
krajowych importerzy są zobowiązani 
udzielić im w terminie siedmiu dni 
wszystkich informacji i udostępnić 
dokumentację konieczną do ustalenia 
zgodności danej zabawki. Na żądanie 
właściwych organów, podejmują z nimi 
współpracę w działaniach 
ukierunkowanych na uniknięcie ryzyka, 
jakie stwarzają zabawki wprowadzone 
przez nich do obrotu.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy sprecyzować termin przekazywania koniecznych informacji i dokumentacji.

Poprawka 167
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dystrybutorzy zobowiązani są zachować
w swoich działaniach ostrożność, by 
upewnić się, czy zabawki, które 
udostępniają na rynku, są zgodne z 
obowiązującymi wymogami.

1. Dystrybutorzy zachowują w swoich 
działaniach należytą ostrożność, by 
upewnić się, czy zabawki, które 
wprowadzają do obrotu, są zgodne z 
obowiązującymi wymogami i gwarantują, 
że zabawki wprowadzane przez nich do 
obrotu są zgodne z przepisami niniejszej 
dyrektywy, zapewniając tym samym 
bezpieczeństwo zabawek wprowadzanych 
przez nich do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie elementy łańcucha dostaw muszą ponosić część odpowiedzialności za wdrażanie 
niniejszej dyrektywy i zapewnianie przestrzegania jej celów.

Poprawka 168
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by twierdzić, że udostępniona 
przez nich na rynku zabawka nie jest 
zgodna z obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym, są zobowiązani podjąć 
środki naprawcze konieczne do 

Jeżeli istnieją podstawy, by twierdzić, że 
wprowadzona przez dystrybutorów do 
obrotu zabawka stanowi jakiekolwiek 
zagrożenie zdrowia dzieci lub nie jest 
zgodna z obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym, dystrybutorzy ci są 
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zapewnienia zgodności zabawki lub jej 
wycofania z obrotu, bądź wycofania od 
konsumentów, stosownie do okoliczności. 
Niezwłocznie informują oni o tym organy 
krajowe państw członkowskich, w których 
zabawka została udostępniona, podając 
szczegółowe informacje, zwłaszcza na 
temat braku zgodności oraz podjętych 
środkach naprawczych.

zobowiązani podjąć niezwłocznie
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności zabawki z 
wymogami lub jej wycofania z obrotu, 
bądź wycofania od konsumentów. 
Niezwłocznie informują oni o tym 
pozostałe zainteresowane podmioty 
gospodarcze i organy krajowe państw 
członkowskich, w których zabawka została 
udostępniona, szczegółowo opisując 
zwłaszcza problem braku zgodności oraz 
przyjęte środki naprawcze, a także środki 
dotyczące wycofania z rynku lub 
wycofania od konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować termin przekazywania koniecznych informacji i dokumentacji, aby 
zapewnić lepsze wdrażanie środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę zdrowia 
dzieci.

Poprawka 169
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na żądanie właściwych organów 
krajowych dystrybutorzy są zobowiązani 
udzielić im wszystkich informacji oraz 
udostępnić dokumentację konieczną do 
ustalenia zgodności danej zabawki. Na 
żądanie właściwych organów, podejmują z 
nimi współpracę w działaniach 
ukierunkowanych na uniknięcie ryzyka, 
jakie stwarzają zabawki udostępnione 
przez nich na rynku.

5. Na żądanie właściwych władz 
krajowych importerzy są zobowiązani 
udzielić im w terminie siedmiu dni
wszystkich informacji i udostępnić 
dokumentację konieczną do ustalenia 
zgodności danej zabawki. Na żądanie 
właściwych organów, podejmują z nimi 
współpracę w działaniach 
ukierunkowanych na uniknięcie ryzyka, 
jakie stwarzają zabawki udostępnione 
przez nich na rynku.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy sprecyzować termin przekazywania koniecznych informacji i dokumentacji, aby 
zapewnić lepsze wdrażanie środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę zdrowia 
dzieci.

Poprawka 170
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Rejestr

Podmioty gospodarcze prowadzą rejestr 
środków naprawczych, wycofania z rynku 
i wycofania od konsumentów, reklamacji i 
skarg innych podmiotów gospodarczych i 
użytkowników końcowych oraz 
monitorowania następstw wymienionych 
środków.
W przypadku każdego wymienionego 
wyżej środka w rejestrze należy 
precyzyjnie określić przyczyny jego 
zastosowania, podając jednoznaczny 
numer identyfikacyjny danej zabawki i 
identyfikację zabawki umożliwiające jej 
śledzenie, a także datę otrzymania 
reklamacji lub skargi oraz datę wysłania 
odpowiedzi na reklamację lub skargę.
Rejestr jest przechowywany przez okres 
dziesięciu lat. Podmioty udostępniają takie 
rejestry właściwym władzom krajowym na 
żądanie.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 3 ust. 4 odnosi się do prowadzenia rejestru przez producentów. Należy zatem 
sprecyzować zasady prowadzenia takich rejestrów. 
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Poprawka 171
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit 1 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) każdego podmiotu gospodarczego, 
który stosownie do okoliczności 
zatwierdził oznakowanie CE+, występując 
jako niezależny organ oceny.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika z wprowadzenia oznakowania CE+.

Poprawka 172
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zobowiązane są stosować właściwe 
systemy i procedury, umożliwiające 
udzielenie tych informacji właściwym 
organom nadzoru rynku, jeżeli tego 
zażądają, przez okres 10 lat.

Zobowiązane są stosować właściwe 
systemy i procedury, umożliwiające 
udzielenie tych informacji właściwym 
organom nadzoru rynku, jeżeli tego 
zażądają, przez okres 5 lat.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany okres dziesięciu lat znacznie zwiększy koszt przechowywania dokumentacji 
przez podmioty gospodarcze. Należy go dostosować do pozostałych wymogów, np. 
przechowywania dokumentacji skarbowej. 
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Poprawka 173
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zobowiązane są stosować właściwe 
systemy i procedury, umożliwiające 
udzielenie tych informacji właściwym 
organom nadzoru rynku, jeżeli tego 
zażądają, przez okres 10 lat.

Zobowiązane są stosować właściwe 
systemy i procedury, umożliwiające 
udzielenie tych informacji w terminie 
siedmiu dni właściwym organom nadzoru 
rynku, jeżeli tego zażądają, przez okres 10 
lat.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować termin przekazywania koniecznych informacji i dokumentacji, aby 
zapewnić lepsze wdrażanie środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę zdrowia 
dzieci.

Poprawka 174
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują
wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, 
że zabawki zostaną udostępnione na rynku 
pod warunkiem, że spełnią wszystkie 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa 
ustanowione, jeśli chodzi o ogólne 
wymogi bezpieczeństwa, w ust. 2, i jeśli 
chodzi o szczegółowe wymogi 
bezpieczeństwa, w załączniku II.

1. Państwa członkowskie przyjmują
wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, 
że zabawki zostaną udostępnione na rynku 
pod warunkiem, że spełnią wszystkie 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa. 
Środki te należycie uwzględniają zasadę 
przezorności.

Or. en
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Poprawka 175
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, 
że zabawki zostaną udostępnione na rynku 
pod warunkiem, że spełnią wszystkie 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa 
ustanowione, jeśli chodzi o ogólne wymogi 
bezpieczeństwa, w ust. 2, i jeśli chodzi o 
szczegółowe wymogi bezpieczeństwa, w 
załączniku II.

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, 
że zabawki zostaną udostępnione na rynku 
pod warunkiem, że spełnią wszystkie 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa 
ustanowione, jeśli chodzi o ogólne wymogi 
bezpieczeństwa, w ust. 2, i jeśli chodzi o 
szczegółowe wymogi bezpieczeństwa, w 
załączniku II. Środki te należycie 
uwzględniają zasadę przezorności.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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.

Poprawka 176
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, 
że zabawki zostaną udostępnione na rynku 
pod warunkiem, że spełnią wszystkie 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa 
ustanowione, jeśli chodzi o ogólne wymogi 
bezpieczeństwa, w ust. 2, i jeśli chodzi o 

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, 
że zabawki zostaną udostępnione na rynku 
pod warunkiem, że spełnią wszystkie 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa 
ustanowione, jeśli chodzi o ogólne wymogi 
bezpieczeństwa, w ust. 2, i jeśli chodzi o 
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szczegółowe wymogi bezpieczeństwa, w 
załączniku II.

szczegółowe wymogi bezpieczeństwa, w 
załączniku II. Państwa członkowskie 
należycie uwzględniają zasadę 
przezorności.

Or. el

Poprawka 177
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjmując takie środki, państwa 
członkowskie uwzględniają zasadę 
przezorności, o której mowa w art. 8 
dyrektywy 2001/95/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów stanowi, że należy odpowiednio 
uwzględnić zasadę przezorności w sytuacji, gdy właściwe władze państw członkowskich 
przyjmują w odniesieniu do określonego produktu środki związane z nadzorem rynkowym. 
Ponieważ w odniesieniu do zabawek stawką jest zdrowie dziecka, dyrektywa w sprawie 
bezpieczeństwa zabawek powinna zapewniać określony poziom bezpieczeństwa, który jest co 
najmniej równy poziomowi określonemu w dyrektywie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów.

Poprawka 178
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zabawki nie powinny stanowić 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
użytkowników lub osób trzecich wtedy, 
gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem 

2. Zabawki nie powinny stanowić 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
użytkowników lub osób trzecich wtedy, 
gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem 
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lub w sposób możliwy do przewidzenia, 
mając na uwadze normalne zachowanie 
dzieci. Należy uwzględnić umiejętności 
użytkowników, a tam gdzie to stosowne, 
ich opiekunów, zwłaszcza w przypadku 
zabawek, które ze względu na swoje 
funkcje, rozmiary i cechy szczególne, są 
przeznaczone do użytku przez dzieci w 
wieku poniżej 36 miesięcy. Etykiety na 
zabawkach lub ich opakowaniach oraz 
instrukcje użytkowania, które są do nich 
załączone, muszą zwracać uwagę 
użytkowników lub ich opiekunów na 
zagrożenia i ryzyko szkody związane z ich 
używaniem oraz sposoby ich uniknięcia.

lub w sposób możliwy do przewidzenia, 
mając na uwadze normalne zachowanie 
dzieci. Należy uwzględnić umiejętności 
użytkowników, a tam gdzie to stosowne, 
ich opiekunów, zwłaszcza w przypadku 
zabawek, które ze względu na swoje 
funkcje, rozmiary i cechy szczególne, są 
przeznaczone do użytku przez dzieci w 
wieku poniżej 60 miesięcy. Etykiety na 
zabawkach i/lub ich opakowaniach oraz 
instrukcje użytkowania, które są do nich 
załączone, muszą zwracać uwagę 
użytkowników lub ich opiekunów na 
zagrożenia i ryzyko szkody związane z ich 
używaniem oraz sposoby ich uniknięcia.

Or. el

Poprawka 179
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zabawki nie powinny stanowić 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
użytkowników lub osób trzecich wtedy, 
gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem 
lub w sposób możliwy do przewidzenia, 
mając na uwadze normalne zachowanie 
dzieci.

2. Zabawki nie powinny stanowić 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
użytkowników lub osób trzecich wtedy, 
gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem, 
mając na uwadze, że zachowanie dzieci jest 
często nieprzewidywalne, a zatem do 
zabawek mają zastosowanie szczególnie 
surowe normy dotyczące bezpieczeństwa i 
zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieje pojęcie standardowego „zachowania dzieci”. Zachowanie dzieci jest z definicji 
nieprzewidywalne.
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Poprawka 180
Emmanouil Angelakas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy uwzględnić umiejętności 
użytkowników, a tam gdzie to stosowne, 
ich opiekunów, zwłaszcza w przypadku 
zabawek, które ze względu na swoje 
funkcje, rozmiary i cechy szczególne, są 
przeznaczone do użytku przez dzieci w 
wieku poniżej 36 miesięcy.

Należy uwzględnić umiejętności 
użytkowników, a tam gdzie to stosowne, 
ich opiekunów, zwłaszcza w przypadku 
zabawek, które ze względu na swoje 
funkcje, wymiary i cechy szczególne, są 
przeznaczone do użytku przez dzieci w 
wieku poniżej 36 miesięcy. W przypadku 
szczególnych kategorii zabawek można 
określić inne limity wieku zgodnie z 
wymogami bezpieczeństwa 
zharmonizowanych norm, o których 
mowa w art. 12.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze odniesienie do tylko jednego limitu wiekowego nie wystarcza, aby objąć ewolucję 
normalizacji, w której jest już mowa o dzieciach niezdolnych do samodzielnego siadania (co 
określono jako wiek od 5 do 10 miesięcy) i przedmiotem dyskusji są inne limity wiekowe (np. 
18 miesięcy).

Poprawka 181
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Etykiety na zabawkach lub ich 
opakowaniach oraz instrukcje 
użytkowania, które są do nich załączone, 
muszą zwracać uwagę użytkowników lub 
ich opiekunów na zagrożenia i ryzyko 
szkody związane z ich używaniem oraz 
sposoby ich uniknięcia.

Etykiety na zabawkach lub ich 
opakowaniach oraz instrukcje
użytkowania, które są do nich załączone, 
muszą zwracać uwagę użytkowników lub 
ich opiekunów na nieodłączne zagrożenia i 
ryzyko związane z używaniem tych 
zabawek oraz sposoby ich uniknięcia.
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Or. en

Uzasadnienie

Konsumentom nie zawsze wystarczy, jeżeli ostrzeżenie wskazuje jedynie części zabawki 
mogące wyrządzić krzywdę lub podaje, że dana zabawka zawiera konkretny środek 
chemiczny. Na przykład dla konsumentów nie jest jasne, że ostrzeżenie „małe kulki” sugeruje 
ryzyko zadławienia się zabawką. Ostrzeżenia powinny zatem jasno informować użytkowników 
o nieodłącznych szkodach czy zagrożeniach i ryzyku związanym z używaniem danej zabawki.

Poprawka 182
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Ostrzeżenia konieczne do wyboru zabawki, 
która jest bezpieczna w świetle 
zamierzonego użycia lub użytkownika, 
pojawiają się na opakowaniu 
konsumenckim i w razie potrzeby na 
stronie internetowej lub też są 
przytwierdzone jakoś inaczej do zabawki w 
taki sposób, żeby konsument mógł je 
przeczytać przed dokonaniem zakupu. , 
występujących za każdym razem, gdy dana 
zabawka jest w użyciu lub też o 
niebezpiecznym zachowaniu zabawki, 
które prawdopodobnie pojawi się po 
pewnym okresie użytkowania, są 
oznaczone na zabawce w sposób trwały.

Or. en
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Poprawka 183
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie ostrzeżenia bywają schowane, przykryte lub przerwane przez inne informacje podane 
np. na opakowaniu. Problem ten rozwiązałoby doprecyzowanie, że ostrzeżenie musi być 
umieszczone w sposób zwracający uwagę.

Poprawka 184
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ostrzeżenia bywają schowane, przykryte lub przerwane przez inne informacje. Problem ten 
rozwiązałoby doprecyzowanie, że ostrzeżenie musi być umieszczone w sposób zwracający 
uwagę. W niektórych przypadkach ostrzeżenia są nieczytelne. Kwestię tę poruszono we 
wniosku Komisji dotyczącym zmienionego rozporządzenia w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności i w tym kontekście powinna być ona ujęta w 
podobny sposób.

Poprawka 185
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia pojawiające się na 
opakowaniu lub dołączonej doń etykiecie 
drukowane są na tym opakowaniu czy 
etykiecie czcionką o rozmiarze co 
najmniej 3 mm i przedstawiane w sposób 
zapewniający znaczny kontrast między 
nadrukiem a tłem.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach ostrzeżenia są nieczytelne. Kwestię tę poruszono we wniosku 
Komisji dotyczącym zmienionego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności i sugerujemy ujęcie jej w 
podobny sposób w zmienionej dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa zabawek.
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Poprawka 186
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ostrzeżenia konieczne do wyboru zabawki, 
która jest bezpieczna w świetle 
zamierzonego użycia lub użytkownika, 
pojawiają się na opakowaniu 
konsumenckim lub też są przytwierdzone 
jakoś inaczej do zabawki w taki sposób, 
żeby konsument mógł je przeczytać przed 
dokonaniem zakupu. Przy zakupach przez 
Internet ostrzeżenia powinny być 
umieszczone na stronie internetowej w 
sposób zwracający uwagę.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre ostrzeżenia nakładają ograniczenia na wykorzystanie lub użytkowników będące 
warunkiem bezpieczeństwa danej zabawki. Aby ocenić przed dokonaniem zakupu zabawki, czy 
jest ona bezpieczna, konsumenci potrzebują informacji już będąc w sklepie czy też 
odwiedzając stronę internetową, a nie przy rozpakowywaniu zabawki w domu. Nie tylko 
ostrzeżenia o wieku, ale wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa muszą być jasne dla 
konsumentów, zanim dokonają zakupu. Zasada ta powinna stosować się do ostrzeżeń 
wymienionych w pkt. 1-7 w załączniku V, jak również np. do limitów wagowych i ostrzeżeń, że 
zabawki będące imitacjami ochronnych masek i hełmów nie zapewniają ochrony. Wiele 
ostrzeżeń można nadal umieszczać w instrukcjach użytkowania.

Poprawka 187
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ostrzeżenia pojawiające się na 
opakowaniu lub dołączonej doń etykiecie 
drukowane są na tym opakowaniu czy 
etykiecie w czytelny sposób i 
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sprzedaży. przedstawiane w sposób zapewniający 
znaczny kontrast między nadrukiem a 
tłem. 

Or. en

Uzasadnienie

Ostrzeżenia bywają schowane, przykryte lub przerwane przez inne informacje. Problem ten 
rozwiązałoby doprecyzowanie, że ostrzeżenie musi być umieszczone w sposób zwracający 
uwagę. W niektórych przypadkach ostrzeżenia są nieczytelne. Kwestię tę poruszono we 
wniosku Komisji dotyczącym zmienionego rozporządzenia w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności i w tym kontekście powinna być ona ujęta w 
podobny sposób. 

Poprawka 188
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ostrzeżenia określające minimalny i 
maksymalny wiek użytkownika powinny 
być widoczne, czytelne i umieszczone w 
sposób zwracający uwagę w punkcie 
sprzedaży. Ostrzeżenia konieczne do 
wyboru zabawki, która jest bezpieczna w 
świetle zamierzonego użycia lub 
użytkownika, pojawiają się na 
opakowaniu konsumenckim lub na 
stronie internetowej lub też są 
przytwierdzone jakoś inaczej do zabawki w 
taki sposób, żeby konsument mógł je 
przeczytać przed dokonaniem zakupu. 

Or. en

Uzasadnienie

Ostrzeżenia bywają schowane, przykryte lub przerwane przez inne informacje. Problem ten 
rozwiązałoby doprecyzowanie, że ostrzeżenie musi być umieszczone w sposób zwracający 
uwagę. W niektórych przypadkach ostrzeżenia są nieczytelne. Kwestię tę poruszono we 
wniosku Komisji dotyczącym zmienionego rozporządzenia w sprawie przekazywania 



PE412.121v02-00 66/210 AM\744156PL.doc

PL

konsumentom informacji na temat żywności i w tym kontekście powinna być ona ujęta w 
podobny sposób. 

Poprawka 189
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jest niedopuszczalne, aby konsument dowiedział się dopiero po otwarciu opakowania w 
domu, że zabawka jest niebezpieczna dla dziecka. W takiej sytuacji konsumenci mogą nie 
odebrać dziecku zabawki, aby ją zwrócić do punktu sprzedaży. Konsumenci powinni zatem 
móc zobaczyć i zrozumieć ostrzeżenia przed dokonaniem zakupu, aby ocenić zagrożenia 
związane z zabawką, którą zamierzają kupić, i zdecydować, czy zabawka ta jest odpowiednia 
dla dziecka z punktu widzenia wymogów bezpieczeństwa. 

Poprawka 190
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia określające minimalny i 
maksymalny wiek użytkownika powinny 
być widoczne, czytelne i umieszczone w 

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

sposób zwracający uwagę na 
opakowaniach zabawek oraz w punkcie 
sprzedaży.
Ostrzeżenia konieczne do wyboru 
zabawki, która jest bezpieczna w świetle 
zamierzonego użycia lub użytkownika 
umieszczone są w sposób trwały i 
zwracający uwagę na samej zabawce lub 
na opakowaniu w taki sposób, żeby 
konsument mógł przeczytać te informacje 
przed dokonaniem zakupu. Przepis ten ma 
zastosowanie do ostrzeżeń w załączniku V 
część B.

Or. en

Uzasadnienie

Jest niedopuszczalne, aby konsument dowiedział się dopiero po otwarciu opakowania w 
domu, że zabawka jest niebezpieczna dla dziecka. W takiej sytuacji konsumenci mogą nie 
odebrać dziecku zabawki, aby ją zwrócić do punktu sprzedaży. Konsumenci powinni zatem 
móc zobaczyć i zrozumieć ostrzeżenia przed dokonaniem zakupu, aby ocenić zagrożenia 
związane z zabawką, którą zamierzają kupić, i zdecydować, czy zabawka ta jest odpowiednia 
dla dziecka z punktu widzenia wymogów bezpieczeństwa. 

Poprawka 191
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el
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Poprawka 192
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia o zagrożeniach występujących 
za każdym razem, gdy dana zabawka jest 
w użyciu lub też o niebezpiecznym 
zachowaniu zabawki, które 
prawdopodobnie pojawi się po pewnym 
okresie użytkowania, są oznaczone na 
zabawce w sposób trwały.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć niebezpiecznego zachowania związanego z użyciem zabawki, w niektórych 
przypadkach konsumentom należy przypominać o ostrzeżeniu za każdym razem, kiedy dana 
zabawka jest używana lub długo po tym, jak została ona zakupiona. Ostrzeżenia te powinny 
być zatem w sposób trwały oznaczone na samej zabawce. Zasada ta powinna stosować się do 
ostrzeżeń wymienionych w pkt. 2 oraz 5 i 6 w załączniku V, jak również np. do ostrzeżenia o 
możliwości zaplątania w grzechotki przyczepiane do wózka (wymaganego już na mocy normy 
dotyczącej zabawek).

Poprawka 193
Charlotte Cederschiöld

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia o zagrożeniach występujących 
za każdym razem, kiedy dana zabawka jest 
w użyciu, są oznaczone na tej zabawce w 
sposób trwały. 

Or. en

Uzasadnienie

Ostrzeżenia bywają schowane, przykryte lub przerwane przez inne informacje. Problem ten 
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rozwiązałoby doprecyzowanie, że ostrzeżenie musi być umieszczone w sposób zwracający 
uwagę. W niektórych przypadkach ostrzeżenia są nieczytelne. Kwestię tę poruszono we 
wniosku Komisji dotyczącym zmienionego rozporządzenia w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności i w tym kontekście powinna być ona ujęta w 
podobny sposób. 

Poprawka 194
Maria Matsouka

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia przydatne przy wyborze 
zabawki dla zamierzonego użycia lub 
użytkownika umieszczone są w sposób 
widoczny na zabawce i/lub na jej 
opakowaniu w taki sposób, żeby 
konsument mógł przeczytać te informacje 
przed dokonaniem zakupu.

Or. el

Poprawka 195
Maria Matsouka

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia, o których konsument musi 
pamiętać przy każdym użyciu zabawki lub 
przez długi czas po jej zakupie, aby 
uniknąć niebezpiecznego lub 
niewłaściwego użycia, są umieszczane w 
sposób trwały zarówno na zabawce, jak i 
na jej opakowaniu.

Or. el
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Poprawka 196
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby uniknąć niebezpiecznego lub 
niewłaściwego użycia, ostrzeżenia, o 
których należy pamiętać za każdym razem, 
kiedy zabawka jest w użyciu, lub na długo 
po jej zakupie są oznaczane w sposób 
trwały zarówno na zabawce, jak i na jej 
opakowaniu. Ma to zastosowanie do 
ostrzeżeń w pkt. 2, 5 i 6 załącznika V część 
B.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć związanego z tym ryzyka, w niektórych przypadkach konsumentom należy 
przypominać o ostrzeżeniu za każdym razem, kiedy dana zabawka jest używana lub długo po 
tym, jak została ona zakupiona. Na przykład na dmuchanym materacu, którego nie wolno 
używać w słonej wodzie (morzu) ostrzeżenie o tym musi być oznaczone w sposób trwały; to 
samo dotyczy zabawki, którą należy zabrać dziecku po przekroczeniu konkretnego limitu 
wiekowego.

Poprawka 197
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 198
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W świetle opinii komitetu, Komisja 
podejmuje decyzję o opublikowaniu, 
niepublikowaniu, opublikowaniu z 
klauzulą restrykcyjną, utrzymaniu, 
utrzymaniu z klauzulą restrykcyjną lub 
wycofaniu odniesień do danej normy 
zharmonizowanej w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Jeżeli odnośniki w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej odnoszące 
się do zharmonizowanej normy, o której 
mowa w art. 13, są opublikowane z 
klauzulą restrykcyjną lub utrzymane z 
klauzulą restrykcyjną, Komisja może –
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą określoną w art. 46 
lit. (a) – przyjąć decyzję wskazującą 
powody tego ograniczenia. Decyzja może 
zawierać wartości progowe i inne kryteria 
odpowiadające konkretnym odnośnym 
wymogom bezpieczeństwa. Decyzja 
precyzuje, czy dana zabawka spełniająca 
zharmonizowaną normę uzupełnioną na 
mocy tej decyzji uważana jest za zgodną z 
wymogami normy i decyzji. 

Or. en
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Poprawka 199
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli odnośniki w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej odnoszące 
się do zharmonizowanej normy, o której 
mowa w art. 13, są opublikowane z 
klauzulą restrykcyjną lub utrzymane z 
klauzulą restrykcyjną, Komisja może –
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą określoną w art. 46 
ust. 2 – przyjąć decyzję wskazującą 
powody tego ograniczenia. Decyzja może 
zawierać wartości progowe i inne kryteria 
odpowiadające konkretnym odnośnym 
wymogom bezpieczeństwa. Decyzja 
precyzuje, czy dana zabawka spełniająca 
zharmonizowaną normę uzupełnioną na 
mocy tej decyzji uważana jest za zgodną z 
wymogami normy i decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

The standardisation process has in some cases been unable to deliver a standard 
corresponding to the safety level of the essential safety requirements. A standard that would 
give presumption of conformity for complying toys. This resulted in a need for EC 
declarations of conformity, which could lead to distortions in the internal market apart from 
being expensive to industry and difficult for market surveillance to verify. A new mechanism, 
allowing the Commission, together with the Member States and the European Parliament, to 
complement standards, could facilitate agreement on certain threshold limits and other 
criteria's. 



AM\744156PL.doc 73/210 PE412.121v02-00

PL

Poprawka 200
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli odnośniki w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej odnoszące 
się do zharmonizowanej normy, o której 
mowa w niniejszym artykule, są 
opublikowane lub utrzymane z klauzulami 
restrykcyjnymi, Komisja może – zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą określoną w art. 46 ust. 2 –
przyjąć decyzję wskazującą powody tego 
ograniczenia. Decyzja precyzuje, czy dana 
zabawka spełniająca zharmonizowaną 
normę uzupełnioną na mocy tej decyzji 
uważana jest za zgodną z wymogami 
normy i decyzji. 

Or. en

Uzasadnienie

The standardisation processess have in some cases been unable to deliver a standard 
corresponding to the safety level of the essential safety requirements, which would give 
presumption of conformity. This results in a need for EC declarations of conformity which 
might lead to an unlevelled playing field in the internal market, apart from being expensive to 
industry and difficult for market surveillance to verify. 

A new mechanism, allowing the Commission, together with the Member States and the 
European Parliament, to complement the standards, could facilitate for all parties in cases 
where certain threshold limits and other criteria are possible to agree upon on a scientific 
basis.
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Poprawka 201
Emmanouil Angelakas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Deklaracja zgodności WE powinna 
zawierać przynajmniej elementy 
wyszczególnione w załączniku III i 
powinna być stale aktualizowana.
Wzorcowy układ deklaracji zgodności WE 
przedstawiono w załączniku III.

2. Deklaracja zgodności WE powinna 
zawierać przynajmniej elementy 
wyszczególnione w załączniku III i 
powinna być stale aktualizowana.
Wzorcowy układ deklaracji zgodności WE 
przedstawiono w załączniku III. Jest ona 
przetłumaczona na język (lub języki) 
wymagany przez państwo członkowskie, w 
którym dana zabawka jest wprowadzana 
do obrotu lub udostępniana.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie tekstu. 

Poprawka 202
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Deklaracja zgodności WE zawiera w 
razie potrzeby deklarację niezależnego 
organu ocenyi przeprowadzającego ocenę.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika z wprowadzenia oznakowania CE+.
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Poprawka 203
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Poprzez sporządzenie deklaracji 
zgodności WE producent przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność za zgodność 
zabawki z wymogami.

3. Poprzez sporządzenie deklaracji 
zgodności WE producent przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność za zgodność 
zabawki z wymogami. Na żądanie kopia 
deklaracji zgodności udostępniana jest 
odnośnym władzom oraz podmiotom 
gospodarczym w łańcuchu dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przeprowadzić wymaganą ocenę bezpieczeństwa zabawki i móc przedstawić dokumenty 
wymagane np. przez organy nadzoru rynkowego, dystrybutorzy i inne podmioty gospodarcze 
w łańcuchu dostaw mają prawo żądać tych dokumentów od producenta. Dystrybutorzy 
poruszyli tę kwestię jako dla nich istotną.

Poprawka 204
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Poprzez sporządzenie deklaracji 
zgodności WE producent przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność za zgodność 
zabawki z wymogami. 

3. Poprzez sporządzenie deklaracji 
zgodności WE producent przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność za zgodność 
zabawki z wymogami. Na żądanie kopia 
świadectwa typu WE udostępniana jest 
odnośnym władzom oraz podmiotom 
gospodarczym w łańcuchu dostaw. 

Or. en
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Uzasadnienie

Aby przeprowadzić wymaganą ocenę bezpieczeństwa zabawki i móc przedstawić dokumenty 
wymagane np. przez organy nadzoru rynkowego, dystrybutorzy i inne podmioty gospodarcze 
w łańcuchu dostaw mają prawo żądać tych dokumentów od producenta. 

Poprawka 205
Wolfgang Bulfon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Oznakowanie CE musi zawierać 
informację dotyczącą organu oceny, który 
potwierdza zgodność.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek podania numeru organu kontroli utrudni nadużywanie oznakowania CE.

Poprawka 206
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zabawki nieposiadające oznaczenia CE i
które nie spełniają przepisów niniejszej 
dyrektywy mogą być umieszczone na 
targach i na wystawach, o ile zostanie do 
nich dołączona informacja, która wyraźnie 
wskazuje, że zabawka nie spełnia 
wymogów niniejszej dyrektywy i nie jest 
na sprzedaż ani nie jest dystrybuowana 
nieodpłatnie.

7. Państwa członkowskie nie mogą 
zapobiegać, by zabawki nieposiadające 
oznaczenia CE lub które nie spełniają 
innych przepisów niniejszej dyrektywy 
były umieszczone na targach i na 
wystawach, o ile zostanie do nich 
dołączona informacja, która wyraźnie 
wskazuje, że zabawka nie spełnia 
wymogów niniejszej dyrektywy i nie jest 
na sprzedaż ani nie jest dystrybuowana 
nieodpłatnie.
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Or. en

Uzasadnienie

Zabawki na targach nie są uważane za wprowadzane do obrotu wewnętrznego, więc nawet 
jeżeli są one niebezpieczne, nie można przyjmować wobec nich żadnych środków. Oznaczenie 
musi wskazywać np. importerom i dystrybutorom na targach, że zabawki te nie mogą być 
sprzedawane na danym rynku. Nawet jeżeli są one niezgodne, większość zabawek na targach 
posiada oznaczenie CE. Obecne sformułowanie utrudnia nadzorowi rynkowemu zmuszenie 
wystawców do umieszczenia oznaczenia, gdyż niezgodne zabawki posiadające oznaczenie CE 
nie są uwzględnione. 

Poprawka 207
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zabawki nieposiadające oznaczenia CE i
które nie spełniają przepisów niniejszej 
dyrektywy mogą być umieszczone na 
targach i na wystawach, o ile zostanie do 
nich dołączona informacja, która wyraźnie 
wskazuje, że zabawka nie spełnia 
wymogów niniejszej dyrektywy i nie jest 
na sprzedaż ani nie jest dystrybuowana 
nieodpłatnie.

7. Zabawki nieposiadające oznaczenia CE 
lub które nie spełniają innych przepisów 
niniejszej dyrektywy mogą być 
umieszczone na targach i na wystawach, o 
ile zostanie do nich dołączona informacja, 
która wyraźnie wskazuje, że zabawka nie 
spełnia wymogów niniejszej dyrektywy i 
nie jest na sprzedaż ani nie jest 
dystrybuowana nieodpłatnie.

Or. en

Uzasadnienie

Zabawki na targach nie są uważane za wprowadzone do obrotu wewnętrznego, więc nawet 
jeżeli są one niebezpieczne, nie można przyjmować wobec nich żadnych środków. Oznaczenie 
musi wskazywać np. importerom i dystrybutorom na targach, że zabawki te nie mogą być 
sprzedawane w UE. Nawet jeżeli są one niezgodne, większość zabawek na targach posiada 
oznaczenie CE. Obecne sformułowanie utrudnia nadzorowi rynkowemu zmuszenie 
wystawców do umieszczenia oznaczenia, gdyż niezgodne zabawki posiadające oznaczenie CE 
nie są uwzględnione.
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Poprawka 208
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zabawki nieposiadające oznaczenia CE i
które nie spełniają przepisów niniejszej 
dyrektywy mogą być umieszczone na 
targach i na wystawach, o ile zostanie do 
nich dołączona informacja, która wyraźnie 
wskazuje, że zabawka nie spełnia 
wymogów niniejszej dyrektywy i nie jest 
na sprzedaż ani nie jest dystrybuowana 
nieodpłatnie.

7. Zabawki nieposiadające oznaczenia CE 
lub które nie spełniają innych przepisów 
niniejszej dyrektywy mogą być 
umieszczone na targach i na wystawach, o 
ile zostanie do nich dołączona informacja, 
która wyraźnie wskazuje, że zabawka nie 
spełnia wymogów niniejszej dyrektywy i 
nie jest na sprzedaż ani nie jest 
dystrybuowana nieodpłatnie.

Or. en

Poprawka 209
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Wprowadzane na rynek zabawki, 
przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 
trzech lat, muszą zawierać oznakowanie 
CE+.
Wprowadzane na rynek zabawki, 
przeznaczone dla dzieci w wieku od trzech 
lat, mogą zawierać oznakowanie CE+.
Do pozostałych kwestii zastosowanie mają 
przepisy art. 15.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika z wprowadzenia oznakowania CE+.
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Poprawka 210
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Reguły i warunki zamieszczania 

oznakowania CE+
1. Oznakowanie CE+ składa się z 
inicjałów „CE” i znaku „+”, 
przedstawionych w następującej formie:
[Znak graficzny]
2. Do pozostałych kwestii zastosowanie 
mają przepisy art. 16.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynika z wprowadzenia oznakowania CE+.

Poprawka 211
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed wprowadzeniem zabawki do obrotu 
producenci przeprowadzą analizę zagrożeń 
chemicznych, fizycznych, mechanicznych, 
elektrycznych, palności, higieny i 
radioaktywnych, które zabawka może 
stwarzać oraz ocenę ewentualnego 
narażenia na nie.

Przed wprowadzeniem zabawki do obrotu 
producenci przeprowadzą analizę zagrożeń 
chemicznych, fizycznych, mechanicznych, 
elektrycznych, palności, higieny i 
radioaktywnych, które zabawka może 
stwarzać, oraz ocenę ewentualnego 
narażenia na nie. Braku danych 
historycznych o wypadkach nie należy 
automatycznie uznawać za dowód 
niskiego poziomu zagrożenia.

Or. el
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Poprawka 212
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Braku historii wypadków nie można 
automatycznie utożsamiać ze wskazaniem 
niskiego domniemania ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Nie zawsze można opierać środki zmniejszania ryzyka lub specyfikacje produktów na jasnych 
dowodach naukowych występowania szkód spowodowanych brakiem danych naukowych czy 
niską statystyką wypadków, zwłaszcza w przypadku zagrożeń chemicznych.

Poprawka 213
Wolfgang Bulfon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed wprowadzeniem zabawki do 
obrotu producenci stosują procedury
oceny zgodności określone w ust. 2 i 3, 
aby udowodnić, że zabawki spełniają 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa 
określone w art. 9 i załączniku II.

1. Przed wprowadzeniem zabawki do 
obrotu producenci muszą zostać poddani 
procedurom oceny zgodności określonym 
w module B lub wyższym, o którym mowa 
w załączniku I do decyzji [...], aby 
udowodnić, że zabawki spełniają 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa 
określone w art. 9 i załączniku II.

Or. de

Uzasadnienie

Samodzielną certyfikację zabawki zgodnie z modułem A należy zastąpić surowszymi 
wymogami dotyczącymi oceny zabawki (moduły B, C itd.). 
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Poprawka 214
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed wprowadzeniem zabawki do 
obrotu producenci stosują procedury oceny 
zgodności określone w ust. 2 i 3, aby 
udowodnić, że zabawki spełniają 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa 
określone w art. 9 i załączniku II. 

1. Przed wprowadzeniem zabawki do 
obrotu producenci stosują procedury oceny 
zgodności określone w ust. 2, aby 
udowodnić, że zabawki spełniają 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa 
określone w art. 9 i załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że dany produkt spełnia wymogi jakości, badanie typu WE w przypadku 
zabawek powinny przeprowadzać niezależne notyfikowane jednostki, zgodnie z modułem B w 
załączniku I decyzji w sprawie wspólnych ram wprowadzania produktów do obrotu. Ponieważ 
przeprowadzanie takiego badania przez stronę trzecią będzie obowiązkowe w Stanach 
Zjednoczonych, UE nie powinna stosować mniej wymagających procedur. 

Poprawka 215
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli producent zastosował normy 
zharmonizowane, których numer 
odniesienia został opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
obejmujące wszystkie wymogi 
bezpieczeństwa wobec zabawek, stosuje on 
wewnętrzną procedurę kontroli produkcji 
określoną w module A załącznika I do 
decyzji […].

skreślony

Or. en



PE412.121v02-00 82/210 AM\744156PL.doc

PL

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że dany produkt spełnia wymogi jakości, badanie typu WE w przypadku 
zabawek powinny przeprowadzać niezależne notyfikowane jednostki, zgodnie z modułem B w 
załączniku I decyzji w sprawie wspólnych ram wprowadzania produktów do obrotu. Ponieważ 
przeprowadzanie takiego badania przez stronę trzecią będzie obowiązkowe w Stanach 
Zjednoczonych, UE nie powinna stosować mniej wymagających procedur.

Poprawka 216
Wolfgang Bulfon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli producent zastosował normy 
zharmonizowane, których numer 
odniesienia został opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
obejmujące wszystkie wymogi 
bezpieczeństwa wobec zabawek, stosuje on 
wewnętrzną procedurę kontroli produkcji 
określoną w module A załącznika I do 
decyzji […].

skreślony

Or. de

Poprawka 217
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zabawka powinna być poddana badaniu 
typu WE, o którym mowa w art. 19, 
połączonym z procedurą zatwierdzenia 
typu określoną w module C załącznika I do 
decyzji [...] w następujących przypadkach:

3. Zabawka powinna być poddana badaniu 
typu WE, o którym mowa w art. 19, 
połączonym z procedurą zatwierdzenia 
typu określoną w module C załącznika I do 
decyzji [...]:

(1) jeśli normy zharmonizowane, których 
numer odniesienia został opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
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obejmujące wszystkie wymogi 
bezpieczeństwa wobec zabawek, nie 
istnieją;
(2) jeśli normy, o których mowa w 
punkcie a) istnieją, ale producent nie 
zastosował ich lub zastosował je 
częściowo;
(3) jeśli normy, o których mowa w 
punkcie a) lub jakakolwiek z tych norm 
zostały opublikowane z zastrzeżeniem;
(4) jeśli producent uważa, że charakter, 
projekt, konstrukcja lub zastosowanie 
zabawki wymagają weryfikacji przez 
stronę trzecią.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że dany produkt spełnia wymogi jakości, badanie typu WE w przypadku 
zabawek powinny przeprowadzać niezależne notyfikowane jednostki, zgodnie z modułem B w 
załączniku I decyzji w sprawie wspólnych ram wprowadzania produktów do obrotu. Ponieważ 
przeprowadzanie takiego badania przez stronę trzecią będzie obowiązkowe w Stanach 
Zjednoczonych, UE nie powinna stosować mniej wymagających procedur. 

Poprawka 218
Wolfgang Bulfon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 - ustęp 3 - punkt (4a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) jeśli zabawka jest przeznaczona dla 
dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.

Or. de
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Poprawka 219
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Produkty wymienione w załączniku I 
sekcja II poddawane są badaniu typu WE.

Or. el

Poprawka 220
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli producent nie zastosuje się do 
obowiązków przewidzianych w ust. 1, 2 i 
3, organ nadzoru rynku może wymagać od 
niego przeprowadzenia badania przez 
jednostkę notyfikowaną na jego własny 
koszt w określonym czasie, aby sprawdzić 
zgodność z normami zharmonizowanymi i 
podstawowymi wymogami 
bezpieczeństwa.

4. Jeśli producent nie zastosuje się do 
obowiązków przewidzianych w ust. 1, 2 i 
3, organ nadzoru rynku może wymagać od 
niego przeprowadzenia badania przez 
jednostkę notyfikowaną na jego własny 
koszt w określonym czasie, aby sprawdzić 
zgodność z normami zharmonizowanymi i 
podstawowymi wymogami 
bezpieczeństwa. W takich przypadkach 
organ nadzoru rynku może zażądać, by 
nie wprowadzać zabawki do obrotu do 
czasu podjęcia ostatecznej decyzji na 
podstawie przeprowadzonego badania.

Or. da

Uzasadnienie

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 
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tilbage og afvente, at myndighederne får sat en afprøvning i gang.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zmienić następujące 
przepisy w celu dostosowania ich do 
postępu technicznego i naukowego:

1. Komisja może zmienić następujące 
przepisy w celu dostosowania ich do 
praktycznego postępu technicznego i 
naukowego:

(a) punkty 7 i 8 w części III załącznika II; (a) punkty 7 i 8 w części III załącznika II;

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

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 46 ust. 2, i 
odpowiednio po wydaniu opinii przez 
właściwy komitet naukowy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł dotyczy substancji zapachowych i metali ciężkich (jak również ostrzeżeń). 
Umożliwia to wprowadzanie dostosowań jedynie na mocy procedury komitologii, aby 
uwzględnić postęp naukowo-techniczny; w uzasadnieniu zmiany odnośnych załączników 
należy zatem dodać słowo „wykonalne”.

Poprawka 222
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zmienić następujące 1. Komisja zmienia następujące przepisy w 



PE412.121v02-00 86/210 AM\744156PL.doc

PL

przepisy w celu dostosowania ich do 
postępu technicznego i naukowego:

celu dostosowania ich do postępu 
technicznego i naukowego lub też 
niezwłocznie po pojawieniu się nowych 
danych:

(-a) załącznik I
(a) punkty 7 i 8 w części III załącznika II; (a) punkt 7 w części III załącznika II;

(-b) punkt 8 w części III załącznika II dla 
obniżenia limitów migracji;

(b) załącznik V. (b) załącznik V.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 223
Maria Matsouka

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) załącznik I;

Or. el

Uzasadnienie

Należy umożliwić stosowanie procedury komitologii połączonej z kontrolą w celu 
dostosowania wykazu produktów, których nie należy uznawać za zabawki. Zapewni to 
możliwość szybkiego dostosowania zakresu dyrektywy do rozwoju sytuacji na rynku, czyli 
wprowadzenia do obrotu nowych zabawek.
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Poprawka 224
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Korekta niedotycząca polskiej wersji językowej.

Poprawka 225
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 226
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno być możliwe zwolnienie substancji zaklasyfikowanych jako CMR w załączniku I 
do dyrektywy 67/548/EWG z zakazu CMR, poza przypadkami bardzo specyficznego 
wykorzystania w wewnętrznej części zabawki (np. w części elektronicznej) lub jeśli obecność 
śladowych ilości substancji jest technicznie nieunikniona przy zastosowaniu zasad dobrej 
praktyki wytwarzania. 

Poprawka 227
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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



AM\744156PL.doc 89/210 PE412.121v02-00

PL

poziomu hałasu;
– określenia dopuszczalnych wartości 
prędkości zabawek;
– określenia dopuszczalnych wartości 
temperatury zabawek (temperatury 
dostępnych powierzchni zabawki, cieczy 
lub gazów zawartych w zabawkach).

Or. en

Uzasadnienie

Procedura regulacyjna połączona z kontrolą musi zostać rozszerzona w celu 
zagwarantowania, że szeroki zestaw wymogów bezpieczeństwa dla zabawek zostanie objęty 
procedurą, która jest szybsza niż procedura współdecyzji.

Poprawka 228
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 229
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno być możliwe zwolnienie substancji zaklasyfikowanych jako CMR w załączniku I 
do dyrektywy 67/548/EWG z zakazu CMR, poza przypadkami bardzo specyficznego 
wykorzystania w wewnętrznej części zabawki (np. w części elektronicznej) lub jeśli obecność 
śladowych ilości substancji jest technicznie nieunikniona przy zastosowaniu zasad dobrej 
praktyki wytwarzania. W razie konieczności dalszego ograniczenia wykorzystywania 
substancji uznanych za niebezpieczne można to uczynić np. w pkt. 8 w części III załącznika II. 
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Poprawka 230
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku, gdy konieczne jest 
zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia 
dzieci, Komisja szczegółowo określa 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa 
zawarte w załączniku II (np. ustala 
dopuszczalne wartości lub inne 
ograniczenia dla niektórych substancji 
chemicznych innych niż wymienione w 
punktach 7 i 8 w części III załącznika II, 
określa dopuszczalne wartości poziomu 
hałasu, dopuszczalne wartości prędkości 
itd.) oraz sporządza wykaz zabawek 
wymagających badania typu WE zgodnie 
z częścią II załącznika I. 

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

Specyfikacje te przyjmowane są zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 46 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje dotyczące kwestii o dużym znaczeniu politycznym konieczne do zapewnienia 
bezpieczeństwa i zdrowia dzieci nie powinny być pozostawione w gestii organów 
normalizacyjnych. Przy tego typu decyzjach należy również korzystać z procedury szybszej niż 
procedura współdecyzji. Dopuszczalne wartości np. dla substancji chemicznych w 
zabawkach, hałasu lub prędkości powinny być zatem określane w procedurze komitologii 
połączonej z kontrolą. Dodatkowo procedura komitologii może być stosowana przy 
sporządzaniu i dostosowywaniu wykazu zabawek, które powinny podlegać obowiązkowemu 
badaniu typu WE.
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Poprawka 231
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Środki te, mające na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 46 ust. 2 i 
odpowiednio po wydaniu opinii przez 
właściwy komitet naukowy.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiana słowa „stosowania” na słowo „zawartości”. Zwiększa to jasność dyrektywy. 
Wyjaśnia to również, że regulacji podlega czynność wprowadzenia zabawki do obrotu (za 
każdym razem, kiedy zabawka ta jest wytwarzana), a nie proces wytwarzania zabawki. Druga 
zmiana stanowi zwykłe wyjaśnienie w dyrektywie roli komitetu naukowego powołanego w 
załączniku zawierającym listę substancji chemicznych.

Poprawka 232
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może podjąć decyzję dotyczącą 
stosowania w zabawkach substancji lub 
preparatów zaklasyfikowanych jako 

skreślony
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rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne ze 
względu na zaburzenia rozrodczości 
należących do kategorii 1, 2 i 3 na mocy 
załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 46 ust. 2.

Or. en

Poprawka 233
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno być możliwe zwolnienie substancji zaklasyfikowanych jako CMR w załączniku I 
do dyrektywy 67/548/EWG z zakazu CMR, poza przypadkami bardzo specyficznego 
wykorzystania w wewnętrznej części zabawki (np. w części elektronicznej) lub jeśli obecność 
śladowych ilości substancji jest technicznie nieunikniona przy zastosowaniu zasad dobrej 
praktyki wytwarzania. 
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Poprawka 234
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może podjąć decyzję dotyczącą 
stosowania w zabawkach substancji lub 
preparatów zaklasyfikowanych jako 
rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne ze 
względu na zaburzenia rozrodczości 
należących do kategorii 1, 2 i 3 na mocy 
załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 46 ust. 2.

W przypadku, gdy jest to konieczne dla 
zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa 
dzieci, Komisja szczegółowo określa 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa 
zawarte w załączniku II (np. dopuszczalne 
wartości lub inne ograniczenia dla 
niektórych substancji chemicznych innych 
niż wymienione w punktach 7 i 8 sekcji 
III załącznika II, dopuszczalne wartości 
hałasu, prędkości itd.) oraz sporządza 
wykaz zabawek wymagających badania 
typu WE zgodnie z sekcją II załącznika I. 
Ustaleń tych dokonuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 46 ust. 2.

Or. el

Poprawka 235
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby ulepszyć proces normalizacji, 
Komisja może zmienić mandat w 
przypadku normy nieprzyjętej w podanym 
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terminie, określając dopuszczalne 
wartości oraz pozostałe kryteria potrzebne 
do zgodności normy z podstawowymi 
wymogami bezpieczeństwa określonymi w 
art. 9 ust. 2 i w załączniku II.
Środki te przyjmowane są zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą określoną w art. 46 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Within the standardisation of toys, there are too many cases where standardisation 
committees, most likely for economic reasons, have been unable to agree on certain threshold 
limits or other criteria, and therefore have needed many years more than the mandate 
indicated to finalise their work. This makes it even more costly for the stakeholders to 
participate in standardisation and, waiting for the new standard, old insufficient rules must 
apply or EC declarations of conformity must be requested, which may lead to an unlevel 
playing field in the internal market apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify.

Poprawka 236
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby ulepszyć proces normalizacji, 
Komisja może zmienić mandat w 
przypadku normy nieprzyjętej w podanym 
terminie, określając dopuszczalne 
wartości oraz pozostałe kryteria potrzebne 
do zgodności normy z podstawowymi 
wymogami bezpieczeństwa określonymi w 
art. 9 ust. 2 i w załączniku II. Środki te 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
określoną w art. 46 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 237
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby ulepszyć proces normalizacji, 
Komisja może zmienić mandat w 
przypadku normy nieprzyjętej w podanym 
terminie, określając dopuszczalne 
wartości oraz pozostałe kryteria potrzebne 
do zgodności normy z podstawowymi 
wymogami bezpieczeństwa określonymi w 
art. 9 ust. 2 i w załączniku II.
Środki te przyjmowane są zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą określoną w art. 46 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Within the standardisation of toys, there are too many cases where standardisation 
committees, most likely for economic reasons, have been unable to agree on certain threshold 
limits or other criteria, and therefore have needed many years more than the mandate 
indicated to finalise their work. This makes it even more costly for the stakeholders to 
participate in standardisation and, waiting for the new standard, old insufficient rules must 
apply or EC declarations of conformity must be requested, which may lead to an unlevel 
playing field  in the internal market, apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify. If the Member States and the European Parliament could assist 
the Commission in this way, specifying those values that Standardisation is unable to agree 
upon, it would allow the work to continue for the benefit of all parties. 

Poprawka 238
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby odpowiednio uwzględnić 
zagrożenia nieobjęte żadnymi 
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konkretnymi wymogami bezpieczeństwa, 
Komisja może zmienić załącznik II 
poprzez uzupełnienie go o specjalne 
wymogi bezpieczeństwa.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 46 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Rynek zabawek rozwija się z roku na rok i stale odkrywane są nowe zagrożenia. Jeden z 
przykładów stanowi szereg incydentów wywołanych silnymi magnesami. Zagrożeniom takim 
można by skuteczniej zaradzić, jeżeli Komisja – wraz z państwami członkowskimi i 
Parlamentem Europejskim – mogłaby uzupełnić załącznik II o specjalne wymogi 
bezpieczeństwa.

Poprawka 239
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby odpowiednio uwzględnić 
zagrożenia nieobjęte żadnymi 
konkretnymi wymogami bezpieczeństwa, 
Komisja może zmienić załącznik II, 
uzupełniając go o specjalne wymogi 
bezpieczeństwa.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 46 ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Rynek zabawek rozwija się z roku na rok i stale odkrywane są nowe zagrożenia. Jeden z 
przykładów to szereg incydentów wywołanych silnymi magnesami. Jeżeli Komisja – wraz z 
państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim – mogłaby w załączniku II dodać 
specjalne wymogi bezpieczeństwa, zagrożeniom takim można by skuteczniej zaradzić.  

Poprawka 240
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby odpowiednio uwzględnić 
zagrożenia nieobjęte żadnymi 
konkretnymi wymogami bezpieczeństwa, 
Komisja może zmienić załącznik II, 
uzupełniając go o specjalne wymogi 
bezpieczeństwa.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 46 ust. 2.

Or. en

Poprawka 241
Emmanouil Angelakas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie nie utrudniają 
wprowadzania do obrotu zabawek 
zgodnych z dyrektywą 88/373/EWG i które 
zostały wprowadzone do obrotu przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy lub 
nie później niż 5 lat po jej wejściu w życie.
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życie.

Or. en

Uzasadnienie

Wydłużenie okresu przejściowego do pięciu lat przyczynia się do najlepszego przygotowania 
wszystkich zainteresowanych i umożliwia poczynienie postępów w stosowaniu innych 
odnośnych procedur, np. rozporządzenia REACH. 

Poprawka 242
Martí Grau i Segú

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie, że nowa dyrektywa nie ma mocy wstecznej, a jej 
transpozycja wymaga co najmniej dwuletniego okresu przejściowego.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

wprowadzania do obrotu zabawek 
zgodnych z dyrektywą 88/373/EWG i które 
zostały wprowadzone do obrotu przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy lub 
podczas dwuletniego okresu po jej wejściu 
w życie.

W odniesieniu do art. 3 ust. 1, art. 9 ust. 1 
oraz pkt. III załącznika II, państwa 
członkowskie nie zabraniają 
wprowadzania do obrotu zabawek 
zgodnych z dyrektywą 88/373/EWG, które 
zostały wprowadzone do obrotu przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy lub 
przez następne trzy lata po jej wejściu w 
życie we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” This means that Member States may decide to apply the new 
provisions of the Directive immediately upon entry into force, which will inevitably lead to a 
patchwork of different laws in the Member States.  For reasons of legal certainty, it is 
important to avoid such a situation.  The extended transition period is applicable only to 
compliance with the chemicals requirements of the Directive.

Poprawka 244
Andrea Losco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W odniesieniu do art. 3 ust. 1, art. 9 ust. 1 
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oraz pkt. III załącznika II, państwa 
członkowskie nie zabraniają 
wprowadzania do obrotu zabawek 
zgodnych z dyrektywą 88/373/EWG, które 
zostały wprowadzone do obrotu przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy lub 
przez następny rok po wejściu w życie 
poddanej przeglądowi, dotyczącej zabawek 
normy EN 71-3 w zakresie nowych 
wymogów chemicznych niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy wniosek przewiduje, że państwa członkowskie nie ograniczają wprowadzania do 
obrotu zabawek spełniających aktualnie obowiązującą dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa 
zabawek 88/378/EWG „nie później niż 2 lata po wejściu tej dyrektywy w życie”. Tym samym 
nie dopuszcza się, aby państwa członkowskie decydowały o stosowaniu nowych przepisów 
dyrektywy niezwłocznie po wejściu w życie, gwarantując warunki pewności prawnej. Okres 
przejściowy ma zastosowanie jedynie do zgodności z chemicznymi wymogami dyrektywy, gdyż 
przepisy takie różnią się znacznie i są szersze niż dotychczasowe prawodawstwo. 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie nie utrudniają 
wprowadzania do obrotu zabawek 
zgodnych z dyrektywą 88/373/EWG i które 
zostaną wprowadzone do obrotu przed 
[dwoma laty po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy].

Załącznik II część III nie ma 
zastosowania do zabawek wprowadzonych 
do obrotu po [pięciu latach od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy /dniu 31 maja 
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2013 r.].

Or. en

Uzasadnienie

Ponadto przed wejściem w życie załącznika II dotyczącego własności chemicznych potrzebny 
jest trzyletni dodatkowy okres przejściowy, aby umożliwić dostosowanie do rozporządzenia 
REACH oraz opracowanie nowych testowych procedur i norm.

Poprawka 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W odniesieniu do art. 3 ust. 1, art. 9 ust. 1 
oraz pkt. III załącznika II, państwa 
członkowskie nie utrudniają 
wprowadzania do obrotu zabawek 
zgodnych z dyrektywą 88/373/EWG, które 
zostały wprowadzone do obrotu przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy lub 
przez 3 lata po jej wejściu w życie.

Or. en

Uzasadnienie

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” This means that Member States may decide to apply the new 
provisions of the Directive immediately upon entry into force, which will inevitably lead to a 
patchwork of different laws in the Member States.  For reasons of legal certainty, it is 
important to impede such a situation. The further transition period will only apply to 
compliance with the chemicals requirements of the Directive since such provisions are 



AM\744156PL.doc 103/210 PE412.121v02-00

PL

seriously different and larger from existing legislation. 

Poprawka 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W odniesieniu do art. 3 ust. 1, art. 9 ust. 1 
oraz pkt. III załącznika II, państwa 
członkowskie nie utrudniają 
wprowadzania do obrotu zabawek 
zgodnych z dyrektywą 88/373/EWG, które 
zostały wprowadzone do obrotu przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy lub 
rok po wejściu w życie poddanej 
przeglądowi, dotyczącej zabawek normy 
EN 71-3 w zakresie nowych wymogów 
chemicznych niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek przewiduje, że państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu nowych 
przepisów dyrektywy natychmiast po jej wejściu w życie, co stanowiłoby nadmierne 
obciążenie dla podmiotów i doprowadzi do powstania mozaiki rozmaitych przepisów 
prawnych. Przemysł zabawkarski i urzędy regulacyjne muszą mieć czas na spełnienie tych 
warunków, w przeciwnym wypadku zagrożona zostanie efektywność MŚP. Dodatkowy roczny 
okres przejściowy potrzebny jest do tego, aby Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) 
dokonał przeglądu faktycznych norm dotyczących zabawek, a przemysł zabawkarski mógł te 
normy spełnić.
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Poprawka 248
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W odniesieniu do art. 3 ust. 1, art. 9 ust. 1 
oraz pkt. III załącznika II, państwa 
członkowskie nie utrudniają 
wprowadzania do obrotu zabawek 
zgodnych z dyrektywą 88/373/EWG, które 
zostały wprowadzone do obrotu przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 249
Martí Grau i Segú

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do art. 3 ust. 1, art. 9 ust. 1 
oraz pkt. III załącznika II pt. 
„Właściwości chemiczne” państwa 
członkowskie nie zabraniają 
wprowadzania do obrotu zabawek 
zgodnych z dyrektywą 88/373/EWG, które 
zostały wprowadzone do obrotu 
1) przed wejściem w życie niniejszej 
dyrektywy lub
2) po wejściu w życie niniejszej dyrektywy 
i najpóźniej dwa lata po opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym odniesienia do 
odpowiedniego przeglądu 
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zharmonizowanych norm w zakresie tych 
samych właściwości chemicznych 
zabawek.

Or. es

Uzasadnienie

Jasne jest, że niniejsza dyrektywa nie powinna mieć mocy wstecznej również w odniesieniu do 
chemikaliów, a jej transpozycja wymaga co najmniej dwuletniego okresu przejściowego.

Poprawka 250
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WYKAZ PRODUKTÓW, KTÓRE W 
SZCZEGÓLNOŚCI NIE SĄ UWAŻANE 
ZA ZABAWKI W ROZUMIENIU 
NINIEJSZEJ DYREKTYWY (ART. 2 
UST.1)

WYKAZ PRODUKTÓW, KTÓRE W 
SZCZEGÓLNOŚCI NIE SĄ UWAŻANE 
ZA ZABAWKI W ROZUMIENIU 
NINIEJSZEJ DYREKTYWY

Or. el

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a. Książki niezawierające żadnych 
elementów ani dodanych przedmiotów 
niewykonanych z papieru czy tektury.

Or. en
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Uzasadnienie

W następstwie wdrożenia dyrektywy z 1988 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek niektóre 
państwa członkowskie uznawały książki dla dzieci za zabawki. Prowadziło to do znacznych 
trudności w sektorze wydawców książek dla dzieci w szeregu państw członkowskich UE. Z 
uwagi na wielką rolę książek, zwłaszcza w najmłodszym wieku, w zakresie poprawy 
umiejętności czytania, należy dalej promować zachęty na rzecz czytania książek. Zatem dla 
celów niniejszej dyrektywy należy przyjąć, że książka nie jest zabawką, o ile nie posiada 
wyraźnych elementów związanych z grą. 

Poprawka 252
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a. Tekturowe książki nieprzeznaczone 
do zabawy.

Or. en

Uzasadnienie

Książki dla dzieci, a w szczególności książki tekturowe, nie powinny być uważane za zabawki. 
Jest prawie niemożliwe, aby produkty te spełniały badane wymogi bez utraty funkcjonalności, 
w szczególności ponieważ tektura i papier tracą na trwałości w kontakcie ze śliną dzieci.

Poprawka 253
Bert Doorn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a. Książki, w tym książki dla dzieci, oraz 
inne publikacje przeznaczone do użytku 
przez dzieci w wieku poniżej 14 lat. 

Or. nl
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Uzasadnienie

Książki dla dzieci służą celom edukacyjnym i/lub ogólnemu rozwojowi dzieci. Nie można ich 
traktować jako zabawek, jak ma to miejsce w niniejszej dyrektywie. Wydawcy nie powinni 
podlegać zbędnym i nieistotnym wymogom z powodu zastosowania dyrektywy w sprawie 
zabawek. 

Poprawka 254
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17b. Książki dla dzieci zaprojektowane lub 
wyraźnie przeznaczone do używania przez 
dzieci przy zabawie. 

Or. en

Uzasadnienie

Książki dla dzieci, a w szczególności książki tekturowe, nie powinny być uważane za zabawki. 
Jest prawie niemożliwe, aby produkty te spełniały badane wymogi bez utraty funkcjonalności, 
w szczególności ponieważ tektura i papier nieuchronnie tracą na trwałości w kontakcie ze 
śliną dzieci.

Poprawka 255
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ιa. WYKAZ ZABAWEK 
PODDAWANYCH BADANIU TYPU WE
1. Zabawki przeznaczone dla dzieci w 
wieku poniżej 3 lat.
2. Zabawki, których nie można 
zaprojektować w sposób wykluczający 
wszelkie zagrożenia.
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3. Zabawki, które mogą mieć poważne 
skutki dla zdrowia dziecka, jeżeli nie 
działają.
4. Zabawki, które w przeszłości były 
przyczyną poważnych wypadków.
Dla każdej kategorii Komisja sporządza 
wykaz właściwych zabawek zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 46 ust. 2.

Or. el

Poprawka 256
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zabawki i ich części nie mogą stwarzać 
ryzyka asfiksji spowodowanej, w 
szczególności przez odcięcie dopływu 
powietrza lub uduszenie się.

4a. Zabawki i ich części nie mogą stwarzać 
ryzyka asfiksji spowodowanej w 
szczególności przez odcięcie dopływu 
powietrza lub uduszenie się.

Or. en

Poprawka 257
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zabawki i ich części nie mogą stwarzać 
ryzyka asfiksji spowodowanej, w 
szczególności przez odcięcie dopływu 
powietrza lub uduszenie się.

4. Zabawki i ich części nie mogą stwarzać 
ryzyka odcięcia dopływu powietrza.

Or. en
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Uzasadnienie

Niektóre kształty zabawek były przyczyną wielu poważnych wypadków, a nie zostały zakazane 
na mocy normy. Te same zasady powinny mieć zastosowanie do opakowania, gdyż dzieci 
często bawią się także opakowaniem. Większość producentów automatów do sprzedaży 
towarów oraz najwięksi producenci jajek z niespodzianką przyjmują już odpowiednie środki, 
zastępując ten rodzaj pojemnika znacznie bezpieczniejszym odpowiednikiem, do której to 
zmiany odnosimy się z dużą przychylnością, jednak wszelkie rodzaje opakowania powinny 
spełniać te same wysokie normy bezpieczeństwa, a regulacja potrzebna jest po to, aby 
uniemożliwić mniej odpowiedzialnym producentom powtórne wprowadzenie przestarzałego 
już pojemnika. 

Poprawka 258
Maria Matsouka

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el

Poprawka 259
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Opakowania, w których znajdują się 
zabawki przy sprzedaży detalicznej, nie 
mogą stwarzać ryzyka uduszenia ani 
odcięcia dopływu powietrza ani w wyniku
wewnętrznej obstrukcji dróg oddechowych 
przez usta i nos. Kuliste, jajowate lub 
elipsoidalne opakowania nie mogą mieć 
wymiarów mogących powodować 
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wewnętrzną obstrukcję dróg oddechowych 
wskutek zaklinowania w ustach czy 
gardle.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre kształty zabawek były przyczyną wielu poważnych wypadków, a nie zostały zakazane 
na mocy normy. Te same zasady powinny mieć zastosowanie do opakowania, gdyż dzieci 
często bawią się także opakowaniem. Większość producentów automatów do sprzedaży 
towarów oraz najwięksi producenci jajek z niespodzianką przyjmują już odpowiednie środki, 
zastępując ten rodzaj pojemnika znacznie bezpieczniejszym odpowiednikiem, do której to 
zmiany odnosimy się z dużą przychylnością, jednak wszelkie rodzaje opakowania powinny 
spełniać te same wysokie normy bezpieczeństwa, a regulacja potrzebna jest po to, aby 
uniemożliwić mniej odpowiedzialnym producentom powtórne wprowadzenie przestarzałego 
już pojemnika. 

Poprawka 260
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zabawki i ich części nie mogą stwarzać 
ryzyka odcięcia dopływu powietrza w 
wyniku zewnętrznej obstrukcji dróg 
oddechowych przez usta i nos.

Or. en

Poprawka 261
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Children use products in all conceivable ways and also play with and explore the packaging. 
It is known that accidents have occurred with spherical, oval or egg-shaped toys which, given 
their form, have become tightly lodged in the rear of the child’s oral cavity forming a seal 
over the airways, thereby causing suffocation or near-suffocation. It is not defensible to allow 
toy containers/capsules to be shaped in this way, whether the toys are sold together with food, 
in automatic dispensers or are sold in shops. As the above mentioned accidents represent 
cases of internal airway obstruction, the risk of asphyxiation should not be caused by internal 
airway obstruction either.  

Poprawka 262
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 –akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki i ich części nie mogą stwarzać 
ryzyka odcięcia dopływu powietrza w 
wyniku zewnętrznej obstrukcji dróg 
oddechowych przez usta i nos.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre kształty zabawek były przyczyną wielu poważnych wypadków, a nie zostały zakazane 
na mocy normy. Te same zasady powinny mieć zastosowanie do opakowania, gdyż dzieci 
często bawią się także opakowaniem. Większość producentów automatów do sprzedaży 
towarów oraz najwięksi producenci jajek z niespodzianką przyjmują już odpowiednie środki, 
zastępując ten rodzaj pojemnika znacznie bezpieczniejszym odpowiednikiem, do której to 
zmiany odnosimy się z dużą przychylnością, jednak wszelkie rodzaje opakowania powinny 
spełniać te same wysokie normy bezpieczeństwa, a regulacja potrzebna jest po to, aby 
uniemożliwić mniej odpowiedzialnym producentom powtórne wprowadzenie przestarzałego 
już pojemnika. 
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Poprawka 263
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 –akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki i ich części muszą mieć takie 
wymiary, aby nie stwarzać ryzyka odcięcia 
dopływu powietrza w wyniku obstrukcji 
przez przedmioty zaklinowane w ustach 
lub gardle albo przedmiotami, które 
utkwiły przy wejściu do dolnych dróg 
oddechowych.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre kształty zabawek były przyczyną wielu poważnych wypadków, a nie zostały zakazane 
na mocy normy. Te same zasady powinny mieć zastosowanie do opakowania, gdyż dzieci 
często bawią się także opakowaniem. Większość producentów automatów do sprzedaży 
towarów roaz najwięksi producenci jajek z niespodzianką przyjmuje już odpowiednie środki, 
zastępując ten rodzaj pojemnika znacznie bezpieczniejszym odpowiednikiem, do której to 
zmiany odnosimy się z dużą przychylnością, jednak wszelkie rodzaje opakowania powinny 
spełniać te same wysokie normy bezpieczeństwa, a regulacja potrzebna jest po to, aby 
uniemożliwić mniej odpowiedzialnym producentom powtórne wprowadzenie przestarzałego 
już pojemnika. 

Poprawka 264
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki, które są wyraźnie przeznaczone 
dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy i 
ich części składowe oraz wszelkie dające 
się odłączyć elementy tych zabawek, 
muszą posiadać takie wymiary, aby 
uniemożliwić ich połknięcie i/lub 

Zabawki, które z uwagi na funkcje, 
wymiary i cechy szczególne są wyraźnie 
przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 
36 miesięcy i ich części składowe oraz 
wszelkie dające się odłączyć elementy tych 
zabawek, muszą posiadać takie wymiary, 
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przedostanie się do dróg oddechowych.
Dotyczy to także innych zabawek, które są 
przeznaczone do wkładania do ust oraz ich 
części składowych oraz wszelkich 
dających się odłączyć elementów tych 
zabawek.

aby uniemożliwić ich połknięcie i/lub 
przedostanie się do dróg oddechowych. 
Dotyczy to także innych zabawek, które z 
uwagi na funkcje, wymiary i cechy 
szczególne są przeznaczone do wkładania 
do ust oraz ich części składowych oraz 
wszelkich dających się odłączyć 
elementów tych zabawek.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre kształty zabawek były przyczyną wielu poważnych wypadków, a nie zostały zakazane 
na mocy normy. Te same zasady powinny mieć zastosowanie do opakowania, gdyż dzieci 
często bawią się także opakowaniem. Większość producentów automatów do sprzedaży 
towarów roaz najwięksi producenci jajek z niespodzianką przyjmuje już odpowiednie środki, 
zastępując ten rodzaj pojemnika znacznie bezpieczniejszym odpowiednikiem, do której to 
zmiany odnosimy się z dużą przychylnością, jednak wszelkie rodzaje opakowania powinny 
spełniać te same wysokie normy bezpieczeństwa, a regulacja potrzebna jest po to, aby 
uniemożliwić mniej odpowiedzialnym producentom powtórne wprowadzenie przestarzałego 
już pojemnika. 

Poprawka 265
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki, które są wyraźnie przeznaczone 
dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy i 
ich części składowe oraz wszelkie dające 
się odłączyć elementy tych zabawek, 
muszą posiadać takie wymiary, aby 
uniemożliwić ich połknięcie i/lub 
przedostanie się do dróg oddechowych. 
Dotyczy to także innych zabawek, które są 
przeznaczone do wkładania do ust oraz ich 
części składowych oraz wszelkich 
dających się odłączyć elementów tych 
zabawek.

Zabawki, które są wyraźnie przeznaczone 
dla dzieci w wieku poniżej 60 miesięcy, i 
ich części składowe oraz wszelkie dające 
się odłączyć elementy tych zabawek, 
muszą posiadać takie wymiary, aby 
uniemożliwić ich połknięcie i/lub 
przedostanie się do dróg oddechowych. 
Dotyczy to także innych zabawek, które są 
przeznaczone do wkładania do ust, 
zabawek działających lepiej po zwilżeniu 
śliną, a także ich części składowych oraz 
wszelkich dających się odłączyć 
elementów tych zabawek.

Or. el
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Poprawka 266
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki, które są wyraźnie przeznaczone 
dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy i 
ich części składowe oraz wszelkie dające 
się odłączyć elementy tych zabawek, 
muszą posiadać takie wymiary, aby 
uniemożliwić ich połknięcie i/lub 
przedostanie się do dróg oddechowych.
Dotyczy to także innych zabawek, które są 
przeznaczone do wkładania do ust oraz ich 
części składowych oraz wszelkich 
dających się odłączyć elementów tych 
zabawek.

Zabawki, które z uwagi na funkcje, 
wymiary i cechy szczególne są wyraźnie 
przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 
36 miesięcy i ich części składowe oraz 
wszelkie dające się odłączyć elementy tych 
zabawek, muszą posiadać takie wymiary, 
aby uniemożliwić ich połknięcie i/lub 
przedostanie się do dróg oddechowych. 
Dotyczy to także innych zabawek, które z 
uwagi na funkcje, wymiary i cechy 
szczególne są przeznaczone do wkładania 
do ust oraz ich części składowych oraz 
wszelkich dających się odłączyć 
elementów tych zabawek.

Or. en

Poprawka 267
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki, które są wyraźnie przeznaczone 
dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy i 
ich części składowe oraz wszelkie dające 
się odłączyć elementy tych zabawek, 
muszą posiadać takie wymiary, aby 
uniemożliwić ich połknięcie i/lub 
przedostanie się do dróg oddechowych. 
Dotyczy to także innych zabawek, które są 
przeznaczone do wkładania do ust oraz ich 
części składowych oraz wszelkich 
dających się odłączyć elementów tych 

Zabawki, które są wyraźnie przeznaczone 
dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy i 
ich części składowe oraz wszelkie dające 
się odłączyć elementy tych zabawek, 
muszą posiadać takie wymiary, aby 
uniemożliwić ich połknięcie i/lub 
przedostanie się do dróg oddechowych. 
Dotyczy to także innych zabawek, które są 
przeznaczone do wkładania do ust oraz 
zabawek znajdujących się w żywności lub 
wymieszanych z żywnością, a także ich 
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zabawek. części składowych oraz wszelkich 
dających się odłączyć elementów tych 
zabawek.

Or. en

Uzasadnienie

Zabawki, które są wyraźnie przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy i ich części 
składowe oraz wszelkie dające się odłączyć elementy tych zabawek, muszą posiadać takie 
wymiary, aby uniemożliwić ich połknięcie lub przedostanie się do dróg oddechowych. Dotyczy 
to także innych zabawek, które są przeznaczone do wkładania do ust oraz zabawek 
znajdujących się w żywności lub wymieszanych z żywnością, a także ich części składowych 
oraz wszelkich dających się odłączyć elementów tych zabawek.

Poprawka 268
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 –akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki i ich części muszą mieć takie 
wymiary, aby nie stwarzać ryzyka odcięcia 
dopływu powietrza w wyniku obstrukcji 
przez przedmioty zaklinowane w ustach 
lub gardle albo przedmioty, które utkwiły 
przy wejściu do dolnych dróg 
oddechowych.

Or. en

Poprawka 269
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 –akapit trzeci b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opakowania, w których znajdują się 
zabawki przy sprzedaży detalicznej, nie 
mogą stwarzać ryzyka uduszenia ani 
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odcięcia dopływu powietrza w wyniku 
zewnętrznej obstrukcji dróg oddechowych 
przez usta i nos. Kuliste, jajowate lub 
elipsoidalne opakowania nie mogą mieć 
wymiarów mogących powodować 
wewnętrzną obstrukcję dróg oddechowych 
wskutek zaklinowania w ustach czy 
gardle. 

Or. en

Poprawka 270
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością muszą posiadać 
własne opakowanie. Opakowanie to, w 
dostarczonej postaci, musi mieć takie 
wymiary, aby uniknąć ryzyka połknięcia 
i/lub przedostania się do dróg 
oddechowych.

Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością muszą posiadać 
własne opakowanie. Opakowanie to, w 
dostarczonej postaci, musi mieć takie 
wymiary, aby uniknąć ryzyka połknięcia 
lub przedostania się do dróg oddechowych 
i musi spełniać pozostałe wymogi 
opakowań zabawek zawarte w punkcie 4e.
Cylindryczne opakowania wewnętrzne o 
zaokrąglonych brzegach, które w 
dostarczonej postaci można podzielić na 
dwie oddzielne połówki, nie mogą mieć 
wymiarów mogących powodować 
wewnętrzną obstrukcję dróg 
oddechowych.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre kształty zabawek były przyczyną wielu poważnych wypadków, a nie zostały zakazane 
na mocy normy. Te same zasady powinny mieć zastosowanie do opakowania, gdyż dzieci 
często bawią się także opakowaniem. Większość producentów automatów do sprzedaży 
towarów oraz najwięksi producenci jajek z niespodzianką przyjmują już odpowiednie środki, 
zastępując ten rodzaj pojemnika znacznie bezpieczniejszym odpowiednikiem, do której to 
zmiany odnosimy się z dużą przychylnością, jednak wszelkie rodzaje opakowania powinny 
spełniać te same wysokie normy bezpieczeństwa, a regulacja potrzebna jest po to, aby 
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uniemożliwić mniej odpowiedzialnym producentom powtórne wprowadzenie przestarzałego 
już pojemnika. 

Poprawka 271
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością muszą posiadać 
własne opakowanie. Opakowanie to, w 
dostarczonej postaci, musi mieć takie 
wymiary, aby uniknąć ryzyka połknięcia 
i/lub przedostania się do dróg 
oddechowych.

Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością muszą posiadać 
własne opakowanie. Opakowanie to, w 
dostarczonej postaci, musi mieć takie 
wymiary, aby uniknąć ryzyka połknięcia 
lub przedostania się do dróg oddechowych 
i nie może stwarzać żadnego innego 
ryzyka asfiksji, odcięcia dopływu 
powietrza, zewnętrznej lub wewnętrznej 
obstrukcji dróg oddechowych ani 
uduszenia.

Or. el

Poprawka 272
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością muszą posiadać 
własne opakowanie. Opakowanie to, w 
dostarczonej postaci, musi mieć takie 
wymiary, aby uniknąć ryzyka połknięcia 
i/lub przedostania się do dróg 
oddechowych.

Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością muszą być 
opakowane oddzielnie, aby uniemożliwić 
migrację składników czy zapachów między 
żywnością i zabawką. Opakowanie to, w 
dostarczonej postaci, musi mieć takie 
wymiary, aby uniknąć ryzyka połknięcia 
i/lub przedostania się do dróg 
oddechowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Produkty niejadalne w jadalnych stwarzają ryzyko psychologicznego skojarzenia przez małe 
dzieci przedmiotów jadalnych z zabawkami, których nie należy wsadzać do ust. Jeżeli zabawki 
są ukryte w produktach spożywczych, rodzice mogą nie zdawać sobie sprawy z ich obecności. 
Przezroczyste oddzielne opakowania gwarantują, że rodzice są w stanie kontrolować 
oddzielnie dostęp do zabawek i do środków spożywczych. 

Poprawka 273
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością muszą posiadać 
własne opakowanie. Opakowanie to, w 
dostarczonej postaci, musi mieć takie 
wymiary, aby uniknąć ryzyka połknięcia 
i/lub przedostania się do dróg 
oddechowych.

Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością muszą posiadać 
własne opakowanie. Opakowanie to, w 
dostarczonej postaci, musi mieć takie 
wymiary, aby uniknąć ryzyka połknięcia 
lub przedostania się do dróg oddechowych 
i nie może stwarzać żadnego innego 
rodzaju ryzyka asfiksji, uduszenia, 
zewnętrznej czy wewnętrznej obstrukcji 
dróg oddechowych czy zadławienia.

Or. en

Poprawka 274
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością muszą posiadać 
własne opakowanie. Opakowanie to, w 
dostarczonej postaci, musi mieć takie 
wymiary, aby uniknąć ryzyka połknięcia 
i/lub przedostania się do dróg 
oddechowych.

Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością muszą posiadać 
własne opakowanie. Opakowanie to, w 
dostarczonej postaci, musi mieć takie 
wymiary, aby uniknąć ryzyka połknięcia 
lub przedostania się do dróg oddechowych 
i musi spełniać pozostałe wymogi 
opakowań zabawek zawarte w punkcie 4e.
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Cylindryczne opakowania wewnętrzne o 
zaokrąglonych brzegach, które można 
podzielić na dwie oddzielne połówki, nie 
mogą mieć wymiarów mogących 
powodować wewnętrzną obstrukcję dróg 
oddechowych.

Or. en

Poprawka 275
Martí Grau i Segú

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 –akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie definicji „zabawek” w art. 1 
zakres zastosowania niniejszej dyrektywy 
nie obejmuje jednoczęściowych ozdób 
stanowiących element niektórych 
tradycyjnych artykułów spożywczych.

Or. es

Uzasadnienie

Niektóre produkty, głęboko zakorzenione w ludowej tradycji, mogą zawierać małe elementy 
dekoracyjne, których nie należy uznawać za zabawki. 

Poprawka 276
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 –akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki w żywności powinny wyraźnie 
odróżniać się od żywności kolorem, 
konsystencją i wielkością. Etykiety z 
ostrzeżeniami na produktach spożywczych 
zawierających zabawki nie mogą być 
zniekształcone, w szczególności złożone 
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ani zmięte, ani też łatwo uszkodzone.

Or. en

Uzasadnienie

Zabawki oferowane są dziecku równocześnie z żywnością, w której są umieszczone. Bawiąc 
się zabawką, dziecko zje dany artykuł spożywczy, nie zawsze zwracając uwagę na to, co 
wkłada do ust (np. małą część zabawki). Odnośne ostrzeżenia i etykiety nie mogą być 
zniekształcone, gdyż może to pogorszyć czytelność ostrzeżenia.

Poprawka 277
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki mocno przytwierdzone do 
produktu żywnościowego w chwili 
spożycia, w taki sposób, że produkt 
żywnościowy musi zostać spożyty, aby 
uzyskać bezpośredni dostęp do zabawki, są 
zakazane.

Zabawki mocno przytwierdzone do 
produktu żywnościowego w chwili 
spożycia, w taki sposób, że produkt 
żywnościowy musi zostać spożyty, aby 
uzyskać bezpośredni dostęp do zabawki, są 
zakazane. Części zabawek jakoś inaczej 
bezpośrednio przytwierdzone do produktu 
spożywczego spełniają wymogi określone 
w pkt. 4c i 4d.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre kształty zabawek były przyczyną wielu poważnych wypadków, a nie zostały zakazane 
na mocy normy. Te same zasady powinny mieć zastosowanie do opakowania, gdyż dzieci 
często bawią się także opakowaniem. Większość producentów automatów do sprzedaży 
towarów oraz najwięksi producenci jajek z niespodzianką przyjmują już odpowiednie środki, 
zastępując ten rodzaj pojemnika znacznie bezpieczniejszym odpowiednikiem, do której to 
zmiany odnosimy się z dużą przychylnością, jednak wszelkie rodzaje opakowania powinny 
spełniać te same wysokie normy bezpieczeństwa, a regulacja potrzebna jest po to, aby 
uniemożliwić mniej odpowiedzialnym producentom powtórne wprowadzenie przestarzałego 
już pojemnika. 
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Poprawka 278
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki mocno przytwierdzone do 
produktu żywnościowego w chwili 
spożycia, w taki sposób, że produkt 
żywnościowy musi zostać spożyty, aby 
uzyskać bezpośredni dostęp do zabawki, są 
zakazane.

Zabawki znajdujące się w produkcie 
żywnościowym w chwili spożycia w taki 
sposób, że produkt żywnościowy musi 
zostać rozcięty lub spożyty, aby uzyskać 
bezpośredni dostęp do zabawki, są 
zakazane.

Or. el

Poprawka 279
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki mocno przytwierdzone do 
produktu żywnościowego w chwili 
spożycia, w taki sposób, że produkt 
żywnościowy musi zostać spożyty, aby 
uzyskać bezpośredni dostęp do zabawki, są 
zakazane.

Zabawki znajdujące się w produkcie 
żywnościowym lub z nim wymieszane w 
taki sposób, że produkt żywnościowy musi 
zostać spożyty lub rozerwany, aby uzyskać 
bezpośredni dostęp do zabawki, są 
zakazane.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie sformułowania Komisji, by usunąć dwuznaczność.
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Poprawka 280
Jan Cremers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki mocno przytwierdzone do 
produktu żywnościowego w chwili 
spożycia, w taki sposób, że produkt 
żywnościowy musi zostać spożyty, aby 
uzyskać bezpośredni dostęp do zabawki, są 
zakazane.

Zabawki mocno przytwierdzone do 
produktu żywnościowego w chwili 
spożycia, w taki sposób, że produkt 
żywnościowy musi zostać spożyty, aby 
uzyskać bezpośredni dostęp do zabawki, 
muszą mieć takie wymiary, aby 
uniemożliwić jej połknięcie lub 
przedostanie się do dróg oddechowych.

Or. en

Poprawka 281
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki mocno przytwierdzone do 
produktu żywnościowego w chwili 
spożycia, w taki sposób, że produkt 
żywnościowy musi zostać spożyty, aby 
uzyskać bezpośredni dostęp do zabawki, są 
zakazane.

Zabawki mocno przytwierdzone do 
produktu żywnościowego w chwili 
spożycia, w taki sposób, że produkt 
żywnościowy musi zostać spożyty, aby 
uzyskać bezpośredni dostęp do zabawki, są 
zakazane. Części zabawek inaczej 
bezpośrednio przytwierdzone do produktu 
spożywczego spełniają wymogi określone 
w pkt. 4c i 4d.

Or. en
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Poprawka 282
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 –akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Części zabawek przytwierdzone do 
produktu spożywczego niewymagającego 
konsumpcji, aby uzyskać dostęp do 
zabawki, powinny mieć takie wymiary, 
żeby nie mogły być połknięte ani nie 
mogły przedostać się do dróg 
oddechowych czy powodować wewnętrznej 
obstrukcji dróg oddechowych.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to przypadek cukierkowej szminki w plastikowej oprawce i z plastikową nasadką lub 
cukierkowych lizaków w plastikowej osłonie. Gdy dziecko ssie cukierek, istnieje ryzyko, że 
oprawka lub osłona przedostaną się do dróg oddechowych bez konieczności skonsumowania 
całej szminki. Taka cukierkowa szminka stała się przyczyną śmiertelnego wypadku w Irlandii, 
gdzie dziecko (w wieku powyżej trzech lat) połknęło nasadkę. W nasadkach zrobiono teraz 
dziurki umożliwiające przepływ powietrza, wiadomo jednak, że produkt ten jest zabroniony w 
niektórych państwach członkowskich, np. w Szwecji.

Poprawka 283
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 –akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki znajdujące się w żywności muszą 
wyraźnie odróżniać się od żywności 
kolorem, formą i rozmiarem.

Or. el
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Poprawka 284
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 –akapit piąty b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia na żywności zawierającej 
zabawki nie mogą być zniekształcone, w 
szczególności złożone ani zagięte, ani też 
nie mogą się łatwo deformować.

Or. el

Poprawka 285
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 –akapit piąty c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Części zabawek przytwierdzone do 
żywności, której nie trzeba spożyć, by 
uzyskać dostęp do zabawki, muszą mieć 
rozmiary uniemożliwiające ich połknięcie, 
przedostanie się do dróg oddechowych lub 
spowodowanie wewnętrznej obstrukcji 
dróg oddechowych.

Or. el

Poprawka 286
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 –akapit piąty d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zagrożenia nieodłącznie związane z 
zabawkami w żywności oceniane są w 
oparciu o zasadę przezorności.
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Or. en

Poprawka 287
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 7 – akapit drugi a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może określić maksymalną 
prędkość konstrukcyjną zabawek-
pojazdów o napędzie elektrycznym 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
46 ust. 2.

Or. el

Poprawka 288
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Prędkość konstrukcyjna” oznacza 
typową potencjalną prędkość 
eksploatacyjną określoną konstrukcją i 
cechami fizycznymi.

Komisja może określić maksymalną 
prędkość konstrukcyjną pojazdów dla 
dzieci o napędzie elektrycznym zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 46 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Komisja może określić maksymalną prędkość konstrukcyjną pojazdów dla dzieci o napędzie 
elektrycznym zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 46 
ust. 2. 
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Poprawka 289
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Wymóg ten stosuje się do wszystkich 
zabawek niezależnie od grupy wiekowej, 
dla jakiej są przeznaczone. Dopuszczalny 
poziom hałasu impulsowego powinien 
wynosić 135 dB LpC szczytowe mierzone 
przy uchu. Dopuszczalny poziom hałasu 
ciągłego określa się w oparciu o 
wrażliwość ucha niemowlęcia w wieku 
poniżej 36 miesięcy.
Komisja może obniżyć dopuszczalną 
wartość poziomu hałasu dla tych zabawek 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 46 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne normy dopuszczalnych poziomów hałasu nie uwzględniają dostatecznie możliwości 
ewentualnego uszkodzenia słuchu u dzieci. Dopuszczalne poziomy hałasu powinny być zatem 
ustalane w oparciu o najbardziej narażoną grupę wiekową, czyli dzieci w wieku poniżej 
trzech lat. Określenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu hałasu w przypadku zabawek 
wydających dźwięk to kwestia polityczna, co do której decyzję należy podjąć na szczeblu 
politycznym na mocy procedury komitologii połączonej z kontrolą. Nie należy jej pozostawiać 
w gestii organów normalizacyjnych.
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Poprawka 290
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

- nie przekraczał dopuszczalnego poziomu 
hałasu impulsowego w wysokości 135 dB 
LpC szczytowe mierzonego przy uchu,
- nie przekraczał dopuszczalnego poziomu 
hałasu ciągłego w wysokości 70 dB LpC 
pochodzącego z zabawek z natury 
trzymanych blisko ucha, takich jak 
zabawki ze słuchawkami lub zabawkowe 
telefony,
- w żadnym wypadku nie przekraczał 
odnośnych dopuszczalnych wartości 
stosowanych w odniesieniu do dorosłych 
w przepisach o bezpieczeństwie pracy.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do hałasu należy stosować dokładne dopuszczalne wartości. W przypadku 
hałasu impulsowego proponowana dopuszczalna wartość odpowiada wartości granicznej, 
przy której dorosły robotnik musi nosić ochraniacze na uszy. W przypadku hałasu ciągłego 
pochodzącego z zabawek z natury trzymanych blisko ucha dopuszczalna wartość powinna być 
stosowana bez ograniczeń wiekowych. W przypadku hałasu ciągłego pochodzącego ze 
wszystkich innych zabawek poziom hałasu nie powinien w żadnym razie być wyższy niż 
dopuszczalna wartość stosowana do dorosłych zatrudnionych w przemyśle. 
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Poprawka 291
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. sv

Uzasadnienie

Obecne normy w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu nie uwzględniają dostatecznie 
możliwości ewentualnego uszkodzenia słuchu u dzieci. Po pierwsze, nie dotyczą one 
wszystkich zabawek (np. norma dla zabawek trzymanych blisko ucha dotyczy jedynie zabawek 
dla dzieci w wieku poniżej 10 miesięcy). Po drugie, należy obniżyć dopuszczalny poziom dla 
hałasu impulsowego. Biorąc pod uwagę rzeczywiste sytuacje w rodzinie z dziećmi w różnym 
wieku, dopuszczalne poziomy hałasu należy ustalić w odniesieniu do najbardziej podatnego 
dziecka, czyli w wieku poniżej 36 miesięcy.

Poprawka 292
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Zabawki zaprojektowane do 
wydawania dźwięku powinny być 
zaprojektowane i skonstruowane w taki 

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

sposób, aby wydawany przez nie dźwięk 
nie mógł uszkodzić słuchu dzieci. Wymóg 
ten należy stosować do wszystkich 
zabawek niezależnie od grupy wiekowej, 
dla jakiej są przeznaczone. W przypadku 
hałasu impulsowego szczytowy poziom 
dźwięku C dla zabawek mierzony przy 
uchu powinien wynosić 115 dB. W 
przypadku hałasu ciągłego szczytowy 
poziom dźwięku C dla zabawek mierzony 
przy uchu powinien wynosić 80 dB. 

Or. sv

Uzasadnienie

Badania wykazują, że długotrwałe narażenie na hałas powyżej 80 dB może prowadzić do 
uszkodzeń słuchu. Dzieci są szczególnie narażone, ponieważ ich uszy są wrażliwsze na 
wysokie poziomy decybeli niż uszy osób dorosłych, czego dowodzi wzrost liczby uszkodzeń 
słuchu u dzieci w ostatnich latach. W związku z tym poziom decybeli dla szczególnie 
szkodliwych zabawek, tak zwanych zabawek wytwarzających hałas impulsowy, powinien 
wynosić 115 dB. 

Poprawka 293
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. Zabawki zaprojektowane do 
wydawania dźwięku powinny być 
zaprojektowane i skonstruowane w taki 
sposób, aby wydawany przez nie dźwięk 
nie mógł uszkodzić słuchu dzieci. Komisja 
może określić dopuszczalne wartości dla 
takich zabawek zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 46 ust. 2.

Or. el
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Poprawka 294
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. Zabawki i ich części, które mogą 
zostać połknięte przez dzieci, w 
szczególności magnesy czy elementy 
magnetyczne, części pęczniejące czy 
baterie guzikowe, nie mogą stwarzać 
ryzyka uszkodzenia przewodu 
pokarmowego ani jelit,

Or. en

Uzasadnienie

Od czasu przyjęcia niniejszej dyrektywy na zagrożenia spowodowane zabawkami lub 
częściami zabawek spożytymi przez dzieci zwraca się wiele uwagi. Ryzyko tego rodzaju 
powinno być objęte specjalnym wymogiem bezpieczeństwa zmuszającym organy 
normalizacyjne do ujęcia go w normach. Norma dotycząca zabawek magnetycznych jest już w 
przygotowaniu, ale w celu utrzymania systemu nowego podejścia zagrożenie takie powinno 
zostać również objęte specjalnym wymogiem bezpieczeństwa w załączniku II.

Poprawka 295
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. Zabawki lub części zabawek dostępne 
na tyle, że mogą zostać strawione, 
wytwarzane są w sposób niepowodujący 
szkód przy spożyciu. Ma to w 
szczególności zastosowanie do ryzyka 
stwarzanego przez baterie, siły 
magnetyczne i zdolność zmiany objętości 
czy kształtu.

Or. en
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Poprawka 296
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zabawki powinny być zaprojektowane i 
skonstruowane w taki sposób, że podczas 
używania nie występuje ryzyko 
niekorzystnych skutków dla zdrowia 
ludzkiego związane z narażeniem na 
działanie substancji lub preparatów 
chemicznych, z których zabawki się 
składają lub które zawierają, jak określono 
w art. 9 ust. 2. 

1. Zabawki powinny być zaprojektowane i 
skonstruowane w taki sposób, że podczas 
używania nie występuje ryzyko 
niekorzystnych skutków dla zdrowia 
ludzkiego ani układu hormonalnego 
związane z narażeniem na działanie 
substancji lub preparatów chemicznych, z 
których zabawki się składają lub które 
zawierają, jak określono w art. 9 ust. 2. 

Or. en

Poprawka 297
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania pkt 
2, stosowanie w zabawkach substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG i substancje 
powodujące zaburzenia 
endokrynologiczne zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG oraz substancje wymienione 
z uwagi na skutki dla zdrowia na 
kandydackiej liście substancji 
przygotowanej zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006 (REACH) jest 
zakazane, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
substancje te zawarte są w elektronicznych 
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fizycznie niedostępne dla dzieci. częściach składowych zabawek, które są 
fizycznie niedostępne dla dzieci.

Obecność śladowych ilości tych substancji 
jest dopuszczalna pod warunkiem, że 
substancje te nie są dodawane celowo, 
poziom migracji substancji jest 
zaniedbywalny, a ich obecność jest 
nieunikniona z punktu widzenia 
technicznego przy zastosowaniu zasad 
dobrej praktyki wytwarzania.
W przypadku, gdy naturalnie występujący 
surowiec organiczny tradycyjnie 
wykorzystywany do wytwarzania zabawek 
posiada naturalną zawartość substancji 
CMR, materiał ten może zawierać 
substancje CMR pod warunkiem, że 
substancja ta nie jest celowo dodawana, że 
zawartość uznana jest za niską i że 
materiał ten nie spowodował uprzednio 
szkód z uwagi na zawartość CMR. 
Pozostałości monomerów w plastikach 
polimerowych mogą być dopuszczalne, o 
ile poziomy migracji danej substancji są 
zaniedbywalne, a jej obecność jest 
nieunikniona z technicznego punktu 
widzenia przy zastosowaniu zasad dobrej 
praktyki wytwarzania.
Ponadto stal nierdzewna może zawierać 
nikiel, pod warunkiem że poziomy 
migracji są zaniedbywalne.
Żaden z wymienionych wyjątków nie ma 
zastosowania do rtęci.

Or. en

Uzasadnienie

CMR-substances and endocrine disrupters have properties of very high concern and they 
should not be used in toys at all. It is in general possible to produce materials without these 
substances. The exemptions from the prohibition should be limited to where the presence of 
CMR is unavoidable and risk could be considered to be low. Regarding the exception for 
naturally occurring raw materials this exception is ensuring to allow the use of wood and 
similar materials.  EU-manufacturers are not known to use mercury in toys but imported toys 
have unfortunately contained the substance in some cases. 
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Poprawka 298
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania pkt 
2, stosowanie w zabawkach substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) dla 
substancji zaklasyfikowanych jako 
powodujące zaburzenia 
endokrynologiczne zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG i inne substancje 
wymienione na kandydackiej liście 
substancji przygotowanej zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
(REACH) jest zakazane. Śladowa 
obecność wymienionych substancji jest 
dopuszczalna, pod warunkiem, iż jest ona 
nieunikniona z technicznego punktu 
widzenia, przy zastosowaniu zasad dobrej 
praktyki wytwarzania.

Or. en

Poprawka 299
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania pkt 
2, stosowanie w zabawkach substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) zgodnie z 

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

substancji zaklasyfikowanych jako 
powodujące zaburzenia 
endokrynologiczne zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG i inne substancje 
wymienione na kandydackiej liście 
substancji przygotowanej zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
(REACH) jest zakazane ze względów 
zdrowotnych. Obecność tych substancji 
jest dopuszczalna wyłącznie pod 
warunkiem, że obecność ta jest 
nieunikniona z technicznego punktu 
widzenia przy zastosowaniu zasad dobrej 
praktyki wytwarzania lub też gdy 
substancje te zawarte są w częściach 
składowych zabawek lub 
mikrostrukturalnie odrębnych częściach 
zabawek, które nie są w żadnym wypadku 
dostępne dla dzieci. 

Or. en

Uzasadnienie

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. 

Poprawka 300
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania pkt 
2, stosowanie w zabawkach substancji 

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

zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG dla substancji 
zaklasyfikowanych jako powodujące 
zaburzenia endokrynologiczne i 
substancje trwałe, wykazujące zdolność do 
bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub 
bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą 
zdolność do bioakumulacji (vPvB) jest 
zakazane.

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

Or. en

Uzasadnienie

Substancje CMR, jak również inne substancje uznane za wzbudzające szczególnie duże obawy 
(np. powodujące zaburzenia endokrynologiczne), są w zabawkach zakazane. Dzieci rozwijają 
się fizycznie, dlatego cechuje je duża wrażliwość na substancje, które mogą wpływać na różne 
procesy zachodzące w ich organizmie. Ponadto w swojej rezolucji z dnia 26 września w 
sprawie bezpieczeństwa produktów, a w szczególności zabawek, Parlament Europejski 
wezwał do bezwarunkowego zakazu stosowania jakichkolwiek substancji CMR (kategorii 1, 2 
i 3) i innych podobnych substancji, takich jak substancje powodujące zaburzenia 
endokrynologiczne, czynniki uczulające lub substancje zapachowe. 

Poprawka 301
Emmanouil Angelakas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania pkt 
2, stosowanie w zabawkach substancji 

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

zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG.

Obecność śladowych ilości tych
substancji, które są nieuniknione z 
technicznego punktu widzenia przy 
zastosowaniu zasad dobrej praktyki 
wytwarzania, np. monomerów w 
plastikach, jest dopuszczalna pod 
warunkiem zachowania zgodności z 
przepisami rozporządzenia (WE) 
1935/2004.

Or. en

Uzasadnienie

Dopuszczalne stężenia określone w dyrektywie 67/548/EWG i dyrektywie 1999/45/WE dla 
substancji CMR niekoniecznie mają zastosowanie do zabawek, ponieważ dotyczą one 
preparatów, a nie przedmiotów. Ponadto te dopuszczalne wartości opracowano dla 
dorosłych, a nie dla dzieci, którym grozi większe ryzyko narażenia na działanie substancji 
chemicznych niż dorosłym. Ogólna wartość graniczna w wysokości 0,1% ustalona dla 
substancji CMR w dokumencie 1999/45/WE jest prócz tego dość wysoka i brak dowodów, że 
poziom ten gwarantuje dzieciom bezpieczeństwo z punktu widzenia narażenia ich na działanie 
substancji CMR. 
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Poprawka 302
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania 
pkt 2 stosowanie w zabawkach substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) zgodnie 
z dyrektywą 67/548/EWG 
w indywidualnych stężeniach równych lub 
większych niż odpowiednie stężenia 
określone dla klasyfikacji preparatów 
zawierających substancje zgodnie 
z dyrektywą 1999/45/WE jest zakazane, 
z wyjątkiem sytuacji gdy substancje te 
zawarte są w częściach składowych 
zabawek lub mikrostrukturalnie odrębnych 
częściach zabawek, które są fizycznie 
niedostępne dla dzieci podczas 
użytkowania zgodnego z akapitem 
pierwszym art. 9 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa mogą obowiązywać tylko w takim stopniu, w jakim 
zabawki są używane zgodnie z przeznaczeniem lub w przewidywalnym zakresie, przy czym 
należy uwzględnić zachowanie dzieci. Ograniczenia użytkowania nie obowiązują w takim 
stopniu, w jakim kontakt byłby możliwy wyłącznie przy całkowicie nieprzewidywalnym użyciu.

Poprawka 303
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość fizycznego kontaktu poprzez wciągnięcie przez usta lub nos także powinna zostać 
wyeliminowana i tym samym jasno sformułowana.

Poprawka 304
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

sytuacji gdy substancje te zawarte są w 
częściach składowych zabawek lub 
mikrostrukturalnie odrębnych częściach 
zabawek, które są fizycznie niedostępne 
dla dzieci, gdy używane są zgodnie z 
przeznaczeniem lub w przewidywalny 
sposób, z uwzględnieniem zachowania 
dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia spójności z rozporządzeniem REACH i unijnymi metodologiami oceny 
ryzyka bezpieczeństwo zabawek należy oceniać w oparciu o obecność w zabawkach, a nie 
zastosowanie w nich, substancji CMR 1 i 2. Obecność ich może być dopuszczalna jedynie 
wtedy, gdy ocena nie wykazała, iż stwarzają ryzyko dla dzieci.

Poprawka 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania pkt 
2, zabawki nie zawierają substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości kategorii 1 lub 2 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy
67/548/EWG w indywidualnych stężeniach 
równych lub większych niż odpowiednie 
stężenia określone dla klasyfikacji 
preparatów zawierających substancje 
zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE, z 
wyjątkiem sytuacji gdy substancje te 
zawarte są w częściach składowych lub 
częściach zabawek, które są niedostępne 
dla dzieci, co zdefiniowano w normie EN 
71.

Or. en
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Uzasadnienie

Okres przejściowy: uzasadnienie w punkcie 16b preambuły nowym i art. 52. Jeżeli nie 
występuje narażenie, nie ma ryzyka, zatem bezpieczeństwo nie wzrośnie poprzez objęcie tymi 
ograniczeniami niedostępnych części składowych zabawki. Wykreśla się odniesienie do 
substancji alternatywnych, ponieważ jeżeli ocena ryzyka wykaże, że dana substancja nie 
stwarza zagrożenia, nie ma powodu nakładania na sektor zabawkarski kolejnych obciążeń w 
celu wskazania substancji alternatywnej. Nowe ustępy stanowią dostosowanie do przepisów 
rozporządzenia REACH.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania pkt 
2, zabawki nie zawierają substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości kategorii 1 lub 2 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy
67/548/EWG w indywidualnych stężeniach 
równych lub większych niż odpowiednie 
stężenia określone dla klasyfikacji 
preparatów zawierających substancje 
zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE, z 
wyjątkiem sytuacji gdy substancje te 
zawarte są w częściach składowych lub 
częściach zabawek, które są niedostępne 
dla dzieci, co zdefiniowano w normie EN 
71.

Or. en

Uzasadnienie

Transition period (the rational for our proposed amendment to the transition period in recital 
16 b new and Article 52 – see above)

The proposed amendments are needed to prepare to apply the new chemicals provisions. 
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Accessibility There is no benefit to the safety by apply the restrictions to the internal 
components of a toy.  It is in the standard that all the technical details of toy safety are 
worked out, including the likelihood of breakages.  It is for this reason that we recommend 
that the definition of accessibility is that established by the standard. When there is no 
exposure to these components there is no risk for children’s health.

Poprawka 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania pkt 
2, zabawki nie zawierają substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości kategorii 1 lub 2 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy
67/548/EWG w indywidualnych stężeniach 
równych lub większych niż odpowiednie 
stężenia określone dla klasyfikacji 
preparatów zawierających substancje 
zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE, z 
wyjątkiem sytuacji gdy substancje te 
zawarte są w częściach składowych lub 
częściach zabawek, które są niedostępne 
dla dzieci, co zdefiniowano w normie EN 
71.

Or. en

Uzasadnienie

Similar to the Authorisation procedure under REACH, the amendment 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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Poprawka 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

4.1 użycie substancji zostało ocenione 
przez odpowiedni komitet naukowy i 
uznane za bezpieczne, w szczególności pod 
względem narażenia na jej działanie i 
podjęto decyzję określoną w art. 45 ust. 2;

4.1 Odpowiedni komitet naukowy ocenił, 
że substancje zaklasyfikowane jako 
substancje CMR kategorii 1 i 2 zgodnie z 
załącznikiem I do dyrektywy 67/548/EWG 
zawarte w dostępnych częściach 
składowych lub częściach zabawek w 
ilościach przekraczających dopuszczalne 
stężenia określone w pkt. 3 nie stwarzają 
niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego, w szczególności z punktu 
widzenia narażenia na ich działanie. 
W tym celu producenci mogą przed 
końcem okresu przejściowego na mocy 
art. 52 składać wnioski do Komisji w 
sprawie przeprowadzenia przez 
odpowiedni komitet naukowy oceny 
ryzyka stwarzanego przez substancje 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 1 i 2 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
67/548/EWG. Do wniosku dołącza się 
odnośne informacje, w szczególności 
dotyczące narażenia na działanie. Po 
otrzymaniu wniosku Komisja niezwłocznie 
upoważnia komitet naukowy do wydania 
opinii. 
Do czasu przyjęcia decyzji producenci 
mogą nadal wprowadzać do obrotu 
zabawki zawierające substancje 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 1 i2 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
67/548/EWG, będące przedmiotem 
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złożonego wniosku. Decyzja mająca na 
celu zmianę załącznika IIa zawierającego 
listę substancji CMR 1 i 2, których dotyczy 
niniejszy artykuł, podejmowane są 
zgodnie z art. 45 ust. 2.

4.2 nie istnieją odpowiednie substancje 
alternatywne, co zostało udokumentowane 
w analizie rozwiązań alternatywnych;
4.3 jeżeli nie jest zabronione ich 
stosowanie w artykułach konsumpcyjnych 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH).

4.2 nie zostało już zabronione ich 
stosowanie w artykułach konsumpcyjnych 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH).

Komisja upoważnia odpowiedni komitet 
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji lub preparatów, kiedy tylko 
powstają obawy co do ich bezpieczeństwa, 
oraz co najmniej co pięć lat od daty 
podjęcia decyzji zgodnie z art. 45 ust. 2.

Komisja upoważnia odpowiedni komitet 
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji wymienionych w załączniku 
IIa, kiedy tylko powstają obawy co do ich 
bezpieczeństwa, oraz co najmniej co pięć 
lat od daty podjęcia decyzji zgodnie z art. 
45 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Similar to the Authorisation procedure under REACH, the amendment 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).  

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 4

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

kategorii 1 lub 2 zgodnie z załącznikiem I 
do dyrektywy 67/548/EWG mogą być 
używane w zabawkach pod warunkiem, że 
spełnione są następujące dwa warunki:

4.1 użycie substancji zostało ocenione 
przez odpowiedni komitet naukowy i 
uznane za bezpieczne, w szczególności pod 
względem narażenia na jej działanie i 
podjęto decyzję określoną w art. 45 ust. 2;

4.1 Odpowiedni komitet naukowy ocenił, 
że substancje zaklasyfikowane jako 
substancje CMR kategorii 1 i 2 zgodnie z 
załącznikiem I do dyrektywy 67/548/EWG 
zawarte w dostępnych częściach 
składowych lub częściach zabawek w 
ilościach przekraczających dopuszczalne 
stężenia określone w pkt. 3 nie stwarzają 
niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego, w szczególności z punktu 
widzenia narażenia na ich działanie. 
W tym celu producenci mogą przed 
końcem okresu przejściowego na mocy 
art. 52 składać wnioski do Komisji w 
sprawie przeprowadzenia przez 
odpowiedni komitet naukowy oceny 
ryzyka stwarzanego przez substancje 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 1 i 2 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
67/548/EWG. Do wniosku dołącza się 
odnośne informacje, w szczególności 
dotyczące narażenia na działanie. Po 
otrzymaniu wniosku Komisja niezwłocznie 
upoważnia komitet naukowy do wydania 
opinii. 
Do czasu przyjęcia decyzji producentom 
wolno wprowadzać do obrotu zabawki 
zawierające substancje zaklasyfikowane 
jako CMR kategorii 1 i2 zgodnie z 
załącznikiem I do dyrektywy 67/548/EWG, 
będące przedmiotem złożonego wniosku. 
Decyzja mająca na celu zmianę 
załącznika IIa zawierającego listę 
substancji CMR 1 i 2, których dotyczy 
niniejszy artykuł, podejmowane są 
zgodnie z art. 45 ust. 2.

4.2 nie istnieją odpowiednie substancje 
alternatywne, co zostało udokumentowane 
w analizie rozwiązań alternatywnych;
4.3 jeżeli nie jest zabronione ich 
stosowanie w artykułach konsumpcyjnych 

4.2 jeżeli nie zostało już zabronione ich 
stosowanie w artykułach konsumpcyjnych 
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na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH).

na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH).

Komisja upoważnia odpowiedni komitet 
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji, kiedy tylko powstają obawy co 
do ich bezpieczeństwa, oraz co najmniej co 
pięć lat od daty podjęcia decyzji zgodnie z 
art. 45 ust. 2.

Komisja upoważnia odpowiedni komitet 
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji wymienionych w załączniku 
IIa, kiedy tylko powstają obawy co do ich 
bezpieczeństwa, oraz co najmniej co pięć 
lat od daty podjęcia decyzji zgodnie z art. 
45 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Substitution We ask that the requirement to replace a chemical simply because an alternative 
exists be deleted in the interest of child safety. If a risk assessment demonstrates that the 
substance poses no risk to a child, there is no reason to require to experiment with new 
chemical formulations that risk changing the performance of the material that contains it. A 
child’s safety depends first and foremost upon the safety of the materials used to construct a 
toy, e.g. whether a plastic will crack or splinter.  Safety is therefore enhanced when materials 
which meet established performance tests are used.

Poprawka 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

4.1 użycie substancji zostało ocenione 
przez odpowiedni komitet naukowy i 
uznane za bezpieczne, w szczególności pod 
względem narażenia na jej działanie i 
podjęto decyzję określoną w art. 45 ust. 2;

4.1 Odpowiedni komitet naukowy ocenił, 
że substancje zaklasyfikowane jako 
substancje CMR kategorii 1 i 2 zgodnie z 
załącznikiem I do dyrektywy 67/548/EWG 
zawarte w dostępnych częściach 
składowych lub częściach zabawek w 
ilościach przekraczających dopuszczalne 
stężenia określone w pkt. 3 nie stwarzają 
niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia 



PE412.121v02-00 146/210 AM\744156PL.doc

PL

ludzkiego, w szczególności z punktu 
widzenia narażenia na ich działanie. 
W tym celu producenci mogą przed 
końcem okresu przejściowego na mocy 
art. 52 składać wnioski do Komisji w 
sprawie przeprowadzenia przez 
odpowiedni komitet naukowy oceny 
ryzyka stwarzanego przez substancje 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 1 i 2 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
67/548/EWG. Do wniosku dołącza się 
odnośne informacje, w szczególności 
dotyczące narażenia na działanie. Po 
otrzymaniu wniosku Komisja niezwłocznie 
upoważnia komitet naukowy do wydania 
opinii. 
Do czasu przyjęcia decyzji producenci 
mogą nadal wprowadzać do obrotu 
zabawki zawierające substancje 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 1 i2 
zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
67/548/EWG, będące przedmiotem 
złożonego wniosku. Decyzja mająca na 
celu zmianę załącznika IIa zawierającego 
listę substancji CMR 1 i 2, których dotyczy 
niniejszy artykuł, podejmowane są 
zgodnie z art. 45 ust. 2.

4.2 nie istnieją odpowiednie substancje 
alternatywne, co zostało udokumentowane 
w analizie rozwiązań alternatywnych;
4.3 jeżeli nie jest zabronione ich 
stosowanie w artykułach konsumpcyjnych 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH).

4.2 jeżeli nie zostało już zabronione ich 
stosowanie w artykułach konsumpcyjnych 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH).

Komisja upoważnia odpowiedni komitet 
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji lub preparatów, kiedy tylko 
powstają obawy co do ich bezpieczeństwa, 
oraz co najmniej co pięć lat od daty 
podjęcia decyzji zgodnie z art. 45 ust. 2.

Komisja upoważnia odpowiedni komitet 
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji wymienionych w załączniku 
IIa, kiedy tylko powstają obawy co do ich 
bezpieczeństwa, oraz co najmniej co pięć 
lat od daty podjęcia decyzji zgodnie z art. 
45 ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Okres przejściowy: uzasadnienie w punkcie 16b preambuły nowym i art. 52. Jeżeli nie 
występuje narażenie, nie ma ryzyka, zatem bezpieczeństwo nie wzrośnie poprzez objęcie tymi 
ograniczeniami niedostępnych części składowych zabawki. Wykreśla się odniesienie do 
substancji alternatywnych, ponieważ jeżeli ocena ryzyka wykaże, że dana substancja nie 
stwarza zagrożenia, nie ma powodu nakładania na sektor zabawkarski kolejnych obciążeń w 
celu wskazania substancji alternatywnej. Nowe ustępy stanowią dostosowanie do przepisów 
rozporządzenia REACH.

Poprawka 311
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Substancje lub preparaty 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 1 lub 
2 zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy
67/548/EWG i wymienione w załączniku 
IIa mogą być używane w zabawkach pod 
warunkiem, że spełnione są następujące 
warunki:

4.1 użycie substancji zostało ocenione 
przez odpowiedni komitet naukowy i 
uznane za bezpieczne, w szczególności pod 
względem narażenia na jej działanie i 
podjęto decyzję określoną w art. 45 ust. 2;

4.1 użycie substancji zostało ocenione 
przez odpowiedni komitet naukowy i 
uznane za niezagrażające zdrowiu 
ludzkiemu, w szczególności pod względem 
narażenia na jej działanie, i podjęto decyzję 
określoną w art. 45 ust. 2;

4.2 nie istnieją odpowiednie substancje 
alternatywne, co zostało udokumentowane 
w analizie rozwiązań alternatywnych;

4.2 nie istnieją odpowiednie substancje 
alternatywne, co zostało udokumentowane 
w analizie rozwiązań alternatywnych;

4.3 jeżeli nie jest zabronione ich 
stosowanie w artykułach konsumpcyjnych 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH).

4.3 nie jest zabronione ich stosowanie w 
artykułach konsumpcyjnych na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH).

Do czasu przyjęcia decyzji zabawki 
zawierające substancje lub preparaty 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 1 i 2, 
a będące przedmiotem złożonego wniosku 
w sprawie przeprowadzenia oceny przez 
odpowiedni komitet naukowy, mogą być 
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nadal wprowadzane do obrotu w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. 
Decyzję mającą na celu zmianę załącznika 
IIa zawierającego listę substancji CMR 1 i 
2, których dotyczy niniejszy artykuł, 
podejmuje Komisja zgodnie z art. 45 ust. 
2.

Komisja upoważnia odpowiedni komitet 
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji lub preparatów, kiedy tylko 
powstają obawy co do ich bezpieczeństwa, 
oraz co najmniej co pięć lat od daty 
podjęcia decyzji zgodnie z art. 45 ust. 2.

Komisja upoważnia odpowiedni komitet 
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji lub preparatów, kiedy tylko 
powstają obawy co do ich bezpieczeństwa, 
oraz co najmniej co pięć lat od daty 
podjęcia decyzji zgodnie z art. 45 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku procedury udzielania zezwoleń na mocy przepisów rozporządzenia 
REACH, wyraźnie uwzględniających substancje CMR 1 i 2, poprawka przewiduje 
wprowadzenie zakazu podlegającego określonemu okresowi dla wyjątkowych przypadków, w 
którym składane są wnioski o udzielenie wyłączenia.

Poprawka 312
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane ogólne wyjątki mogą znacznie osłabić zakaz. W obecnym wniosku substancje 
CMR nie wydają się zakazane, nawet jeżeli ich użycie jest obwarowane warunkami. 
Należałoby zatem zasugerować bardziej spójny zakaz. Zwykle możliwe jest wytwarzanie 
materiałów bez tych substancji. Wyjątki od zakazu należy ograniczyć do przypadków, w 
których obecność CMR jest nieunikniona, a ryzyko można uznać za niskie. Przykłady 
elektryczne części składowe zamknięte w obudowie, monomery w plastiku i nikiel w stali 
nierdzewnej. 

Poprawka 313
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 314
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Poprawka 315
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zakazuje się stosowania w zabawkach 
substancji lub preparatów 
zaklasyfikowanych jako CMR kategorii 1 
lub 2 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy wprowadzać żadnych wyjątków. Rakotwórcze i wszystkie inne niebezpieczne 
substancje chemiczne nie powinny być nigdy dopuszczone w zabawkach, gdyż nawet w 
najmniejszych dawkach są one niezwykle niebezpieczne dla zdrowia dzieci. 
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Poprawka 316
Wolfgang Bulfon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Substancje lub preparaty 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 1 lub 
2 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG nie 
mogą być używane w zabawkach.

4.1. użycie substancji zostało ocenione 
przez odpowiedni komitet naukowy i 
uznane za bezpieczne, w szczególności pod 
względem narażenia na jej działanie i 
podjęto decyzję określoną w art. 45 ust. 2;

4.2. nie istnieją odpowiednie substancje 
alternatywne, co zostało udokumentowane 
w analizie rozwiązań alternatywnych;

4.3. jeżeli nie jest zabronione ich 
stosowanie w artykułach konsumpcyjnych 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH).

Komisja upoważnia odpowiedni komitet
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji lub preparatów, kiedy tylko 
powstają obawy co do ich bezpieczeństwa, 
oraz co najmniej co pięć lat od daty 
podjęcia decyzji zgodnie z art. 45 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Należy całkowicie zakazać wykorzystywania w zabawkach substancji o właściwościach 
rakotwórczych, mutagennych i szkodliwych dla rozrodczości kategorii 1 i 2.
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Poprawka 317
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 4 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć bezpieczeństwo zabawek dzięki zastosowaniu zasady przezorności nie ma 
powodu różnicować traktowania substancji CMR kategorii 1, 2 i 3. 

Poprawka 318
Emmanouil Angelakas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

4.1. użycie substancji zostało ocenione 
przez odpowiedni komitet naukowy i 
uznane za bezpieczne, w szczególności pod 
względem narażenia na jej działanie i 
podjęto decyzję określoną w art. 45 ust. 2;

4.1 dla tej konkretnej zabawki producent 
zabawek składa do odpowiedniego 
komitetu naukowego wniosek z 
dołączonym sprawozdaniem z oceny 
dotyczącym narażenia użytkowników na 
działanie konkretnej substancji CMR 
zawartej w zabawce;

4.2. nie istnieją odpowiednie substancje 4.2 użycie substancji zostało 
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alternatywne, co zostało udokumentowane 
w analizie rozwiązań alternatywnych;

indywidualnie ocenione przez odpowiedni 
komitet naukowy i uznane za bezpieczne, 
w szczególności pod względem narażenia 
na jej działanie i podjęto decyzję 
określoną w art. 45 ust. 2;

4.3. jeżeli nie jest zabronione ich 
stosowanie w artykułach konsumpcyjnych 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH).

4.3 nie istnieją odpowiednie substancje 
alternatywne, co zostało udokumentowane
w analizie rozwiązań alternatywnych, 
którą oceni i zatwierdzi odpowiedni 
komitet naukowy;
4.4 nie jest zabronione ich stosowanie w 
artykułach konsumpcyjnych na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH).
Komisja publikuje w załączniku … do 
niniejszej dyrektywy listę substancji lub 
preparatów oraz odpowiadających im 
zabawek, zwolnionych z wymogów 
załącznika II część III punkt 3.

Komisja upoważnia odpowiedni komitet 
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji lub preparatów, kiedy tylko 
powstają obawy co do ich bezpieczeństwa, 
oraz co najmniej co pięć lat od daty 
podjęcia decyzji zgodnie z art. 45 ust. 2.

Komisja upoważnia odpowiedni komitet 
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji lub preparatów, kiedy tylko 
powstają obawy co do ich bezpieczeństwa, 
oraz co najmniej co pięć lat od daty 
podjęcia decyzji zgodnie z art. 45 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenia na wykorzystanie w zabawce substancji CMR można udzielić jedynie na 
podstawie doświadczalnych badań migracji, które wykażą, że narażenie dziecka na działanie 
danej substancji jest niższe od podanej wartości procentowej x% tolerowanego dziennego 
pobrania (TDI). W oparciu o takie badania właściwy komitet naukowy zatwierdzi 
zastosowanie danej substancji w podanym stężeniu i dla konkretnej zabawki. Listę 
zatwierdzonych substancji i odpowiadających im zabawek można umieścić w załączniku do 
dyrektywy, który będzie na bieżąco aktualizowany.
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Poprawka 319
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 4.3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja upoważnia odpowiedni komitet 
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji lub preparatów, kiedy tylko 
powstają obawy co do ich bezpieczeństwa, 
oraz co najmniej co pięć lat od daty 
podjęcia decyzji zgodnie z art. 45 ust. 2.

Komisja upoważnia odpowiedni komitet 
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji lub preparatów wymienionych w 
załączniku IIa, kiedy tylko powstają 
obawy co do ich bezpieczeństwa, oraz co 
najmniej co pięć lat od daty podjęcia 
decyzji zgodnie z art. 45 ust. 2.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do czasu podjęcia decyzji w myśl art. 
45 ust. 2 producenci mogą nadal 
wprowadzać do obrotu zabawki 
zawierające substancje zaklasyfikowane 
jako CMR zgodnie z załącznikiem I do 
dyrektywy 67/548/EWG, będące 
przedmiotem wniosku przedłożonego 
właściwemu komitetowi naukowemu 
zgodnie z ust. 4.1.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta proponowana jest celem dostosowania do rozporządzenia nr 1907/2006 
(REACH). Dla spójności – w przypadku gdy producenci są w stanie uzasadnić dalsze 
stosowanie danej substancji chemicznej i na dowód przedłożą dane dotyczące narażenia –
mogliby kontynuować produkcję w oczekiwaniu na konkluzję komitetu naukowego. Przepis 
ten byłby niezwykle ważny dla MŚP i zależy od tego obciążenie pracą komitetu naukowego.
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Poprawka 321
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane ogólne wyjątki mogą znacznie osłabić zakaz. W obecnym wniosku substancje 
CMR nie wydają się zakazane, nawet jeżeli ich użycie jest obwarowane warunkami. 
Należałoby zatem zasugerować bardziej spójny zakaz. Zwykle możliwe jest wytwarzanie 
materiałów bez tych substancji. Wyjątki od zakazu należy ograniczyć do przypadków, w 
których obecność CMR jest nieunikniona, a ryzyko można uznać za niskie. Przykłady 
elektryczne części składowe zamknięte w obudowie, monomery w plastiku i nikiel w stali 
nierdzewnej. 

Poprawka 322
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Substancje lub preparaty 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 3 

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

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa dla substancji CMR kategorii 3 powinny być dopuszczalne tylko zgodnie 
z przepisami zawartymi w załączniku II część III pkt 4. 

Poprawka 323
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 324
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 325
Emmanouil Angelakas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Substancje lub preparaty
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 3 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG mogą 

5. Substancje zaklasyfikowane jako bardzo 
toksyczne, toksyczne, szkodliwe, 
uczulające, żrące lub podrażniające mogą 
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być używane w zabawkach, jeżeli użycie 
substancji zostało ocenione przez 
odpowiedni komitet naukowy i uznane za 
bezpieczne, w szczególności pod względem 
narażenia na jej działanie oraz po 
podjęciu decyzji określonej w art.45 ust. 2 
i pod warunkiem, że ich stosowanie nie 
jest zabronione w artykułach 
konsumpcyjnych na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 (REACH).

być używane w zabawkach, jeżeli
narażenie dzieci na działanie tych 
substancji, w ocenie zgodnej z właściwymi 
oficjalnymi europejskimi normami badań, 
nie stwarza ryzyka dla zdrowia dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

Istniej potrzeba uregulowania użycia innych substancji nie tak niebezpiecznych jak CMR, a 
stosowanych do wytwarzania zabawek. Ocenę narażenia na działanie tych substancji można 
przeprowadzić na podstawie scenariusza realistycznego narażenia, następnie porównując to 
narażenie z ułamkiem x% tolerowanego dziennego pobrania (TDI) dla danej substancji.

Poprawka 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania 
pkt 2, zabawki nie zawierają substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) kategorii 
3 zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
67/548/EWG, jeżeli: 

(i) ich stosowanie w artykułach
konsumpcyjnych zostało zabronione na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH); lub
(ii) substancja CMR 3 zawarta jest w 
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częściach składowych lub częściach 
zabawek dostępnych dla dzieci zgodnie z 
definicją w normie EN71, a właściwy 
komitet naukowy ocenił, że zawartość 
danej substancji w zabawce stwarza 
niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia 
ludzkiego, zwłaszcza z uwagi na narażenie 
na jej działanie. Decyzja o przeglądzie 
załącznika IIb zawierającego listę 
substancji CMR 3 zabronionych na mocy 
niniejszego przepisu podejmowana jest 
zgodnie z art. 45 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Różnica między substancjami CMR 1-2 i CMR 3 jest jasna: duża liczba substancji CMR 3 nie 
podlega tym samym ograniczeniom prawnym, co substancje CMR 1 i 2. Kilkaset substancji 
chemicznych zaklasyfikowanych jest jako należące do kategorii CMR 3 i znajdują się one w 
materiałach używanych do produkcji innych produktów konsumpcyjnych, zarówno jak 
zabawek. Dla dobra zdrowia dzieci oraz z uwagi na zobowiązanie UE do lepszego 
stanowienia prawa w przypadku wszystkich produktów konsumenckich potrzebne jest wspólne 
podejście. Zabronione substancje CMR 3 powinny być wymienione w nowym załączniku IIb.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania 
pkt 2, zabawki nie zawierają substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) kategorii 
3 zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
67/548/EWG, jeżeli: 
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(WE) nr 1907/2006 (REACH).
(i) ich stosowanie w artykułach 
konsumpcyjnych zostało zabronione na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH); lub
(ii) substancja CMR 3 zawarta jest w 
częściach składowych lub częściach 
zabawek dostępnych dla dzieci zgodnie z 
definicją w normie EN71, a właściwy 
komitet naukowy ocenił, że zawartość 
danej substancji w zabawce stwarza 
niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia 
ludzkiego, zwłaszcza z uwagi na narażenie 
na jej działanie. Decyzja o przeglądzie 
załącznika IIb zawierającego listę 
substancji CMR 3 zabronionych na mocy 
niniejszego przepisu podejmowana jest 
zgodnie z art. 45 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania 
pkt 2, zabawki nie zawierają substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) kategorii 
3 zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
67/548/EWG, jeżeli: 

(i) ich stosowanie w artykułach 
konsumpcyjnych zostało zabronione na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH); lub
(ii) substancja CMR 3 zawarta jest w 
częściach składowych lub częściach 
zabawek dostępnych dla dzieci zgodnie z 
definicją w normie EN71, a właściwy 
komitet naukowy ocenił, że zawartość 
danej substancji w zabawce stwarza 
niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia 
ludzkiego, zwłaszcza z uwagi na narażenie 
na jej działanie. Decyzja o przeglądzie 
załącznika IIb zawierającego listę 
substancji CMR 3 zabronionych na mocy 
niniejszego przepisu podejmowana jest 
zgodnie z art. 45 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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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 
use unless specifically banned by the scientific committee. 

Poprawka 329
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Bez uszczerbku dla stosowania 
ograniczeń na mocy pierwszego zdania 
pkt 2, zabawki nie zawierają substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) kategorii 
3 zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 
67/548/EWG, jeżeli: 

(i) ich stosowanie w artykułach 
konsumpcyjnych zostało zabronione na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH); lub
(ii) substancja CMR 3 zawarta jest w 
częściach składowych lub częściach 
zabawek dostępnych dla dzieci, gdy 
używane są one zgodnie z warunkami 
podanymi w pierwszym akapicie art. 9 ust. 
2, a właściwy komitet naukowy ocenił, że 
zawartość danej substancji w zabawce 
stwarza niedopuszczalne ryzyko dla 
zdrowia ludzkiego, zwłaszcza z uwagi na 
narażenie na jej działanie. Decyzja o 
zmianie załącznika IIb zawierającego listę 
substancji CMR 3 zabronionych na mocy 
niniejszego przepisu podejmowana jest 
zgodnie z art. 45 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 330
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Obecność substancji lub preparatów 
zaklasyfikowanych jako CMR kategorii 3 
zgodnie z załącznikiem 1 do dyrektywy
67/548/EWG jest zabroniona w 
zabawkach po podjęciu decyzji określonej 
w art.45 ust. 2 i wymienionych w 
załączniku IIb tylko wtedy, gdy ich 
obecność w zabawkach została oceniona
przez właściwy komitet naukowy i uznana
za stwarzającą ryzyko dla zdrowia 
ludzkiego, w szczególności pod względem 
narażenia na ich działanie lub jeżeli ich 
stosowanie jest zabronione w artykułach 
konsumpcyjnych na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 (REACH). 

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 331
Gary Titley

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Substancje lub preparaty 
zaklasyfikowane jako CMR kategorii 3 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG mogą 
być używane w zabawkach, jeżeli nie 
migrują, ani nie występują w drobnych 
częściach składowych czy częściach 
zabawki fizycznie niedostępnych dla 
dzieci, gdy zabawka jest używana zgodnie 
z przepisami art. 9 ust. 2, lub też gdy 
spełnione są następujące warunki:

5.1. użycie substancji zostało ocenione 
przez odpowiedni komitet naukowy i 
uznane za bezpieczne, w szczególności pod 
względem narażenia na jej działanie i 
podjęto decyzję określoną w art. 45 ust. 2;
oraz 
5.2 nie jest zabronione ich stosowanie w 
artykułach konsumpcyjnych na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Poprawka 332
Karin Riis-Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

odpowiedni komitet naukowy i uznane za 
bezpieczne, w szczególności pod 
względem narażenia na jej działanie oraz 
po podjęciu decyzji określonej w art.45 ust. 
2 i pod warunkiem, że ich stosowanie nie 
jest zabronione w artykułach 
konsumpcyjnych na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 (REACH). W 
załączniku IIb wymienione są zakazane 
substancje CMR kategorii 3.

Or. en

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Do czasu przyjęcia decyzji producenci 
mogą nadal wprowadzać do obrotu 
zabawki zawierające substancje 
zaklasyfikowane jako CMR zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG, będące 
przedmiotem złożonego wniosku. 

Or. en

Poprawka 334
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Oman wielki (Inula helenium)
(2) Izotiocyjanian allilu
(3) Cyjanek benzylu

Zabawki nie zawierają żadnych substancji 
zapachowych. 
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(4) 4-tert-butylofenol
(5) Olejek komosowy
(6) Alkohol cyklamenowy
(7) Maleinian dimetylu
(8) Dihydrokumaryna
(9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd
(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)
(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna
(12) Dimetylo-cytrakonian
(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenyloamina
(16) Akrylan etylu
(17) Liść figowy, świeży i preparaty
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
(20) Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
(21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol
(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna
(25) 4-metoksyfenol
(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy
(29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna
(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion
(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna
(34) Heksahydrokumaryna
(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidenocykloheksanol
(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)

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

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

(1) Amyl cinnamal
(2) Amylcinnamyl alkohol
(3) Anisyl alcohol
(4) Alkohol benzylowy
(5) Benzyl benzoate
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl salicylate
(8) Cinnamal
(9) Cinnamyl alcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Coumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexyl cinnamaldehyde
(17) Hydroxy-citronellal
(18) Hydroxy-
methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(21) d-Limonene
(22) Linalool
(23) Węglan metyloheptynu
(24) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(25) Oak moss extract
(26) Treemoss extract

Or. en

Uzasadnienie

Wiele substancji zapachowych wykazuje właściwości uczulające. Ponieważ nie stworzono 
jeszcze wyczerpującej listy substancji zapachowych mogących powodować alergie, należy 
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stosować podejście oparte na zasadzie przezorności. Oceny przeprowadzane zgodnie z 
mającym wejść w życie rozporządzeniem dostarczą wkrótce informacji o tym, jakie substancje 
zostały zbadane i uznane za uczulające lub nie. 

Poprawka 335
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Oman wielki (Inula helenium)
(2) Izotiocyjanian allilu
(3) Cyjanek benzylu
(4) 4-tert-butylofenol
(5) Olejek komosowy
(6) Alkohol cyklamenowy
(7) Maleinian dimetylu
(8) Dihydrokumaryna
(9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd
(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)
(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna
(12) Dimetylo-cytrakonian
(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenyloamina
(16) Akrylan etylu
(17) Liść figowy, świeży i preparaty
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
(20) Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
(21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol
(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna
(25) 4-metoksyfenol

Zabawki nie zawierają żadnych substancji 
zapachowych. 
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(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy
(29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna
(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion
(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna
(34) Heksahydrokumaryna
(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidenocykloheksanol
(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)

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

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

(1) Amyl cinnamal
(2) Amylcinnamyl alkohol
(3) Anisyl alcohol
(4) Alkohol benzylowy
(5) Benzyl benzoate
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl salicylate
(8) Cinnamal
(9) Cinnamyl alcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Coumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexyl cinnamaldehyde
(17) Hydroxy-citronellal
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(18) Hydroxy-
methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(21) d-Limonene
(22) Linalool
(23) Węglan metyloheptynu
(24) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(25) Oak moss extract
(26) Treemoss extract

Or. en

Uzasadnienie

Substancje zapachowe powodują u dzieci alergie i dlatego ich obecność w zabawkach 
powinna być całkowicie zakazana.

Poprawka 336
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Oman wielki (Inula helenium)
(2) Izotiocyjanian allilu
(3) Cyjanek benzylu
(4) 4-tert-butylofenol
(5) Olejek komosowy
(6) Alkohol cyklamenowy
(7) Maleinian dimetylu
(8) Dihydrokumaryna
(9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd
(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)
(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-

7. Zabawki nie zawierają substancji 
zapachowych mogących powodować 
alergie.
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butylkumaryna
(12) Dimetylo-cytrakonian
(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenyloamina
(16) Akrylan etylu
(17) Liść figowy, świeży i preparaty
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
(20) Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
(21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol
(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna
(25) 4-metoksyfenol
(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy
(29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna
(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion
(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna
(34) Heksahydrokumaryna
(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidenocykloheksanol
(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)

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

Dodatkowo należy wymienić następujące 
substancje zapachowe mogące 
powodować alergie, jeżeli dodano je do 
zabawek w stężeniach przekraczających 
0,01 % wagowo:
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(1) Amyl cinnamal
(2) Amylcinnamyl alkohol
(3) Anisyl alcohol
(4) Alkohol benzylowy
(5) Benzyl benzoate
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl salicylate
(8) Cinnamal
(9) Cinnamyl alcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Coumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexyl cinnamaldehyde
(17) Hydroxy-citronellal
(18) Hydroxy-
methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(21) d-Limonene
(22) Linalool
(23) Węglan metyloheptynu
(24) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(25) Oak moss extract
(26) Treemoss extract

Or. en

Uzasadnienie

Wiele substancji zapachowych wykazuje właściwości uczulające. Zdecydowanie nie wszystkie 
substancje zapachowe są badane pod kątem właściwości uczulających. Nie istnieje obecnie 
wyczerpująca lista określająca naukowo, które substancje zapachowe są uczulające, a które 
nie. Zakaz stosowania szeregu substancji uczulających może doprowadzić do sytuacji, w 
której wiele innych substancji jest w praktyce dozwolonych. Oceny przeprowadzane zgodnie z 
mającym wejść w życie rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania 
(CLP) dostarczą jednak informacji o tym, które substancje zostały zbadane i uznane np. za 
nieuczulające.
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Poprawka 337
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Oman wielki (Inula helenium)
(2) Izotiocyjanian allilu
(3) Cyjanek benzylu
(4) 4-tert-butylofenol
(5) Olejek komosowy
(6) Alkohol cyklamenowy
(7) Maleinian dimetylu
(8) Dihydrokumaryna
(9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd
(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)
(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna
(12) Dimetylo-cytrakonian
(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenyloamina
(16) Akrylan etylu
(17) Liść figowy, świeży i preparaty
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
(20) Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
(21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol
(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna
(25) 4-metoksyfenol
(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy
(29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna
(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion

7. W zabawkach mogą być stosowane 
jedynie substancje zapachowe uznane za 
nieuczulające zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie klasyfikacji, etykietowania i 
pakowania substancji i mieszanin.
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(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna
(34) Heksahydrokumaryna
(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidenocykloheksanol
(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)

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

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

(1) Amyl cinnamal
(2) Amylcinnamyl alkohol
(3) Anisyl alcohol
(4) Alkohol benzylowy
(5) Benzyl benzoate
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl salicylate
(8) Cinnamal
(9) Cinnamyl alcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Coumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexyl cinnamaldehyde
(17) Hydroxy-citronellal
(18) Hydroxy-
methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
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(21) d-Limonene
(22) Linalool
(23) Węglan metyloheptynu
(24) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(25) Oak moss extract
(26) Treemoss extract

Or. en

Poprawka 338
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

7. W zabawkach mogą być stosowane 
jedynie substancje zapachowe uznane za 
nieuczulające zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie klasyfikacji, etykietowania i 
pakowania substancji i mieszanin.
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dietylowy
(21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol
(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna
(25) 4-metoksyfenol
(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy
(29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna
(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion
(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna
(34) Heksahydrokumaryna
(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidenocykloheksanol
(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)

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

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

(1) Amyl cinnamal
(2) Amylcinnamyl alkohol
(3) Anisyl alcohol
(4) Alkohol benzylowy
(5) Benzyl benzoate
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl salicylate
(8) Cinnamal
(9) Cinnamyl alcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
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(12) Coumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexyl cinnamaldehyde
(17) Hydroxy-citronellal
(18) Hydroxy-
methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(21) d-Limonene
(22) Linalool
(23) Węglan metyloheptynu
(24) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(25) Oak moss extract
(26) Treemoss extract

Or. en

Uzasadnienie

Oceny przeprowadzane zgodnie z mającym wejść w życie rozporządzeniem w sprawie 
klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP) 
dostarczą rzetelnych informacji o tym, które substancje zostały zbadane i uznane np. za 
nieuczulające. Odniesienie się do tego rozporządzenia w dyrektywie w sprawie 
bezpieczeństwa zabawek pozwoliłoby uniknąć konieczności przeprowadzania dodatkowych 
naukowych ocen substancji zapachowych. Aby realizować cele uzyskania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sugerujemy dopuszczenie jedynie tych substancji zapachowych, które zostały 
uznane za nieuczulające.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Zabawki nie zawierają następujących 
substancji zapachowych mogących 
powodować alergie:
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(1) Oman wielki (Inula helenium)
(2) Izotiocyjanian allilu
(3) Cyjanek benzylu
(4) 4-tert-butylofenol
(5) Olejek komosowy
(6) Alkohol cyklamenowy
(7) Maleinian dimetylu
(8) Dihydrokumaryna
(9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd
(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)
(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna
(12) Dimetylo-cytrakonian
(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenyloamina
(16) Akrylan etylu
(17) Liść figowy, świeży i preparaty
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy
(20) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy
(21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol
(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna
(25) 4-metoksyfenol
(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy
(29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna
(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion
(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna
(34) Heksahydrokumaryna
(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidenocykloheksanol
(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)

(1) Oman wielki (Inula helenium)
(2) Izotiocyjanian allilu
(3) Cyjanek benzylu
(4) 4-tert-butylofenol
(5) Olejek komosowy
(6) Alkohol cyklamenowy
(7) Maleinian dimetylu
(8) Dihydrokumaryna
(9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd
(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
diwodorogeraniol)
(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna
(12) Dimetylo-cytrakonian
(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenyloamina
(16) Akrylan etylu
(17) Liść figowy, świeży i preparaty
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy
(20) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy
(21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol
(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna
(25) 4-metoksyfenol
(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy
(29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna
(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion
(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna
(34) Heksahydrokumaryna
(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-pentylidenocykloheksanol
(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)
(39) Piżmo ambrowe
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(40) 4-fenylo-3-buten-2-on
(41) Cynamonian amylu
(42) Alkohol amylocynamonowy
(43) Alkohol benzylowy
(44) Salicylan benzylu
(45) Alkohol cynamonowy
(46) Aldehyd cynamonowy
(47) Cytral
(48) Kumaryna
(49) Eugenol
(50) Geraniol
(51) Hydroksycytronellal
(52) Hydroksymetyl-pentyl-cykloheksen-
karboksaldehyd
(53) Izoeugenol

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

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

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

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

(1) Amyl cinnamal
(2) Amylcinnamyl alkohol
(3) Anisyl alcohol
(4) Alkohol benzylowy
(5) Benzyl benzoate
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl salicylate
(8) Cinnamal
(9) Cinnamyl alcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Coumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexyl cinnamaldehyde

(1) Alkohol anyżowy
(2) Benzoesan benzylu
(3) Cynamonian benzylu
(4) Cytronellol
(5) Farnezol
(6) Aldehyd heksylocynamonowy
(7) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy 
(8) D-limonen 
(9) Linalol
(10) Węglan metyloheptynu
(11) 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-
cyklohekseno-1-yl)-3-buten-2-on 
(12) Wyciąg z mchu dębowego
(13) Ekstrakt z mchu drzewnego
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(17) Hydroxy-citronellal
(18) Hydroxy-
methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(21) d-Limonene
(22) Linalool
(23) Węglan metyloheptynu
(24) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(25) Oak moss extract
(26) Treemoss extract

Or. en

Uzasadnienie

Scientific reports show that there are 40 forbidden fragrances. These are contained in the list 
of banned fragrances in the Proposal on the safety of toys with the exception of 2 substances. 
These 2 substances (= musk ambrette and 4 phenyl-3-buten-2-one) which have been 
considered as allergenic by the SCCNFP in 2003 were not included in the list of the TSD and 
need to be added. It is also appropriate to ban13 fragrances that are subject to labelling in 
the Commission's Porposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance 
chemicals are most frequently reported as contact allergens.

Poprawka 340
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Oman wielki (Inula helenium)
(2) Izotiocyjanian allilu
(3) Cyjanek benzylu
(4) 4-tert-butylofenol
(5) Olejek komosowy
(6) Alkohol cyklamenowy
(7) Maleinian dimetylu

7. Zabawki nie zawierają następujących 
zabronionych substancji zapachowych:

(1) Oman wielki (Inula helenium)
(2) Izotiocyjanian allilu
(3) Cyjanek benzylu
(4) 4-tert-butylofenol
(5) Olejek komosowy
(6) Alkohol cyklamenowy
(7) Maleinian dimetylu
(8) Dihydrokumaryna
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(8) Dihydrokumaryna
(9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd
(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)
(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna
(12) Dimetylo-cytrakonian
(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenyloamina
(16) Akrylan etylu
(17) Liść figowy, świeży i preparaty
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy
(20) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy
(21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol
(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna
(25) 4-metoksyfenol
(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy
(29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna
(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion
(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna
(34) Heksahydrokumaryna
(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidenocykloheksanol
(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)

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

Dodatkowo należy wymienić następujące 
substancje zapachowe mogące powodować 

(9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd
(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)
(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna
(12) Dimetylo-cytrakonian
(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on
(15) Difenyloamina
(16) Akrylan etylu
(17) Liść figowy, świeży i preparaty
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy
(20) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy
(21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol
(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna
(25) 4-metoksyfenol
(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy
(29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna
(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion
(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna
(34) Heksahydrokumaryna
(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
(36) 2-pentylidenocykloheksanol
(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)

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

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

(1) Amyl cinnamal
(2) Amylcinnamyl alkohol
(3) Anisyl alcohol
(4) Alkohol benzylowy
(5) Benzyl benzoate
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl salicylate
(8) Cinnamal
(9) Cinnamyl alcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Coumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexyl cinnamaldehyde
(17) Hydroxy-citronellal
(18) Hydroxy-
methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(21) d-Limonene
(22) Linalool
(23) Węglan metyloheptynu
(24) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(25) Oak moss extract
(26) Treemoss extract

jeżeli dodano je do zabawek w stężeniach 
przekraczających 0,01 % wagowo:

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

Or. en

Poprawka 341
Jacques Toubon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.7. Zabawki nie zawierają następujących 7.7. Zabawki nie zawierają następujących 
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substancji zapachowych mogących 
powodować alergie:

(1) Oman wielki (Inula helenium)
(2) Izotiocyjanian allilu
(3) Cyjanek benzylu
(4) 4-tert-butylofenol
(5) Olejek komosowy
(6) Alkohol cyklamenowy
(7) Maleinian dimetylu
(8) Dihydrokumaryna
(9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd
(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-

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

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

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

on
(15) Difenyloamina
(16) Akrylan etylu
(17) Liść figowy, świeży i preparaty
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-heksenolowy acetal 

dietylowy
(20) Trans-2-heksenolowy acetal 

dietylowy
(21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol
(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna
(25) 4-metoksyfenol
(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy
(29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna
(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion
(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 

lappa Clarke)
(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna
(34) Heksahydrokumaryna
(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 

pereirae Klotzsch)
(36) 2-Pentylidenocykloheksanol
(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-

substancji zapachowych: 

(1) Oman wielki (Inula helenium)
(2) Izotiocyjanian allilu
(3) Cyjanek benzylu
(4) 4-tert-butylofenol
(5) Olejek komosowy
(6) Alkohol cyklamenowy
(7) Maleinian dimetylu
(8) Dihydrokumaryna
(9) 2,4-dihydroksy-3-
metylobenzaldehyd
(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)
(11) 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna
(12) Dimetylo-cytrakonian
(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-
3-on
(14) 6,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-
on
(15) Difenyloamina
(16) Akrylan etylu
(17) Liść figowy, świeży i preparaty
(18) Trans-2-heptenal
(19) Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
(20) Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
(21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol
(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna
(25) 4-metoksyfenol
(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy
(29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna
(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion
(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna
(34) Heksahydrokumaryna
(35) Wyciąg z nieprzetworzonego 
balsamu peruwiańskiego (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)
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2-on
(38) Olejek werbenowy (Lippia 

citriodora Kunth.)

(36) 2-Pentylidenocykloheksanol
(37) 3,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-
2-on
(38) Olejek eteryczny werbenowy 

(Lippia citriodora Kunth).

Or. fr

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce skreślono wyrażenie „mogące powodować alergie”, ponieważ 
surowce figurujące w tym wykazie niekoniecznie powodują alergie.

Niniejsza poprawka zawiera również precyzyjniejsze odniesienia do sposobów otrzymywania 
niektórych substancji, ponieważ do tekstu wkradły się drobne błędy. Ogólnie rzecz ujmując, 
gry lub zabawki, które mogą prowadzić do kontaktu substancji zapachowych ze skórą, 
powinny być zgodne z dyrektywą kosmetyczną lub normami rolno-spożywczymi.

Poprawka 342
Jacques Toubon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Amyl cinnamal
(2) Amylcinnamyl alkohol
(3) Anisyl alcohol
(4) Alkohol benzylowy
(5) Benzyl benzoate
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl salicylate
(8) Cinnamal
(9) Cinnamyl alcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Coumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol

Na opakowaniach lub w instrukcjach 
dołączonych do zabawek lub gier1 należy 
wymienić następujące substancje 
zapachowe mogące powodować alergie, 
jeżeli ich stężenia przekraczają 0,01 % 
wagowo:

(1) Cynamonian amylu
(2) Alkohol amylocynamonowy
(3) Alkohol anyżowy
(4) Alkohol benzylowy
(5) Benzoesan benzylu
(6) Cynamonian benzylu
(7) Salicylan benzylu
(8) Aldehyd cynamonowy
(9) Alkohol cynamonowy
(10) Cytral
(11) Cytronellol
(12) Kumaryna
(13) Eugenol
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(15) Geraniol
(16) Hexyl cinnamaldehyde
(17) Hydroxy-citronellal
(18) Hydroxy-
methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 
2-(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(21) d-Limonene
(22) Linalool
(23) Węglan metyloheptynu
(24) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(25) Oak moss extract
(26) Treemoss extract

(14) Farnezol
(15) Geraniol
(16) Aldehyd heksylocynamonowy
(17) Hydroksycytronellal
(18) Aldehyd hydroksy-metylopentylo-
cykloheksenokarbo-ksylowy
(19) Izoeugenol
(20) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy)
(21) D-limonen
(22) Linalol
(23) Węglan metyloheptynu
(24) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(25) Wyciąg z mchu dębowego
(26) Ekstrakt z mchu drzewnego
1 Do takich zabawek należą na przykład 
perfumowane lalki, pasty modelarskie, 
gry i zabawki edukacyjne, zestawy 
plastyczne i naukowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Les molécules en cause sont présentes dans la majorité des huiles essentielles naturelles. 
Elles peuvent provoquées des allergies cutanées auprès d’un petit nombre d’individus. Aussi, 
il est important de pouvoir les signaler, soit sur une étiquette lorsque le produit n’a pas 
d’emballage, soit sur l’emballage, soit sur le mode d’emploi accompagnant certains jouets ou 
jeux.

Ces molécules allergisantes ne l’étant que pour la peau, il n’est pas nécessaire de les citer 
dans les kits de confiserie ou de cuisine, ni dans les jeux qui ne permettent pas un contact 
direct avec lesdites molécules.

Poprawka 343
Wolfgang Bulfon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 8 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Nie zostaną przekroczone następujące 
limity migracji z zabawek lub części 

8. Nie zostaną przekroczone następujące 
całkowite zawartości w zabawkach lub 
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składowych zabawek dostępnych dla dzieci 
podczas użytkowania zgodnego z akapitem 
pierwszym art. 9 ust. 2:

częściach składowych zabawek dostępnych 
dla dzieci podczas użytkowania zgodnego 
z akapitem pierwszym art. 9 ust. 2:

Or. de

Uzasadnienie

W celu ograniczenia obciążeń i uproszczenia badania podane w tabeli wartości powinny 
informować o całkowitej ilości poszczególnych substancji w miligramach na kilogram w 
materiale zabawki.

Poprawka 344
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Nie zostaną przekroczone następujące
limity migracji z zabawek lub części 
składowych zabawek dostępnych dla 
dzieci podczas użytkowania zgodnego z 
akapitem pierwszym art. 9 ust. 2:

8. Tolerowana dawka dzienna (TDD) dla 
ochrony zdrowia dzieci w związku z 
użytkowaniem zabawki nie może 
przekroczyć następujących wartości 
dziennych:

Pierwiastek mg/kg w 
suchym, 
kruchym, 
sproszko
wanym, 

lub 
elastyczn

ym 
materiale 
zabawki

mg/kg w 
płynnym 

lub 
lepkim 

materiale 
zabawki

Pierwiastek TDD (mg/kg wagi 
dziecka / dzień)

Aluminium 5625 1406
Antymon 45 11.3 Antymon 6
Arsen 7.5 1.9 Arsen 1
Bar 4500 1125 Bar 600
Bor 1200 300 Bor 160
Kadm 3.8 0.9 Kadm 0.5
Chrom (III) 37.5 9.4 Chrom 5
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Chrom (VI) 0.04 0.01
Kobalt 10.5 2.6

Miedź 622.5 156
Ołów 27 6.8 Ołów 3.6
Mangan 1200 300 Mangan 160
Rtęć 15 3.8 Rtęć 2
Nikiel 75 18.8 Nikiel 10
Selen 37.5 9.4 Selen 5
Stront 4500 1125
Cyna 15000 3750 Cyna 2000
Cyna 
organiczna

1.9 0.5

Cynk 3750 938 Cynk 500

„Tolerowana dawka dzienna” oznacza 
maksymalną ilość pierwiastka, którą 
dziecko może przyjąć w stosunku do 
swojej wagi bez negatywnego wpływu na 
jego zdrowie.

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Seules des valeurs de biodisponibilité ou de dose journalière tolérable (mg / kg de poids 
enfant / jour), permettent aux normalisateurs de définir les techniques de mesures les plus 
adaptées en fonction des connaissances scientifiques et techniques. 

Les valeurs de migration citées ne suivent pas les orientations du rapport RIVM. Les valeurs 
de migration citées ne suivent pas les orientations du rapport RIVM.
La Commission a retenu 19 éléments. Or, 6 nous paraissent non appropriés: il n’y a aucun 
intérêt, lors de l’extraction à séparer le chrome III du chrome VI et l’étain organique de 
l’étain.
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Rechercher cuivre, aluminium, strontium et cobalt,  est inappropriée dans un jouet.

Poprawka 345
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

8. Nie zostaną przekroczone następujące 
limity migracji z zabawek lub części 
składowych zabawek dostępnych dla dzieci 
podczas użytkowania zgodnego z akapitem 
pierwszym art. 9 ust. 2:

8. Nie zostaną przekroczone 
następujące limity migracji z zabawek 
lub części składowych zabawek 
dostępnych dla dzieci podczas 
użytkowania zgodnego z akapitem 
pierwszym art. 9 ust. 2:

Pierwiastek mg/kg w 
suchym, 
kruchym, 
sproszkowa
nym, lub 
elastyczny
m materiale 
zabawki

mg/kg W 
płynnym lub 
lepkim 
materiale 
zabawki

Pierwiastek mg/kg w 
suchym, 
kruchym, 
sproszkow
anym, lub 
elastyczny
m 
materiale 
zabawki

mg/kg 
W płynnym 
lub lepkim 
materiale 
zabawki

Aluminium 5625 1406 Aluminium 5625 1406
Antymon 45 11.3 Antymon 45 11.3
Arsen 7.5 1.9
Bar 4500 1125 Bar 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadm  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
Miedź 622.5 156 Miedź 622.5 156
Ołów 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Rtęć 15 3.8
Nikiel 75 18.8 Nikiel 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4
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Stront 4500 1125 Stront 4500 1125
Cyna 15000 3750 Cyna 15000 3750
Cyna 
organiczna 

1.9 0.5

Cynk 3750 938 Cynk 3750 938

Or. en

Uzasadnienie

Arsen, kadm, ołów, chrom VI, rtęć i cyna organiczna są wysoko toksyczne i powinny być w 
zabawkach całkowicie zakazane. Zakazano już stosowania kadmu, ołowiu, chromu VI i rtęci 
w samochodach oraz urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Ilość chromu VI w 
cemencie wymaga zmniejszenia do nieszkodliwej postaci poprzez dodanie siarczanu żelaza. 
Arsen został zakazany w farbach i w obróbce drewna (z pewnymi wyjątkami). Cyna 
organiczna została zakazana jako biocyd. Dla substancji tych nie ma oczywiście miejsca w 
zabawkach.

Poprawka 346
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

8. Nie zostaną przekroczone następujące 
limity migracji z zabawek lub części 
składowych zabawek dostępnych dla 
dzieci podczas użytkowania zgodnego z 
akapitem pierwszym art. 9 ust. 2:

8. Nie zostaną przekroczone następujące 
limity migracji z zabawek lub części 
składowych zabawek dostępnych dla 
dzieci podczas użytkowania zgodnego z 
akapitem pierwszym art. 9 ust. 2:

Pierwiastek mg/kg w 
suchym, 
kruchym, 

sproszkowa
nym, lub 

elastyczny
m materiale 

zabawki

mg/kg W 
płynnym 
lub lepkim 
materiale 
zabawki

Pierwiastek mg/kg w 
suchym, 
kruchym, 

sproszkowa
nym, lub 

elastyczny
m materiale 

zabawki

mg/kg 
W płynnym 
lub lepkim 
materiale 
zabawki

Aluminium 5625 1406 Aluminium 5625 1406
Antymon 45 11.3 Antymon 45 11.3
Arsen 7.5 1.9
Bar 4500 1125 Bar 4500 1125
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Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadm  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
Miedź 622.5 156 Miedź 622.5 156
Ołów 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Rtęć 15 3.8
Nikiel 75 18.8 Nikiel 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4
Stront 4500 1125 Stront 4500 1125
Cyna 15000 3750 Cyna 15000 3750
Cyna 
organiczna 

1.9 0.5 Cyna 
organiczna

1.9 0.5

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre z tych substancji są znanymi substancjami CMR, w związku z czym powinny zostać 
zakazane w zabawkach, zgodnie ze złożoną przez tego samego autora poprawką do 
załącznika II część III pkt. 3-5. Kadm, chrom (VI) i ołów zostały uznane za substancje 
wywierające poważne szkodliwe skutki dla zdrowia i są zakazane na mocy dyrektywy w 
sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (RoHS) i dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z 
eksploatacji (ELV). Ostatni ustęp należy wykreślić, ponieważ dopuszcza on zbyt szerokie 
odstępstwa od zakazu CMR.
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Poprawka 347
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

8. Nie zostaną przekroczone następujące 
limity migracji z zabawek lub części 
składowych zabawek dostępnych dla 
dzieci podczas użytkowania zgodnego z 
akapitem pierwszym art. 9 ust. 2:

8. Nie zostaną przekroczone następujące 
limity migracji z zabawek lub części 
składowych zabawek dostępnych dla 
dzieci podczas użytkowania zgodnego z 
akapitem pierwszym art. 9 ust. 2:

Pierwiastek mg/kg w 
suchym, 
kruchym, 

sproszkowa
nym, lub 

elastyczny
m materiale 

zabawki

mg/kg
W płynnym 
lub lepkim 
materiale 
zabawki

Pierwiastek mg/kg w 
suchym, 
kruchym, 

sproszkowa
nym, lub 

elastyczny
m materiale 

zabawki

mg/kg
W płynnym 
lub lepkim 
materiale 
zabawki

Aluminium 5625 1406 Aluminium 5625 1406
Antymon 45 11.3 Antymon 45 11.3
Arsen 7.5 1.9
Bar 4500 1125 Bar 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadm  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
Miedź 622.5 156 Miedź 622.5 156
Ołów 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Rtęć 15 3.8
Nikiel 75 18.8 Nikiel 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4
Stront 4500 1125 Stront 4500 1125
Cyna 15000 3750 Cyna 15000 3750
Cyna 
organiczna 

1.9 0.5 Cyna 
organiczna

1.9 0.5
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Cynk 3750 938 Cynk 3750 938
Wymienionych wartości granicznych nie 
stosuje się do zabawek, które z racji swej 
dostępności, funkcji, objętości lub masy 
w wyraźny sposób wykluczają zagrożenie 
związane ze ssaniem, lizaniem, 
połykaniem lub długotrwałym 
kontaktem ze skórą, podczas 
użytkowania zgodnego z pierwszym 
akapitem art. 9 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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 
amendment 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. 

Poprawka 348
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

8. Nie zostaną przekroczone następujące 
limity migracji z zabawek lub części 
składowych zabawek dostępnych dla 
dzieci podczas użytkowania zgodnego z 
akapitem pierwszym art. 9 ust. 2:

8. Nie zostaną przekroczone następujące 
limity migracji z zabawek lub części 
składowych zabawek dostępnych dla 
dzieci podczas użytkowania zgodnego z 
akapitem pierwszym art. 9 ust. 2:

Pierwiastek mg/kg w 
suchym,
kruchym, 

sproszkowa
nym, lub 

elastyczny

mg/kg
W płynnym 
lub lepkim 
materiale 
zabawki

Pierwiastek mg/kg w 
suchym, 
kruchym, 

sproszkowa
nym, lub 

elastyczny

mg/kg
W płynnym 
lub lepkim 
materiale 
zabawki
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m materiale 
zabawki

m materiale 
zabawki

Aluminium 5625 1406 Aluminium 5625 1406
Antymon 45 11.3 Antymon 45 11.3
Arsen 7.5  1.9 Arsen 7.5 1.9
Bar 4500 1125 Bar 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadm  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
Miedź 622.5 156 Miedź 622.5 156
Ołów 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Rtęć 15 3.8
Nikiel 75 18.8 Nikiel 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4
Stront 4500 1125 Stront 4500 1125
Cyna 15000 3750 Cyna 15000 3750
Cyna 
organiczna 

1.9 0.5 Cyna 
organiczna

1.9 0.5

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 349
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

8. Nie zostaną przekroczone następujące 
limity migracji z zabawek lub części 
składowych zabawek dostępnych dla 
dzieci podczas użytkowania zgodnego z 
akapitem pierwszym art. 9 ust. 2:

8. Nie zostaną przekroczone następujące 
limity migracji z zabawek lub części 
składowych zabawek dostępnych dla 
dzieci podczas użytkowania zgodnego z 
akapitem pierwszym art. 9 ust. 2:

Pierwiastek mg/kg w 
suchym, 
kruchym, 

sproszkowa
nym, lub 

elastyczny
m materiale 

zabawki

mg/kg
W płynnym 
lub lepkim 
materiale 
zabawki

Pierwiastek mg/kg w 
suchym, 
kruchym, 

sproszkowa
nym, lub 

elastyczny
m materiale 

zabawki

mg/kg
W płynnym 
lub lepkim 
materiale 
zabawki

Aluminium 5625 1406 Aluminium 5625 1406
Antymon 45 11.3 Antymon 45 11.3
Arsen 7.5 1.9
Bar 4500 1125 Bar 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadm  3.8 0.9
Chrom (III) 37.5 9.4

Chrom (VI) 0.04 0.01

Kobalt 10.5 2.6
Miedź 622.5 156 Miedź 622.5 156
Ołów 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Rtęć 15 3.8
Nikiel 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4
Stront 4500 1125 Stront 4500 1125
Cyna 15000 3750 Cyna 15000 3750
Cyna 
organiczna 

1.9 0.5
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Cynk 3750 938 Cynk 3750 938
Wymienionych wartości granicznych nie 
stosuje się do zabawek, które z racji swej 
dostępności, funkcji, objętości lub masy 
w wyraźny sposób wykluczają zagrożenie 
związane ze ssaniem, lizaniem, 
połykaniem lub długotrwałym 
kontaktem ze skórą, podczas 
użytkowania zgodnego z pierwszym 
akapitem art. 9 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre z metali to znane substancje CMR. Dopuszczalne wartości migracji nie powinny być 
wykorzystywane do zwalniania z zakazu metali posiadających np. właściwości CMR, ale te 
dopuszczalne wartości powinny być podstawą dalszego ograniczania ryzyka. Należy to 
wyjaśnić. Widać uzasadnione powody wprowadzenia zakazu użycia w zabawkach najbardziej 
niebezpiecznych metali, zwłaszcza rtęci. Nic jednak nie wiadomo o tym, aby producenci w UE 
stosowali w zabawkach rtęć; w niektórych przypadkach zdarzało się niestety, że importowane 
zabawki zawierały tę substancję. Sugerujemy wykreślenie ostatniego ustępu, ponieważ 
dopuszcza on zbyt szerokie odstępstwa od zakazu CMR.

Poprawka 350
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 8 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabronione jest stosowanie poniższych 
pierwiastków w zabawkach lub 
elementach zabawek:
(1) Arsen
(2) Kadm
(3) Chrom (IV)
(4) Ołów
(5) Rtęć
(6) Cyna organiczna

Or. en
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Uzasadnienie

Arsen, kadm, ołów, chrom VI, rtęć i cyna organiczna są wysoko toksyczne i powinny być w 
zabawkach całkowicie zakazane. Zakazano już stosowania kadmu, ołowiu, chromu VI i rtęci 
w samochodach oraz urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Ilość chromu VI w 
cemencie wymaga zmniejszenia do nieszkodliwej postaci poprzez dodanie siarczanu żelaza. 
Arsen został zakazany w farbach i w obróbce drewna (z pewnymi wyjątkami). Cyna 
organiczna została zakazana jako biocyd. Dla substancji tych nie ma oczywiście miejsca w 
zabawkach.

Poprawka 351
Maria Matsouka

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) Należy przyjąć szczegółowe wymogi 
dla zabawek lub części zabawek, które są 
przeznaczone do wkładania do ust, bez 
względu na grupę wiekową, dla której są 
przeznaczone, w oparciu o wymogi 
dotyczące opakowania żywności, o których 
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
1935/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 października 2004 r. w 
sprawie materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 
a także w środkach szczególnych 
dotyczących określonych materiałów. 
Wymogi te przyjmowane są na podstawie 
opinii właściwego komitetu naukowego, w 
drodze decyzji, zgodnie z art. 45 ust. 2, z 
uwzględnieniem różnic między zabawkami 
i materiałami stykającymi się z żywnością.

Or. el



PE412.121v02-00 198/210 AM\744156PL.doc

PL

Poprawka 352
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II a – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIa
Lista substancji lub preparatów 
zaklasyfikowanych jako CMR kategorii 1 i 
2 zgodnie z załącznikiem 1 do dyrektywy 
67/548/EWG, w przypadku których 
właściwy komitet naukowy przyznał 
wyłączenie w następstwie oceny zgodnie z 
załącznikiem II część III pkt 4.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku procedury udzielania zezwoleń na mocy przepisów rozporządzenia 
REACH, wyraźnie uwzględniających substancje CMR 1 i 2, poprawka przewiduje 
wprowadzenie zakazu podlegającego określonemu okresowi dla wyjątkowych przypadków, w 
którym składane są wnioski o udzielenie wyłączenia. 

Poprawka 353
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II a – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIa
Lista substancji zaklasyfikowanych jako 

CMR kategorii 1 i 2 wyłączonych z zakazu 
wprowadzonego na mocy załącznika II pkt 

III (3)

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią poprawki 6 załącznik II część III. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE: 
substancje lub preparaty zaklasyfikowane jako CMR kategorii 1 i 2, 4.2.

Poprawka 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II a – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIa
Lista substancji i preparatów 

zaklasyfikowanych jako CMR kategorii 1 i 
2 wyłączonych z zakazu wprowadzonego 

na mocy załącznika II część III ust. 3

Or. en

Poprawka 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II a – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIa
Lista substancji zaklasyfikowanych jako 

CMR kategorii 1 i 2 wyłączonych z zakazu 
wprowadzonego na mocy załącznika II pkt 

III (3)

Or. en
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Poprawka 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II a – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIa
Lista substancji zaklasyfikowanych jako 

CMR kategorii 1 i 2 wyłączonych z zakazu 
wprowadzonego na mocy załącznika II pkt 

III (3)

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią poprawki XY załącznik II część III. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE: 
substancje lub preparaty zaklasyfikowane jako CMR kategorii 1 i 2, 4.2.

Poprawka 357
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II b – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIb
Lista substancji lub preparatów 
zaklasyfikowanych jako CMR kategorii 3 
zgodnie z załącznikiem 1 do dyrektywy 
67/548/EWG i zakazanych zgodnie z 
załącznikiem II część III pkt 5.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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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.

Poprawka 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II b – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIb
Lista zakazanych substancji i preparatów 
zaklasyfikowanych jako CMR kategorii 3

Or. en

Poprawka 359
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II b – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIb
Lista zakazanych substancji 

zaklasyfikowanych jako CMR kategorii 3

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią poprawki 7 załącznik II część III. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE: 
substancje i preparaty zaklasyfikowane jako CMR kategorii 3, 5ii.
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Poprawka 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II b – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIb
Lista zakazanych substancji 

zaklasyfikowanych jako CMR kategorii 3

Or. en

Poprawka 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II b – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

. Załącznik IIb
Lista zakazanych substancji 

zaklasyfikowanych jako CMR kategorii 3

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią poprawki XY załącznik II część III. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE: 
substancje i preparaty zaklasyfikowane jako CMR kategorii 3, 5ii.

Poprawka 362
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 1 –litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumentacja techniczna określona w art. Dokumentacja techniczna określona w art. 
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20 zawiera zwłaszcza, w zakresie istotnym 
dla oceny:

20 zawiera zwłaszcza, w zakresie istotnym 
dla oceny:

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

a) szczegółowy opis projektu i produkcji, 
w tym wykaz stosowanych części 
składowych i materiałów użytych w 
zabawkach, oraz szczegółowe informacje o 
składzie chemicznym danej zabawki lub o 
substancjach używanych przy jej 
wytwarzaniu, jak również o ilości 
poszczególnych substancji użytych w 
zabawce lub w jej częściach;

Or. el

Poprawka 363
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – ustęp 1 –litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) szczegółowy opis projektu i produkcji, 
w tym wykaz stosowanych części 
składowych i materiałów użytych w 
zabawkach, oraz szczegółowe informacje o 
składzie chemicznym danej zabawki lub o 
substancjach używanych przy 
wytwarzaniu zabawki, jak również o ilości 
poszczególnych substancji użytych w 
zabawce lub jej częściach;

Or. en

Uzasadnienie

Karty charakterystyki substancji chemicznych podają niepełne informacje o chemicznej 
zawartości zabawek. Dokumentacja techniczna powinna zawierać więcej szczegółowych 
danych, takich jak dane ilościowe dotyczące substancji chemicznych użytych w zabawkach.
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Poprawka 364
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część A – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie sformułowania, czy to w postaci 
zwrotów słownych czy piktogramów, 
poprzedzane są słowem „Uwaga”.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uświadomić konsumentom, że dany napis odnosi się do bezpieczeństwa oraz aby zwrócić 
należytą uwagę na ten komunikat, wszystkie ostrzeżenia powinny rozpoczynać się od słowa 
„Ostrzeżenie”. Dotyczy to zwłaszcza ostrzeżeń sporządzanych w formie piktogramów.

Poprawka 365
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część A – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie ostrzeżenia, czy to w postaci 
zwrotów słownych czy piktogramów, 
poprzedzane są słowem „Uwaga”.

Or. en

Poprawka 366
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część A – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie ostrzeżenia, czy to w postaci 
zwrotów słownych czy piktogramów, 
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poprzedzane są słowem „Uwaga”. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby uświadomić konsumentom, że dany napis odnosi się do bezpieczeństwa oraz aby zwrócić 
należytą uwagę na ten komunikat, wszystkie ostrzeżenia powinny rozpoczynać się od słowa 
„Ostrzeżenie”. Dotyczy to zwłaszcza ostrzeżeń sporządzanych w formie piktogramów.   

Poprawka 367
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część B – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zabawki, które mogą być niebezpieczne 
dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, są 
opatrzone ostrzeżeniem, na przykład: 
„Uwaga! Nie nadaje się dla dzieci w wieku 
poniżej 36 miesięcy” lub „Uwaga! Nie 
nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” 
lub słowo „Uwaga!” razem z następującym 
symbolem graficznym:

1. Zabawki, które mogą być niebezpieczne 
dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, są 
opatrzone ostrzeżeniem, na przykład: 
„Uwaga! Nie nadaje się dla dzieci w wieku 
poniżej 36 miesięcy” lub „Uwaga! Nie 
nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” 
lub słowo „Uwaga!” razem z następującym 
symbolem graficznym:

[Piktogram] [Piktogram]
Ostrzeżeniom tym towarzyszy krótkie 
wskazanie, które może pojawić się w 
instrukcjach użytkowania, o szczególnym 
zagrożeniu wymagającym tego 
ograniczenia.

Ostrzeżeniom tym towarzyszy krótkie 
wskazanie, które może pojawić się w 
instrukcjach użytkowania, o szczególnym 
zagrożeniu wymagającym tego 
ograniczenia.
Ostrzeżenie takie nie może być stosowane 
w przypadku zabawek zaprojektowanych 
lub – z uwagi na funkcję, wymiary i cechy 
szczególne – przeznaczonych dla dzieci w 
wieku poniżej 36 miesięcy. W 
szczególności wszystkie miękkie wypchane 
zabawki są uważane za zabawki 
przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 
36 miesięcy.

Przepis ten nie ma zastosowania do 
zabawek, które ze względu na swoje 
funkcje, wymiary, cechy, właściwości lub 
inne przekonujące przyczyny są w 

Przepis ten nie ma zastosowania do 
zabawek, które ze względu na swoje 
funkcje, wymiary, cechy, właściwości lub 
inne przekonujące przyczyny są w 
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oczywisty sposób nieodpowiednie dla 
dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.

oczywisty sposób nieodpowiednie dla 
dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Ostrzeżenie o małych częściach jest obecnie stosowane nieprawidłowo i zabawki, które są w 
istocie przeznaczone dla małych dzieci, są opatrzone tym ostrzeżeniem w celu 
zalegalizowania obecności małych części, którymi mogą się zadławić małe dzieci. W 
szczególności miękkie wypchane zabawki, takie jak misie i miękkie lalki nie powinny mieć 
nigdy małych części luzem, gdyż niezależnie od intencji producenta najprawdopodobniej będą 
się nimi bawić dzieci.

Poprawka 368
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część B – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zabawki, które mogą być niebezpieczne 
dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, są 
opatrzone ostrzeżeniem, na przykład:
„Uwaga! Nie nadaje się dla dzieci w wieku 
poniżej 36 miesięcy” lub „Uwaga! Nie 
nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” 
lub słowo „Uwaga!” razem z następującym 
symbolem graficznym:

1. Zabawki, które mogą być niebezpieczne 
dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, są 
opatrzone ostrzeżeniem, na przykład:
„Uwaga! Nie nadaje się dla dzieci w wieku 
poniżej 36 miesięcy” lub „Uwaga! Nie 
nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” 
lub słowo „Uwaga!” razem z następującym 
symbolem graficznym:

[Piktogram] [Piktogram]
Ostrzeżeniom tym towarzyszy krótkie 
wskazanie, które może pojawić się w 
instrukcjach użytkowania, o szczególnym 
zagrożeniu wymagającym tego 
ograniczenia.

Ostrzeżeniom tym towarzyszy krótkie
wskazanie, które może pojawić się w 
instrukcjach użytkowania, o szczególnym 
zagrożeniu wymagającym tego 
ograniczenia.
Ostrzeżenie takie nie może być stosowane 
w przypadku zabawek zaprojektowanych 
lub – z uwagi na funkcję, wymiary i cechy 
szczególne – przeznaczonych dla dzieci w 
wieku poniżej 36 miesięcy. W 
szczególności wszystkie miękkie wypchane 
zabawki są uważane za zabawki 
przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 
36 miesięcy.
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Przepis ten nie ma zastosowania do 
zabawek, które ze względu na swoje 
funkcje, wymiary, cechy, właściwości lub 
inne przekonujące przyczyny są w 
oczywisty sposób nieodpowiednie dla 
dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.

Przepis ten nie ma zastosowania do 
zabawek, które ze względu na swoje 
funkcje, wymiary, cechy, właściwości lub 
inne przekonujące przyczyny są w 
oczywisty sposób nieodpowiednie dla 
dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.

Or. en

Poprawka 369
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część B – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Łyżwy, wrotki, łyżworolki, deskorolki, 
hulajnogi i rowerki dziecięce.

5. Łyżwy, wrotki, łyżworolki, deskorolki, 
hulajnogi i rowerki dziecięce.

Jeżeli zabawki te oferowane są na sprzedaż 
jako zabawki, muszą zawierać następujące 
oznakowanie:

Jeżeli zabawki te oferowane są na sprzedaż 
jako zabawki, muszą zawierać następujące 
oznakowanie:

„Uwaga! Konieczność stosowania sprzętu 
ochronnego. Nie używać w ruchu 
ulicznym”.

„Uwaga! Konieczność stosowania sprzętu 
ochronnego. Nie używać na publicznych 
drogach czy ścieżkach, ani na 
chodnikach. Nieprzeznaczone dla dzieci o 
wadze ponad 20 kg”.

Ponadto instrukcje użytkowania muszą 
zawierać przypomnienie, że zabawka taka 
musi być używana z zachowaniem 
ostrożności, ponieważ wymaga dużych 
umiejętności, aby uniknąć upadków lub 
zderzeń powodujących zranienie 
użytkownika i osób trzecich. Muszą 
również być podane zalecenia dotyczące 
stosowania sprzętu ochronnego (kasków, 
rękawic, ochraniaczy na kolana, łokcie, 
itd.).

Ponadto instrukcje użytkowania muszą 
zawierać przypomnienie, że zabawka taka 
musi być używana z zachowaniem 
ostrożności, ponieważ wymaga dużych 
umiejętności, aby uniknąć upadków lub 
zderzeń powodujących zranienie 
użytkownika i osób trzecich. Muszą 
również być podane zalecenia dotyczące 
stosowania sprzętu ochronnego (kasków, 
rękawic, ochraniaczy na kolana, łokcie, 
itd.).

Or. en

Uzasadnienie

Ostrzeżenia nie powinny wymagać dodatkowych wyjaśnień, aby konsumenci mogli zrozumieć 
ich znaczenie i przyjąć odpowiednie środki ochronne.
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Poprawka 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część B – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością zawierają 
ostrzeżenie:

Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością zawierają 
ostrzeżenie:

„Zalecany nadzór osoby dorosłej” „Zdecydowanie zalecany nadzór osoby 
dorosłej”.

Or. en

Poprawka 371
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część B – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością zawierają 
ostrzeżenie:

Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością zawierają 
ostrzeżenie:

„Zalecany nadzór osoby dorosłej” „Zalecany nadzór osoby dorosłej”
Niezależnie od wieku dziecka, produkty 
żywnościowe zawierające zabawki muszą 
posiadać następujące ostrzeżenie: 
„Uwaga! zawiera zabawkę” lub w 
przypadku, gdy zabawka jest zapakowana 
w niebezpieczny pojemnik: “Uwaga, 
zawiera zabawkę i pojemnik –
niebezpieczeństwo zadławienia. Przed 
przekazaniem produktu dziecku, usunąć 
te przedmioty”.

Or. en
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Uzasadnienie

Niektóre produkty posiadają oznaczenie, że wewnątrz znajduje się niespodzianka, bez 
podania, czy ta niespodzianka jest jadalna, czy nie. W takim przypadku dziecko mogłoby 
pomylić np. piłeczkę (niejadalna/zabawka) z gumą do żucia o kulistym kształcie (jadalna). 
Proponowane sformułowanie daje zatem dzieciom lepszą ochronę.

Poprawka 372
Maria Matsouka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część B – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością zawierają 
ostrzeżenie:

7. Zabawki znajdujące się w żywności lub 
wymieszane z żywnością zawierają 
ostrzeżenie:

„Zalecany nadzór osoby dorosłej” „Zalecany nadzór osoby dorosłej”
Żywność zawierająca zabawki powinna 
być oznaczona w następujący sposób, bez 
względu na wiek dziecka: „Uwaga! 
Zawiera zabawkę”, lub – jeżeli zabawka 
znajduje się w niebezpiecznym 
opakowaniu: „Uwaga! Zawiera zabawkę 
w opakowaniu, które może grozić 
uduszeniem. Należy zdjąć opakowanie 
przed daniem zabawki dziecku.”

Or. el

Poprawka 373
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część B – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Imitacje ochronnych masek i hełmów
Imitacje ochronnych masek i hełmów 

zawierają ostrzeżenie:
„Uwaga! Zabawka nie zapewnia 

ochrony.”
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Uzasadnienie

Ostrzeżenia nie powinny wymagać dodatkowych wyjaśnień, aby konsumenci mogli zrozumieć 
ich znaczenie i przyjąć odpowiednie środki ochronne.


	744156pl.doc

