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Amendamentul 102
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directiva 88/378/CEE se bazează pe 
principiile noii abordări, stabilite prin 
Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1985 
privind o nouă abordare a armonizării 
tehnice şi a standardelor. Prin urmare, 
directiva stabileşte numai cerinţele 
esenţiale de siguranţă cu privire la jucării, 
în timp ce detaliile tehnice sunt adoptate de 
către Comitetul European pentru 
Standardizare (CEN) şi Comitetul 
european de standardizare electrotehnică 
(CENELEC), în conformitate cu Directiva 
98/34/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a 
unei proceduri pentru furnizarea de 
informaţii în domeniul standardelor şi 
reglementărilor tehnice. Conformitatea cu 
standardele armonizate astfel stabilite, al 
căror număr de referinţă este publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, oferă 
prezumţia de conformitate cu cerinţele 
Directivei 88/378/CEE. Experienţa a 
demonstrat faptul că aceste principii de 
bază funcţionează bine în sectorul 
jucăriilor şi ar trebui menţinute.

(2) Directiva 88/378/CEE se bazează pe 
principiile noii abordări, stabilite prin 
Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1985 
privind o nouă abordare a armonizării 
tehnice şi a standardelor. Prin urmare, 
directiva stabileşte cerinţele esenţiale de 
siguranţă cu privire la jucării, inclusiv 
cerinţele specifice de siguranţă privind 
proprietăţile fizice şi mecanice, 
inflamabilitate, proprietăţile chimice, 
electrice, igiena şi radioactivitatea.
Detaliile tehnice sunt adoptate de către 
Comitetul European pentru Standardizare 
(CEN) şi Comitetul european de 
standardizare electrotehnică (CENELEC), 
în conformitate cu Directiva 98/34/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 22 iunie 1998 de stabilire a unei 
proceduri pentru furnizarea de informaţii în 
domeniul standardelor şi reglementărilor 
tehnice. Conformitatea cu standardele 
armonizate astfel stabilite, al căror număr 
de referinţă este publicat în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, oferă prezumţia de 
conformitate cu cerinţele Directivei 
88/378/CEE.

Or. en

Justificare

Cerinţele de siguranţă fundamentale includ atât cerinţele menţionate la articolul 9 din 
directivă, cât şi cerinţele de siguranţă specifice menţionate în anexa II. De asemenea, având 
în vedere problemele recente din sectorul jucăriilor, este dificil să se afirme că situaţia este 
una pozitivă.
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Amendamentul 103
Karin Riis-Jørgensen, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou, Alexander Graf Lambsdorff, 
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un alte obiectiv important ce trebuie 
stabilit de prezenta directivă este 
încurajarea, iar în anumite cazuri 
asigurarea înlocuirii substanţelor şi 
materialelor periculoase folosite în jucării 
cu materiale sau substanţe mai puţin 
periculoase, în cazurile în care sunt 
disponibile alternative viabile şi adecvate
din punct de vedere economic şi tehnic. 

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reprezintă o adaptare la Regulamentul REACH (considerentul 12).

Amendamentul 104
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Principiul precauţiei a fost introdus 
în tratat în 1992, iar Curtea de Justiţie a 
Comunităţilor Europene a clarificat, în 
numeroase rânduri, conţinutul şi 
domeniul de aplicare ale acestui principiu 
de drept comunitar ca fiind unul dintre 
fundamentele politicii comunitare de 
protecţie a mediului şi a sănătăţii1.
__________________
1Hotărârea din 23 septembrie 2003 în cauza C-
192/01, Comisia/Danemarca, Rec. 2003, p. I-9693; 
hotărârea din 7 septembrie 2004 în cauza C-
127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
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Waddenzee ş i  Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels/Staatssecretaris van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Rec. 2004, 
p. I-7405.

Or. sv

Justificare

Din cauza lipsei de date cu privire la pericolele şi riscurile pe care le pot prezenta jucăriile 
pentru siguranţa şi sănătatea copiilor şi deoarece copiii sunt consideraţi o categorie de 
populaţie foarte vulnerabilă sau vulnerabilă, în funcţie de vârstă, principiul precauţiei 
trebuie să fie integrat în legislaţia privind siguranţa jucăriilor pentru a permite atât 
autorităţilor competente din statele membre, cât şi agenţilor economici să ia măsurile 
necesare pentru interzicerea introducerii pe piaţă a anumitor jucării. Domeniul de aplicare 
al acestei legislaţii trebuie să fie unul general. 

Amendamentul 105
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Principiul precauţiei a fost introdus 
în tratat în 1992, iar Curtea de Justiţie a 
Comunităţilor Europene a clarificat, în 
numeroase rânduri1, conţinutul şi 
domeniul de aplicare ale acestui principiu 
de drept comunitar ca fiind unul dintre 
fundamentele politicii comunitare de 
protecţie a mediului şi a sănătăţii1.
_________
1Hotărârea din 23 septembrie 2003 în cauza C-
192/01, Comisia/Danemarca, Rec. 2003, p. I-9693; 
hotărârea din 7 septembrie 2004 în cauza C-
127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee ş i  Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels/Staatssecretaris van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Rec. 2004, 
p. I-7405.

Or. en

Justificare

Din cauza lipsei de date cu privire la pericolele şi riscurile pe care le pot prezenta jucăriile 
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pentru siguranţa şi sănătatea copiilor şi deoarece copiii sunt consideraţi o categorie de 
populaţie foarte vulnerabilă sau vulnerabilă, în funcţie de vârstă, principiul precauţiei 
trebuie să fie integrat în legislaţia privind siguranţa jucăriilor pentru a permite atât 
autorităţilor competente din statele membre, cât şi agenţilor economici să ia măsurile 
necesare pentru interzicerea introducerii pe piaţă a anumitor jucării. 

Amendamentul 106
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Toţi agenţii economici care intervin în 
lanţul de furnizare şi distribuţie ar trebui să 
ia măsurile corespunzătoare pentru a se 
asigura că desfac pe piaţă numai jucării 
care sunt în conformitate cu legislaţia 
aplicabilă. Prezenta directivă prevede o 
distribuire clară şi proporţionată a 
obligaţiilor care corespund rolului 
respectiv al fiecărui agent implicat în 
procesul de furnizare şi distribuţie.

(8) Toţi agenţii economici care intervin în 
lanţul de furnizare şi distribuţie ar trebui 
să acţioneze cu toată responsabilitatea şi 
vigilenţa necesare pentru a garanta că, în 
condiţiile unei utilizări normale şi 
previzibile în mod rezonabil, jucăriile 
introduse pe piaţă nu au efecte 
periculoase pentru siguranţa şi sănătatea 
copiilor. Agenţii economici ar trebui să ia 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
desfac pe piaţă numai jucării care sunt în 
conformitate cu legislaţia aplicabilă.
Prezenta directivă prevede o distribuire 
clară şi proporţionată a obligaţiilor care 
corespund rolului respectiv al fiecărui 
agent implicat în procesul de furnizare şi 
distribuţie.

Or. sv

Justificare

Doar simpla menţiune că agenţii economici ar trebui să ia măsurile necesare nu este 
suficientă. Trebuie, de asemenea, menţionat în mod clar că aceştia sunt ţinuţi responsabili. 
Aşadar, în vederea garantării siguranţei şi sănătăţii copiilor, este necesar să ţină seama de 
diferitele utilizări ale jucăriilor.
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Amendamentul 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Toţi agenţii economici care intervin în 
lanţul de furnizare şi distribuţie ar trebui să 
ia măsurile corespunzătoare pentru a se 
asigura că desfac pe piaţă numai jucării 
care sunt în conformitate cu legislaţia 
aplicabilă. Prezenta directivă prevede o 
distribuire clară şi proporţionată a 
obligaţiilor care corespund rolului 
respectiv al fiecărui agent implicat în 
procesul de furnizare şi distribuţie.

(8) Prezenta directivă se bazează pe 
principiul conform căruia toţi agenţii 
economici care intervin în lanţul de 
furnizare şi distribuţie ar trebui să fabrice, 
să importe sau să introducă pe piaţă 
jucării cu responsabilitatea şi grija 
necesare pentru a garanta că, în condiţiile 
unei utilizări normale şi previzibile în 
mod rezonabil, acestea nu periclitează 
siguranţa şi sănătatea copiilor şi nici 
mediul.  Agenţii economici ar trebui să ia 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
desfac pe piaţă numai jucării care sunt în 
conformitate cu legislaţia aplicabilă. 
Prezenta directivă prevede o distribuire 
clară şi proporţionată a obligaţiilor care 
corespund rolului respectiv al fiecărui 
agent implicat în procesul de furnizare şi 
distribuţie.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament introduce o obligaţie de precauţie pentru agenţii economici. Este o 
adaptare inspirată din dispoziţiile Regulamentului REACH (considerentul 16). 

Amendamentul 108
Martí Grau i Segú

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a ameliora respectarea 
principiilor concurenţei loiale pe piaţa 
internă şi pentru a evita orice risc la 

Adlib Express Watermark



PE412.121v02-00 8/206 AM\744156RO.doc

RO

adresa siguranţei copiilor, ar trebui aduse 
îmbunătăţiri mecanismelor de control la 
frontieră al jucăriilor destinatei pieţei 
europene.

Or. es

Justificare

Întreprinderile europene ar trebui să beneficieze de toate garanţiile pe care actuala directivă 
le aplică cu rigurozitate jucăriilor importate, iar consumatorul care cumpără o jucărie 
importată ar trebui, de asemenea, să poată fi sigur că aceasta este conformă dispoziţiilor 
legale în vigoare. 

Amendamentul 109
Karin Riis-Jørgensen

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a asigura protejarea copiilor de 
riscurile recent descoperite, este necesară, 
de asemenea, adoptarea unor noi cerinţe 
esenţiale de siguranţă. Este necesară, în 
special, completarea şi actualizarea 
dispoziţiilor privind substanţele chimice 
din jucării. Este necesar ca dispoziţiile 
respective să specifice că jucăriile trebuie 
să respecte legislaţia generală privind 
substanţele chimice, în special 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restricţionarea substanţelor chimice 
(REACH), de înfiinţare a Agenţiei 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE şi de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
793/93 al Consiliului şi a Regulamentului 
(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

(16) Pentru a asigura protejarea la un nivel 
ridicat a copiilor şi a mediului împotriva
riscurilor, substanţelor periculoase, 
îndeosebi CMR şi elementelor şi 
substanţelor alergenice, ar trebui să li se 
acorde o atenţie specială, în conformitate 
cu principiul precauţiei. Este necesară, de 
asemenea, adoptarea unor noi cerinţe 
esenţiale de siguranţă. Este necesară, în 
special, completarea şi actualizarea 
dispoziţiilor privind substanţele chimice 
din jucării. Este necesar ca dispoziţiile 
respective să specifice că jucăriile trebuie 
să respecte legislaţia generală privind 
substanţele chimice, în special 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restricţionarea substanţelor chimice 
(REACH), de înfiinţare a Agenţiei 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE şi de 
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93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei. Cu 
toate acestea, dispoziţiile menţionate ar 
trebui adaptate la nevoile speciale ale 
copiilor, care reprezintă un grup vulnerabil 
de consumatori. Prin urmare, noile restricţii 
privind substanţele clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 
privind apropierea actelor cu putere de lege 
şi a actelor administrative referitoare la 
clasificarea, ambalarea şi etichetarea 
substanţelor periculoase, precum şi 
restricţiile privind parfumurile din jucării, 
ar trebui prevăzute ţinând cont de riscurile 
deosebite pe care substanţele respective le 
pot prezenta pentru sănătatea umană. 
Valorile limită specifice stabilite în 
Directiva 88/378/CEE pentru anumite 
substanţe ar trebui actualizate pentru a ţine 
seama de evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice.

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
793/93 al Consiliului şi a Regulamentului 
(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei. Cu 
toate acestea, dispoziţiile menţionate ar 
trebui adaptate la nevoile speciale ale 
copiilor, care reprezintă un grup vulnerabil 
de consumatori. Prin urmare, noile restricţii 
privind substanţele clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 
privind apropierea actelor cu putere de lege 
şi a actelor administrative referitoare la 
clasificarea, ambalarea şi etichetarea 
substanţelor periculoase, precum şi 
restricţiile privind parfumurile din jucării, 
ar trebui prevăzute ţinând cont de riscurile 
deosebite pe care substanţele respective le 
pot prezenta pentru sănătatea umană. 
Valorile limită specifice stabilite în 
Directiva 88/378/CEE pentru anumite 
substanţe ar trebui actualizate pentru a ţine 
seama de evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament atrage atenţia asupra importanţei supravegherii substanţelor care 
prezintă un risc deosebit. Prezentul amendament reprezintă o adaptare la Regulamentul 
REACH (considerentul 69).

Amendamentul 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a preveni orice posibilă 
duplicare a evaluării efectuate în 

Adlib Express Watermark



PE412.121v02-00 10/206 AM\744156RO.doc

RO

conformitate cu prezenta directivă şi cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
(REACH), substanţele CMR care au fost 
evaluate şi nu au fost interzise prin 
prezenta directivă nu ar trebui să facă 
obiectul unor propuneri de interzicere în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 (REACH) considerându-se că 
prezintă riscuri pentru sănătatea umană 
şi nu ar trebui să facă obiectul unei 
autorizări în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH) 
considerându-se că prezintă riscuri 
pentru sănătatea umană, în conformitate 
cu articolul 58 alineatul (2) din acest 
regulament. Pentru a preveni duplicări 
similare, substanţele CMR care au fost 
evaluate în vederea utilizării în jucării şi 
care nu au fost interzise prin 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
(REACH) nu ar trebui să facă obiectul 
unor restricţii sau evaluări în temeiul 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

 Trebuie evitată orice duplicare a evaluării de către diferite organisme ale UE privind 
utilizarea aceleiaşi substanţe în fabricarea jucăriilor. După ce o substanţă utilizată în 
fabricarea unor jucării este evaluată în temeiul prezentei directive, nu ar trebui ca aceasta să 
facă obiectul unor restricţii sau al procedurii de autorizare prevăzute în Regulamentul 
REACH (articolul 58 alineatul (2) din REACH). În mod similar, dacă o substanţă nu este 
interzisă în temeiul REACH pentru fabricarea de jucării în urma unei evaluări 
corespunzătoare, respectiva substanţă nu ar trebui să fie supusă dispoziţiilor prezentei 
directive.
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Amendamentul 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a preveni duplicarea 
evaluării efectuate în conformitate cu 
prezenta directivă şi cu Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH), substanţele 
CMR care au fost evaluate şi nu au fost
interzise prin prezenta directivă nu ar 
trebui să facă obiectul unor propuneri de 
interzicere în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH) 
considerându-se că prezintă riscuri 
pentru sănătatea umană şi nu ar trebui să 
facă obiectul unei autorizări în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH) considerându-se că prezintă 
riscuri pentru sănătatea umană, în 
conformitate cu articolul 58 alineatul (2) 
din acest regulament. Pentru a preveni 
duplicări similare, substanţele CMR care 
au fost evaluate în vederea utilizării în 
jucării şi care nu au fost interzise prin 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
(REACH) nu ar trebui să facă obiectul 
unor restricţii sau evaluări în temeiul 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Trebuie evitată orice duplicare a evaluării de către diferite organisme ale UE privind 
utilizarea aceleiaşi substanţe în fabricarea jucăriilor cu rezultate potenţial diferite.  După ce 
o substanţă CMR utilizată în fabricarea unor jucării este evaluată în temeiul prezentei 
directive, nu ar trebui ca aceasta să facă obiectul unor restricţii sau al procedurii de 
autorizare prevăzute în Regulamentul REACH.  În ceea ce priveşte autorizarea, aceasta se 
poate realiza în baza articolului 58 alineatul 2 din REACH.  În mod similar, dacă o substanţă 
nu este interzisă în temeiul REACH pentru fabricarea de jucării în urma unei evaluări 
corespunzătoare, respectiva substanţă nu ar trebui să fie supusă dispoziţiilor prezentei 
directive.  
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Amendamentul 112
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a preveni orice duplicare a 
evaluării efectuate în conformitate cu 
prezenta directivă şi cu Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH), substanţele 
CMR care au fost evaluate anterior şi nu 
au fost interzise prin prezenta directivă nu 
ar trebui să facă obiectul unor propuneri 
de interzicere în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH) 
considerându-se că prezintă riscuri 
pentru sănătatea umană şi nu ar trebui să 
facă obiectul unei autorizări în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH) considerându-se că prezintă 
riscuri pentru sănătatea umană, în 
conformitate cu articolul 58 alineatul (2) 
din acest regulament. Prin urmare, pentru 
a preveni duplicări similare, substanţele 
CMR care au fost evaluate în vederea 
utilizării în jucării şi care nu au fost 
interzise prin Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 (REACH) nu ar trebui să facă 
obiectul unor restricţii sau evaluări în 
temeiul prezentei directive.

Or. en

Justificare

Prezenta directiva ar trebui aliniată cu REACH:

 Toate noile obligaţii în materie de jucării complementează noul Regulament REACH.  
Segmentele de furnizori şi fabricaţie din industria jucăriilor sunt în prezent în curs de 
a pregăti asigurarea conformităţii cu cerinţele REACH şi multe dintre instrumentele 
de aplicare sunt încă în curs de dezvoltare.

 Prezenta directivă va institui o procedură paralelă cu REACH. 
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Dacă o substanţă nu este interzisă în temeiul REACH pentru fabricarea de jucării în urma 
unei evaluări corespunzătoare, respectiva substanţă nu ar trebui să fie supusă dispoziţiilor 
prezentei directive.  

Amendamentul 113
Andrea Losco

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a preveni duplicarea 
evaluării efectuate în conformitate cu 
prezenta directivă şi cu Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH), substanţele 
CMR care au fost evaluate în vederea 
utilizării în jucării şi nu au fost interzise 
prin prezenta directivă nu ar trebui să 
facă obiectul unor propuneri de restricţie 
şi nici al unei autorizări în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH) considerându-se că prezintă 
riscuri pentru sănătatea umană, în 
conformitate cu articolul 58 alineatul (2) 
din acest regulament.

Or. en

Justificare

Prezenta directiva trebuie aliniată cu REACH.

Amendamentul 114
Martí Grau i Segú

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Trebuie evitată duplicarea evaluării 
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de către diferite organisme ale UE (cum 
ar fi Comitetul ştiinţific pentru produse 
destinate consumatorilor, instituit în 
temeiul viitoarei directive privind 
siguranţa jucăriilor şi Agenţia Europeană 
pentru Produse Chimice, instituită în 
temeiul REACH) privind utilizarea 
aceleiaşi substanţe în jucării cu rezultate 
potenţial diferite. 

Or. es

Amendamentul 115
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) După intrarea în vigoare a prezentei 
directive este necesară o perioadă de 
tranziţie armonizată de doi ani, pentru a 
permite conformarea cu dispoziţiile 
acesteia. Este, de asemenea, necesară o 
perioadă de tranziţie specifică de cinci ani 
de la publicarea normelor de siguranţă 
revizuite privind proprietăţile chimice, 
pentru a permite fabricanţilor de jucării şi 
agenţilor economici să se adapteze la 
noile cerinţe tehnice privind proprietăţile 
chimice şi să asigure aplicarea uniformă 
a prezentei directive în întreaga Uniune 
Europeană.

Or. fr

Justificare

O perioadă de tranziţie de cinci ani pentru aspectele directivei legate de proprietăţile 
chimice: 
• ar acorda întreprinderilor (95% dintre acestea fiind IMM-uri) timpul necesar pentru 
a adapta procesul de producţie şi a elabora evaluări de risc pentru a-şi justifica solicitările 
de scutiri; 
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• ar permite dezvoltarea de protocoale şi echipamente ce ar putea fi utilizate în 
realizarea de noi teste şi elaborarea de criterii pentru dezvoltarea evaluărilor de risc;
• ar acorda actorilor din acest sector şi comitetului ştiinţific timpul necesar pentru a 
finaliza evaluarea menită să stabilească dacă substanţele CMR utilizate nu prezintă pericole. 

Amendamentul 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) După intrarea în vigoare a prezentei 
directive este necesară o perioadă de 
tranziţie armonizată de doi ani pentru a 
permite conformarea cu dispoziţiile 
acesteia şi, ulterior, o perioadă de 
tranziţie suplimentară de trei ani pentru a 
permite fabricanţilor de jucării şi 
agenţilor economici să se adapteze la 
noile cerinţe tehnice privind substanţele 
chimice şi să asigure aplicarea uniformă 
a prezentei directive în întreaga Uniune 
Europeană.

Or. en

Justificare

Propunerea de directivă prevede că statele membre nu vor restricţiona introducerea pe piaţă 
a jucăriilor ce sunt conforme cu actuala Directivă 88/378/CEE privind siguranţa jucăriilor 
„cel târziu la doi ani după intrarea în vigoare a directivei”, ceea ce înseamnă că statele 
membre pot decide aplicarea noilor dispoziţii ale directivei imediat după intrarea în vigoare 
a acesteia, ceea ce ar conduce, în mod inevitabil, la o multiplicare complicată a dispoziţiilor 
legale în statele membre.  Din motive de siguranţă juridică, este important ca o astfel de 
situaţie să fie evitată.  
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Amendamentul 117
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propunere de directivă
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) După intrarea în vigoare a prezentei 
directive este necesară o perioadă de 
tranziţie armonizată de doi ani, pentru a 
permite conformarea cu dispoziţiile 
acesteia şi, ulterior, o perioadă de 
tranziţie suplimentară de trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive în 
toate statele membre, pentru a permite 
fabricanţilor de jucării şi agenţilor 
economici să se adapteze la noile cerinţe 
tehnice privind substanţele chimice şi să 
se asigure aplicarea uniformă a prezentei 
directive în întreaga Uniune Europeană.

Or. en

Justificare

Propunerea prevede că statele membre nu pot restricţiona introducerea pe piaţă a jucăriilor 
care sunt conforme cu actuala Directivă 88/378/CEE privind siguranţa jucăriilor „cel târziu 
la doi ani după intrarea în vigoare a directivei”. Statele membre pot decide aplicarea noilor 
dispoziţii ale directivei imediat după intrarea în vigoare a acesteia, ceea ce ar constitui o 
povară imensă pentru agenţii economici şi ar conduce, în mod inevitabil, la o multiplicare 
complicată a dispoziţiilor legale în statele membre.  Din motive de siguranţă juridică, este 
important ca o astfel de situaţie să fie evitată.  Este necesară o abordare diferită în cazul 
cerinţelor aplicate substanţelor chimice, întrucât dispoziţiile care le vizează diferă în mod 
substanţial de legislaţia existentă şi de dispoziţiile din Regulamentul REACH. Este necesar ca 
sectorului jucăriilor să i se acorde timpul necesar pentru a se putea adapta.
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Amendamentul 118
Andrea Losco

Propunere de directivă
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) După intrarea în vigoare a prezentei 
directive este necesară o perioadă de 
tranziţie armonizată de doi ani pentru a 
permite conformarea cu dispoziţiile 
acesteia şi, ulterior, o perioadă de 
tranziţie suplimentară de trei ani pentru a 
permite fabricanţilor de jucării şi 
agenţilor economici să se adapteze la 
noile cerinţe tehnice privind substanţele 
chimice şi să asigure aplicarea uniformă 
a prezentei directive în întreaga Uniune 
Europeană.

Or. en

Justificare

Propunerea prevede că statele membre nu pot restricţiona introducerea pe piaţă a jucăriilor 
care sunt conforme cu actuala Directivă 88/378/CEE privind siguranţa jucăriilor „cel târziu 
la doi ani după intrarea în vigoare a directivei”. Acest lucru înseamnă că statele membre pot 
decide aplicarea noilor dispoziţii ale directivei imediat după intrarea în vigoare a acesteia, 
ceea ce ar constitui o povară imensă pentru agenţii economici şi ar conduce la o multiplicare 
complicată a dispoziţiilor legale în statele membre.  Din motive de siguranţă juridică, este 
important ca o astfel de situaţie să fie evitată.

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

Propunere de directivă
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) După intrarea în vigoare a prezentei 
directive este necesară o perioadă de 
tranziţie armonizată de doi ani, pentru a 
permite conformarea cu dispoziţiile 
acesteia şi, ulterior, o perioadă de 
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tranziţie specifică de trei ani de la 
publicarea normelor armonizate revizuite 
de siguranţă a jucăriilor privind 
proprietăţile chimice ale acestora, pentru 
a permite fabricanţilor de jucării şi 
agenţilor economici să se adapteze la 
noile cerinţe tehnice privind proprietăţile 
chimice şi să asigure aplicarea uniformă 
a prezentei directive în întreaga Uniune 
Europeană.

Or. en

Amendamentul 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) După intrarea în vigoare a prezentei 
directive este necesară o perioadă de 
tranziţie armonizată de doi ani, pentru a 
permite conformarea cu dispoziţiile 
acesteia şi, ulterior, o perioadă de 
tranziţie suplimentară de un an de la 
intrarea în vigoare a Normelor revizuite 
privind jucăriile EN 71-3 în materie de 
proprietăţi chimice ale acestora din 
prezenta directivă, pentru a permite 
fabricanţilor de jucării şi agenţilor 
economici să se adapteze la noile cerinţe 
tehnice şi să asigure aplicarea uniformă a 
prezentei directive în întreaga Uniune 
Europeană.

Or. en

Justificare

Propunerea prevede că statele membre pot decide aplicarea noilor dispoziţii ale directivei 
imediat după intrarea în vigoare a acesteia, ceea ce ar constitui o povară imensă pentru 
agenţii economici şi ar conduce la o multiplicare complicată a dispoziţiilor legale.  Sectorului 
jucăriilor şi autorităţilor de reglementare ar trebui să li se acorde timpul necesar pentru a se 
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conforma dispoziţiilor prezentei directive, în caz contrar viabilitatea IMM-urilor ar fi 
ameninţată.  Prioada de tranziţie suplimentară de încă un an este necesară pentru a permite 
Comitetului European pentru Standardizare (CEN) să revizuiască actualele Norme privind 
jucăriile, precum şi sectorului în cauză să se conformeze acestora.

Amendamentul 121
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Cerinţele generale şi specifice ale 
prezentei directive aplicabile substanţelor 
chimice ar trebui să vizeze protejarea 
sănătăţii copiilor de substanţele periculoase 
din jucării, în timp ce preocupările legate 
de protecţia mediului ridicate de jucării 
sunt abordate în legislaţia de mediu 
orizontală care se aplică şi jucăriilor, în 
special în Directiva 2006/12/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind deşeurile, în 
Directiva 2002/95/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind restricţiile de utilizare a 
anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice, în 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice, în Directiva 
94/62/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi în
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 septembrie 
2006 privind bateriile şi acumulatorii şi 
deşeurile de baterii şi acumulatori şi de 
abrogare a Directivei 91/157/CEE.

(17) Cerinţele generale şi specifice ale 
prezentei directive aplicabile substanţelor 
chimice ar trebui să vizeze protejarea 
sănătăţii copiilor de substanţele periculoase 
din jucării, în timp ce preocupările legate 
de protecţia mediului ridicate de jucării 
sunt abordate în legislaţia de mediu care se 
aplică jucăriilor electrice şi electronice, în 
Directiva 2002/95/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind restricţiile de utilizare a 
anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice şi în 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice. În plus, aspectele 
de mediu privind deşeurile sunt 
reglementate de Directiva 2006/12/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind deşeurile, 
aspectele referitoare la ambalaje sunt 
reglementate de Directiva 94/62/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 20 decembrie 1994 privind ambalajele 
şi deşeurile de ambalaje şi cele privind 
bateriile şi acumulatorii de Directiva 
2006/66/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 septembrie 2006 privind 
bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de 
baterii şi acumulatori şi de abrogare a 
Directivei 91/157/CEE.
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Or. en

Justificare

Textul actual lasă impresia că motivele de îngrijorare privind protecţia mediului sunt luate în 
considerare în mod clar în cazul tuturor jucăriilor; însă acesta se referă numai la jucăriile 
electrice şi electronice. Legislaţia orizontală nu se aplică explicit jucăriilor şi nu trebuie 
grupată împreună cu directivele privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice. 

Amendamentul 122
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Cerinţele generale şi specifice ale 
prezentei directive aplicabile substanţelor 
chimice ar trebui să vizeze protejarea 
sănătăţii copiilor de substanţele periculoase 
din jucării, în timp ce preocupările legate 
de protecţia mediului ridicate de jucării 
sunt abordate în legislaţia de mediu 
orizontală care se aplică şi jucăriilor, în 
special în Directiva 2006/12/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind deşeurile, în 
Directiva 2002/95/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind restricţiile de utilizare a 
anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice, în 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice, în Directiva 
94/62/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi în
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 septembrie 
2006 privind bateriile şi acumulatorii şi 

(17) Cerinţele generale şi specifice ale 
prezentei directive aplicabile substanţelor 
chimice ar trebui să vizeze protejarea 
sănătăţii copiilor de substanţele periculoase 
din jucării, în timp ce preocupările legate 
de protecţia mediului ridicate de jucării 
sunt abordate în legislaţia de mediu care se 
aplică jucăriilor electrice şi electronice, în 
special în Directiva 2006/12/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind deşeurile, în 
Directiva 2002/95/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie
2003 privind restricţiile de utilizare a 
anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice, şi în 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice. În plus, aspectele 
de mediu privind deşeurile sunt 
reglementate de Directiva 2006/12/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind deşeurile,
aspectele referitoare la ambalaje sunt 
reglementate de Directiva 94/62/CE a 
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deşeurile de baterii şi acumulatori şi de 
abrogare a Directivei 91/157/CEE.

Parlamentului European şi a Consiliului 
din 20 decembrie 1994 privind ambalajele 
şi deşeurile de ambalaje şi cele privind 
bateriile şi acumulatorii de Directiva 
2006/66/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 septembrie 2006 privind 
bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de 
baterii şi acumulatori şi de abrogare a 
Directivei 91/157/CEE.

Or. en

Amendamentul 123
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Cerinţele generale şi specifice ale 
prezentei directive aplicabile substanţelor 
chimice ar trebui să vizeze protejarea 
sănătăţii copiilor de substanţele periculoase 
din jucării, în timp ce preocupările legate 
de protecţia mediului ridicate de jucării 
sunt abordate în legislaţia de mediu 
orizontală care se aplică şi jucăriilor, în 
special în Directiva 2006/12/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind deşeurile, în 
Directiva 2002/95/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind restricţiile de utilizare a 
anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice, în 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice, în Directiva 
94/62/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi în
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 septembrie 
2006 privind bateriile şi acumulatorii şi 

(17) Cerinţele generale şi specifice ale 
prezentei directive aplicabile substanţelor 
chimice ar trebui să vizeze protejarea 
sănătăţii copiilor de substanţele periculoase 
din jucării, în timp ce preocupările legate 
de protecţia mediului ridicate de jucării 
sunt abordate în legislaţia de mediu care se 
aplică jucăriilor electrice şi electronice, în 
Directiva 2002/95/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind restricţiile de utilizare a 
anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice şi în 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice. 
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deşeurile de baterii şi acumulatori şi de 
abrogare a Directivei 91/157/CEE.

În plus, aspectele de mediu privind 
deşeurile sunt reglementate de Directiva 
2006/12/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind 
deşeurile, aspectele referitoare la 
ambalaje sunt reglementate de Directiva 
94/62/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi cele 
privind bateriile şi acumulatorii de 
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 septembrie 
2006 privind bateriile şi acumulatorii şi 
deşeurile de baterii şi acumulatori şi de 
abrogare a Directivei 91/157/CEE.

Or. en

Justificare

Textul Comisiei dă impresia că motivele de îngrijorare privind protecţia mediului sunt luate 
în considerare în mod clar în cazul tuturor jucăriilor, în timp ce ele se referă numai la 
jucăriile electrice şi electronice.
Legislaţia orizontală nu se aplică explicit jucăriilor şi nu trebuie grupată împreună cu 
directivele privind EEE (echipamentele electrice şi electronice) şi DEEE (deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice).

Amendamentul 124
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Cerinţele generale şi specifice ale 
prezentei directive aplicabile substanţelor 
chimice ar trebui să vizeze protejarea 
sănătăţii copiilor de substanţele periculoase 
din jucării, în timp ce preocupările legate 
de protecţia mediului ridicate de jucării 
sunt abordate în legislaţia de mediu 
orizontală care se aplică şi jucăriilor, în 

(17) Cerinţele generale şi specifice ale 
prezentei directive aplicabile substanţelor 
chimice ar trebui să vizeze protejarea 
sănătăţii copiilor de substanţele periculoase 
din jucării, în timp ce preocupările legate 
de protecţia mediului ridicate de jucării 
sunt abordate în legislaţia de mediu care se 
aplică jucăriilor electrice şi electronice, în 
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special în Directiva 2006/12/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind deşeurile, în 
Directiva 2002/95/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind restricţiile de utilizare a 
anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice, în 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice, în Directiva 
94/62/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi în
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 septembrie 
2006 privind bateriile şi acumulatorii şi 
deşeurile de baterii şi acumulatori şi de 
abrogare a Directivei 91/157/CEE.

Directiva 2002/95/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind restricţiile de utilizare a 
anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice şi în 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice.

În plus, aspectele de mediu privind 
deşeurile sunt reglementate de Directiva 
2006/12/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind 
deşeurile, aspectele referitoare la 
ambalaje sunt reglementate de Directiva 
94/62/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi cele 
privind bateriile şi acumulatorii de 
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 septembrie 
2006 privind bateriile şi acumulatorii şi 
deşeurile de baterii şi acumulatori şi de 
abrogare a Directivei 91/157/CEE.

Or. en

Justificare

Textul actual lasă impresia că motivele de îngrijorare privind protecţia mediului sunt luate în 
considerare în mod clar în cazul tuturor jucăriilor; însă acesta se referă numai la jucăriile 
electrice şi electronice. Legislaţia orizontală nu se aplică explicit jucăriilor şi nu trebuie 
grupată împreună cu directivele privind EEE (echipamentele electrice şi electronice) şi 
DEEE (deşeurile de echipamente electrice şi electronice).
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Amendamentul 125
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Cerinţele generale şi specifice ale 
prezentei directive aplicabile substanţelor 
chimice ar trebui să vizeze protejarea 
sănătăţii copiilor de substanţele periculoase 
din jucării, în timp ce preocupările legate 
de protecţia mediului ridicate de jucării 
sunt abordate în legislaţia de mediu 
orizontală care se aplică şi jucăriilor, în 
special în Directiva 2006/12/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind deşeurile, în 
Directiva 2002/95/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind restricţiile de utilizare a 
anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice, în 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice, în Directiva 
94/62/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi în 
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 septembrie 
2006 privind bateriile şi acumulatorii şi 
deşeurile de baterii şi acumulatori şi de 
abrogare a Directivei 91/157/CEE.

(17) Cerinţele generale şi specifice ale 
prezentei directive aplicabile substanţelor 
chimice ar trebui să vizeze protejarea 
sănătăţii copiilor de toate substanţele 
periculoase din jucării, în timp ce 
preocupările legate de protecţia mediului 
ridicate de jucării sunt abordate în 
legislaţia de mediu orizontală care se aplică 
şi jucăriilor, în special în Directiva 
2006/12/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 5 aprilie 2006 privind 
deşeurile, în Directiva 2002/95/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 27 ianuarie 2003 privind restricţiile de 
utilizare a anumitor substanţe periculoase 
în echipamentele electrice şi electronice, în 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice, în Directiva 
94/62/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi în 
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 septembrie 
2006 privind bateriile şi acumulatorii şi 
deşeurile de baterii şi acumulatori şi de 
abrogare a Directivei 91/157/CEE.

Or. en
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Amendamentul 126
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Jucăriile, componentele acestora 
sau ambalajele despre care se consideră 
în mod rezonabil că pot ajunge în contact 
cu produse alimentare ar trebui să fie 
conforme dispoziţiilor Regulamentului 
(CE) nr. 1935/2004 privind materialele şi 
obiectele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare.

Or. en

Justificare

Este necesar să se precizeze că legislaţia privind materialele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare se poate aplica jucăriilor, de ex. serviciilor de cafea/ceai de jucărie, în 
cazul cărora se poate presupune că vor intra în contact cu produse alimentare. Această 
menţiune este necesară întrucât nu a fost clar prevăzută, până în prezent, în toate statele 
membre UE.

Amendamentul 127
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesară prevederea unor cerinţe 
de siguranţă specifice pentru a reglementa 
potenţialul pericol specific prezentat de 
prezenţa jucăriilor în produsele alimentare, 
în conformitate cu principiul precauţiei, 
din moment ce asocierea unei jucării cu un 
aliment poate constitui cauza riscului de 
înecare, risc diferit de cele prezentate de 
către jucărie în sine şi care nu este, prin 
urmare, reglementat prin nicio măsură 

(18) Este necesară prevederea unor cerinţe 
de siguranţă specifice pentru a reglementa 
potenţialul pericol specific prezentat de 
prezenţa jucăriilor în produsele alimentare, 
din moment ce asocierea unei jucării cu un 
aliment poate constitui cauza riscului de 
înecare, risc diferit de cele prezentate de 
către jucărie în sine şi care nu este, prin 
urmare, reglementat prin nicio măsură 
specifică la nivel comunitar.
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specifică la nivel comunitar.

Or. sv

Justificare

În sensul prezentei directive revizuite, se impune aplicarea generalizată a principiului 
precauţiei. Prezentul amendament se coroborează cu amendamentul 1 (considerentul 3a).

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

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Deoarece pot exista sau pot fi create 
jucării care prezintă pericole care nu sunt 
reglementate printr-o anumită cerinţă de 
siguranţă prevăzută în prezenta directivă, 
este necesară stabilirea unei cerinţe 
generale de siguranţă ca temei juridic 
pentru orice măsură luată împotriva acestor 
jucării. În acest sens, siguranţa jucăriilor ar 
trebui determinată în funcţie de la modul 
de utilizare pentru care este destinat 
produsul şi luându-se în considerare şi 
utilizarea previzibilă a acesteia, dat fiind 
comportamentul copiilor care, în mod 
normal, nu dovedesc acelaşi grad de 
precauţie proprie utilizatorului adult. 

(19) Deoarece pot exista sau pot fi create 
jucării care prezintă pericole care nu sunt 
reglementate printr-o anumită cerinţă de 
siguranţă prevăzută în prezenta directivă, 
este necesară stabilirea unei cerinţe 
generale de siguranţă ca temei juridic 
pentru orice măsură luată împotriva acestor 
jucării. În acest sens, siguranţa jucăriilor ar 
trebui determinată în funcţie de modul de 
utilizare pentru care este destinat produsul 
şi luându-se în considerare şi utilizarea 
previzibilă a acestuia, dat fiind 
comportamentul copiilor care, în mod 
normal, nu dovedesc acelaşi grad de 
precauţie proprie utilizatorului adult. În 
cazul în care dovezile ştiinţifice nu permit 
această evaluare a riscurilor, statele 
membre, îndeosebi prin intermediul 
autorităţilor lor competente, ar trebui să 
aplice principiul precauţiei.

Or. en
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Amendamentul 129
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Deoarece pot exista sau pot fi create 
jucării care prezintă pericole care nu sunt 
reglementate printr-o anumită cerinţă de 
siguranţă prevăzută în prezenta directivă, 
este necesară stabilirea unei cerinţe 
generale de siguranţă ca temei juridic 
pentru orice măsură luată împotriva acestor 
jucării. În acest sens, siguranţa jucăriilor ar 
trebui determinată în funcţie de la modul 
de utilizare pentru care este destinat 
produsul şi luându-se în considerare şi 
utilizarea previzibilă a acesteia, dat fiind 
comportamentul copiilor care, în mod 
normal, nu dovedesc acelaşi grad de 
precauţie proprie utilizatorului adult.

(19) Deoarece pot exista sau pot fi create 
jucării care prezintă pericole care nu sunt 
reglementate printr-o anumită cerinţă de 
siguranţă prevăzută în prezenta directivă, 
este necesară stabilirea unei cerinţe 
generale de siguranţă ca temei juridic 
pentru orice măsură luată împotriva acestor 
jucării. În acest sens, siguranţa jucăriilor ar 
trebui determinată în funcţie de modul de 
utilizare pentru care este destinat produsul 
şi luându-se în considerare orice utilizare 
posibilă a acestuia, dat fiind 
comportamentul copiilor de la care nu se 
poate aştepta aceeaşi conformare cu 
instrucţiunile de utilizare, ca în cazul 
unui utilizator adult.

Or. en

Amendamentul 130
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Deoarece pot exista sau pot fi create 
jucării care prezintă pericole care nu sunt 
reglementate printr-o anumită cerinţă de 
siguranţă prevăzută în prezenta directivă, 
este necesară stabilirea unei cerinţe 
generale de siguranţă ca temei juridic 
pentru orice măsură luată împotriva acestor 
jucării. În acest sens, siguranţa jucăriilor ar 
trebui determinată în funcţie de la modul 
de utilizare pentru care este destinat 
produsul şi luându-se în considerare şi 

(19) Deoarece pot exista sau pot fi create 
jucării care prezintă pericole care nu sunt 
reglementate printr-o anumită cerinţă de 
siguranţă prevăzută în prezenta directivă, 
este necesară stabilirea unei cerinţe 
generale de siguranţă ca temei juridic 
pentru orice măsură luată împotriva acestor 
jucării. În acest sens, siguranţa jucăriilor ar 
trebui determinată în funcţie de modul de 
utilizare pentru care este destinat produsul 
şi luându-se în considerare şi utilizarea 
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utilizarea previzibilă a acesteia, dat fiind 
comportamentul copiilor care, în mod 
normal, nu dovedesc acelaşi grad de 
precauţie proprie utilizatorului adult.

previzibilă în mod rezonabil a acestuia, dat 
fiind comportamentul copiilor care, în mod 
normal, nu dovedesc acelaşi grad de 
precauţie proprie utilizatorului adult.

Or. sv

Justificare

Deşi trebuie avută în vedere orice posibilă utilizare de către un copil a unei jucării, la 
evaluarea gradului de siguranţă a acesteia, totuşi pot fi exceptate acele întrebuinţări pe care 
un copil nu le poate da respectivei jucării, dată fiind vârsta sa sau stadiul său de dezvoltare 
fizică sau intelectuală.

Amendamentul 131
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Deoarece pot exista sau pot fi create 
jucării care prezintă pericole care nu sunt 
reglementate printr-o anumită cerinţă de 
siguranţă prevăzută în prezenta directivă, 
este necesară stabilirea unei cerinţe 
generale de siguranţă ca temei juridic 
pentru orice măsură luată împotriva acestor 
jucării. În acest sens, siguranţa jucăriilor ar 
trebui determinată în funcţie de la modul 
de utilizare pentru care este destinat 
produsul şi luându-se în considerare şi 
utilizarea previzibilă a acesteia, dat fiind 
comportamentul copiilor care, în mod 
normal, nu dovedesc acelaşi grad de 
precauţie proprie utilizatorului adult.

(19) Deoarece pot exista sau pot fi create 
jucării care prezintă pericole care nu sunt 
reglementate printr-o anumită cerinţă de 
siguranţă prevăzută în prezenta directivă, 
este necesară stabilirea unei cerinţe 
generale de siguranţă ca temei juridic 
pentru orice măsură luată împotriva acestor 
jucării. În acest sens, siguranţa jucăriilor ar 
trebui determinată în funcţie de modul de 
utilizare pentru care este destinat produsul 
şi luându-se în considerare şi utilizarea 
previzibilă a acestuia, dat fiind 
comportamentul copiilor, care nu dovedesc 
acelaşi grad de precauţie proprie 
utilizatorului adult.

Or. sv

Justificare

Deşi trebuie avută în vedere orice posibilă utilizare de către un copil a unei jucării, la 
evaluarea gradului de siguranţă a acesteia, totuşi pot fi exceptate acele întrebuinţări pe care 
un copil nu le poate da respectivei jucării, dată fiind vârsta sa sau stadiul său de dezvoltare 
fizică sau intelectuală.
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Amendamentul 132
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este foarte important să se clarifice
atât pentru producători, cât şi pentru 
utilizatori că prin aplicarea marcajului CE 
pe jucărie, producătorul declară că 
produsul este conform cu toate cerinţele 
aplicabile şi că îşi asumă întreaga 
responsabilitate.

(22) Este foarte important ca producătorii 
să înţeleagă că, prin aplicarea marcajului 
CE pe jucărie, producătorul declară că 
produsul este conform cu toate cerinţele 
aplicabile şi că îşi asumă întreaga 
responsabilitate cu privire la acesta.

Or. sv

Justificare

Numai producătorul este responsabil cu privire la aplicarea marcajului CE. Acesta trebuie să 
fie conştient că prin utilizarea marcajului CE, care implică respectarea unor condiţii stricte, 
este angajată întreaga sa responsabilitate şi că orice abuz poate fi sancţionat. 

Amendamentul 133
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) În cazul în care o evaluare 
ştiinţifică nu permite stabilirea cu 
suficientă exactitate a riscului, în vederea 
asigurării unui grad înalt de protecţie a 
sănătăţii, îndeosebi cea a copiilor, ar 
trebui aplicat principiul precauţiei. 

Or. fr
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Justificare

Propunerea actuală de directivă şi proiectul de raport nu fac nicio referire la principiul 
precauţiei (articolul 174 din Tratatul CE), care are ca obiectiv şi protecţia sănătăţii umane. 
Este recomandabilă reiterarea principiului precauţiei, după cum s-a procedat în cazul 
Directivei privind prezenţa ftalaţilor în jucăriile şi articolele de îngrijire a copilului 
(2005/84/CE - considerentul 8).

Amendamentul 134
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În special, ar trebui atribuite 
competenţe Comisiei în vederea adaptării 
cerinţelor aplicabile substanţelor chimice 
în anumite cazuri bine definite şi ar trebui 
acordate scutiri faţă de interzicerea 
substanţelor CMR în anumite cazuri, iar 
textul avertizărilor specifice pentru 
anumite categorii de jucării ar trebui 
adaptat. Deoarece măsurile respective au 
un domeniu de aplicare general şi vizează 
modificarea unor elemente neesenţiale din 
prezenta directivă şi/sau completarea 
acesteia prin adăugarea unor noi elemente 
neesenţiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

(32) În special, ar trebui atribuite 
competenţe Comisiei în vederea adaptării 
textului avertizărilor specifice anumitor 
categorii de jucării. Deoarece măsurile 
respective au un domeniu de aplicare 
general şi vizează modificarea unor 
elemente neesenţiale din prezenta directivă,
printre altele prin completarea acesteia cu
noi elemente neesenţiale, acestea trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Or. en

Justificare

Ca urmare a amendamentului la articolul 45 al aceluiaşi autor.
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Amendamentul 135
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În special, ar trebui atribuite 
competenţe Comisiei în vederea adaptării 
cerinţelor aplicabile substanţelor chimice 
în anumite cazuri bine definite şi ar trebui 
acordate scutiri faţă de interzicerea 
substanţelor CMR în anumite cazuri, iar 
textul avertizărilor specifice pentru 
anumite categorii de jucării ar trebui 
adaptat. Deoarece măsurile respective au 
un domeniu de aplicare general şi vizează 
modificarea unor elemente neesenţiale din 
prezenta directivă şi/sau completarea 
acesteia prin adăugarea unor noi elemente 
neesenţiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.  

(32) În special, ar trebui atribuite 
competenţe Comisiei în vederea adaptării 
cerinţelor aplicabile substanţelor chimice 
în anumite cazuri bine definite şi a textului
avertizărilor specifice pentru anumite 
categorii de jucării. Având în vedere că 
măsurile respective au un domeniu general 
de aplicare şi sunt destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, printre altele, prin completarea 
acesteia cu noi elemente neesenţiale, aceste 
măsuri trebuie adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

Or. en

Justificare

Această reformulare este conformă cu propunerile de amendamente la anexa II.

Amendamentul 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În special, ar trebui atribuite 
competenţe Comisiei în vederea adaptării 
cerinţelor aplicabile substanţelor chimice 
în anumite cazuri bine definite şi ar trebui 
acordate scutiri faţă de interzicerea 

(32) În special, ar trebui atribuite 
competenţe Comisiei în vederea adaptării 
cerinţelor aplicabile substanţelor chimice 
în anumite cazuri bine definite şi a textului
avertizărilor specifice pentru anumite 
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substanţelor CMR în anumite cazuri, iar 
textul avertizărilor specifice pentru 
anumite categorii de jucării ar trebui 
adaptat. Deoarece măsurile respective au 
un domeniu de aplicare general şi vizează 
modificarea unor elemente neesenţiale din 
prezenta directivă şi/sau completarea 
acesteia prin adăugarea unor noi elemente 
neesenţiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.  

categorii de jucării. Deoarece măsurile 
respective au un domeniu de aplicare 
general şi vizează modificarea unor 
elemente neesenţiale din prezenta directivă,
printre altele prin completarea acesteia cu
noi elemente neesenţiale, acestea trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.  

Or. en

Justificare

Reformularea propusă este conformă cu modificările de fond propuse cu privire la anexa II.

Amendamentul 137
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) După intrarea în vigoare a prezentei 
directive este necesară o perioadă de 
tranziţie armonizată de până la cinci ani, 
pentru a da producătorilor de jucării şi 
celorlalţi actori de pe piaţă timp să se 
adapteze noilor cerinţe tehnice şi 
îndeosebi chimice şi pentru a garanta 
aplicarea coerentă a prezentei directive în 
Uniunea Europeană.

Or. en

Justificare

Formularea Comisiei privind aplicarea „cel târziu la doi ani după intrarea în vigoare a 
directivei” necesită o mai bună clarificare pentru a evita orice interpretare greşită şi 
denaturarea pieţei. O perioadă fixă de tranziţie de doi ani ar trebui să se aplice în toate 
statele membre. O perioadă de tranziţie suplimentară de trei ani este de asemenea necesară 
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înainte de intrarea în vigoare a anexei II privind proprietăţile chimice, pentru a permite 
alinierea la REACH şi pentru dezvoltarea de noi proceduri şi norme de testare.

Amendamentul 138
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articol 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva prevede norme privind 
siguranţa şi libera circulaţie în Comunitate 
a produselor concepute sau destinate, în 
mod exclusiv sau nu, utilizării pentru joacă 
de către copiii sub 14 ani, denumite în 
continuare „jucării”.

(1) Directiva prevede norme privind 
siguranţa şi libera circulaţie în Comunitate 
a produselor concepute sau destinate, 
datorită funcţiilor, dimensiunilor şi 
caracteristicilor lor, în mod exclusiv sau 
nu, utilizării pentru joacă de către copiii 
sub 14 ani, denumite în continuare 
„jucării”. 

Or. en

Justificare

Cuvântul „destinat” se poate dovedi interpretabil, ceea ce ar conduce la aplicări diferite ale 
legislaţiei în statele membre. Această frază explicativă este deja inclusă la articolul 9 
alineatul (2) şi ar trebui folosită în orice context în care apare cuvântul „destinat”, spre a 
evita lipsa de claritate.

Amendamentul 139
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articol 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva prevede norme privind 
siguranţa şi libera circulaţie în Comunitate 
a produselor concepute sau destinate, în 
mod exclusiv sau nu, utilizării pentru joacă 
de către copiii sub 14 ani, denumite în 
continuare „jucării”.

(1) Directiva prevede norme privind 
siguranţa şi libera circulaţie în Comunitate 
a produselor concepute sau destinate, 
datorită funcţiilor, dimensiunilor şi 
caracteristicilor lor, în mod exclusiv sau 
nu, utilizării pentru joacă de către copiii 
sub 14 ani, denumite în continuare 
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„jucării”.

Or. en

Amendamentul 140
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Articol 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva prevede norme privind 
siguranţa şi libera circulaţie în Comunitate 
a produselor concepute sau destinate, în 
mod exclusiv sau nu, utilizării pentru joacă 
de către copiii sub 14 ani, denumite în 
continuare „jucării”.

(1) Directiva prevede norme privind 
siguranţa şi libera circulaţie în Comunitate
a produselor concepute sau destinate, 
datorită funcţiilor, dimensiunilor şi 
caracteristicilor lor, în mod exclusiv sau 
nu, utilizării pentru joacă de către copiii 
sub 14 ani, denumite în continuare 
„jucării”.

Or. en

Justificare

Cuvântul „destinate” se poate dovedi interpretabil, ceea ce ar conduce la aplicări diferite ale 
legislaţiei în statele membre.

Amendamentul 141
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Articol 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva prevede norme privind 
siguranţa şi libera circulaţie în Comunitate 
a produselor concepute sau destinate, în 
mod exclusiv sau nu, utilizării pentru joacă 
de către copiii sub 14 ani, denumite în 

(1) Directiva prevede norme privind 
siguranţa şi libera circulaţie în Comunitate 
a produselor concepute sau destinate, în 
mod exclusiv sau nu, utilizării pentru joacă 
de către copiii sub 14 ani, denumite în 
continuare „jucării”, în conformitate cu 
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continuare „jucării”. principiul precauţiei.

Or. el

Amendamentul 142
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a)  Prezenta directivă se întemeiază pe 
principiul conform căruia producătorii, 
importatorii şi ceilalţi agenţi economici 
trebuie să garanteze că producerea sau 
comercializarea jucăriilor, în special 
substanţele chimice pe care le conţin, nu 
au efecte nocive sau toxice asupra 
sănătăţii copiilor şi asupra mediului. 
Aceste măsuri au la bază principiul 
precauţiei.

Or. sv

Justificare

Tratatele şi legislaţia comunitară relevantă fac trimitere întotdeauna la obiectivul unei 
protecţii ridicate a sănătăţii umane şi a mediului. De aceea se impune să se procedeze la fel 
şi cu revizuirea legislaţiei privind siguranţa jucăriilor, inclusiv cea privind substanţele 
chimice utilizate pentru producerea acestora Este necesar ca principiul precauţiei să fie 
inclus în legislaţia privind siguranţa jucăriilor.

Amendamentul 143
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 2 - punctul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „pasibil de a cauza sufocarea” este 
acel obiect care, prin forma sau 
dimensiunile sale, ar putea, în absenţa 
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oricărei alte presiuni decât cea exercitată 
de obiectul însuşi, să acopere în întregime 
gura, nasul sau căile respiratorii 
inferioare;

Or. sv

Justificare

Acest fenomen trebuie să fie definit, deoarece înghiţirea unor jucării poate provoca asfixia 
sau poate genera probleme gastrice sau intestinale. Înghiţirea anumitor jucării este posibilă 
numai în cazul în care acestea sunt de dimensiuni mai mici decât cilindrul de test 
susmenţionat.

Amendamentul 144
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „vătămare” înseamnă rănire fizică sau 
efect nefast pentru sănătate;

13. „vătămare” înseamnă rănire fizică sau 
orice alt efect nefast pentru sănătate, 
inclusiv efectele pe termen lung asupra 
sănătăţii;

Or. en

Justificare

Această formulare are rolul de a clarifica faptul că termenul de „efect nefast pentru 
sănătate” include şi efectele pe termen lung asupra sănătăţii, cum ar fi efectele cancerigene 
sau tulburările endocrine. 
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Amendamentul 145
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „vătămare” înseamnă rănire fizică sau 
efect nefast pentru sănătate;

13. „vătămare” înseamnă rănire fizică sau 
efect nefast pentru sănătate, inclusiv 
efectele pe termen lung asupra sănătăţii;

Or. el

Amendamentul 146
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 2 - punctul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15a. „destinat uzului ...” înseamnă că un 
părinte sau tutore poate considera în mod 
rezonabil că o anumită jucărie a fost 
destinată uzului copiilor din respectiva 
categorie de vârstă. Plasarea unui 
avertisment pe un anumit produs, 
menţionând faptul că acesta nu este 
destinat uzului unei anumite categorii de 
vârstă nu înseamnă implicit că respectivul 
produs devine conform cu dispoziţiile 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

 Studiile au demonstrat că avertismentele prezente pe jucării nu sunt un mijloc de eficient de 
asigurare a unor cerinţe minime de siguranţă. Mai ales jucăriile ce pot fi considerate ca 
destinate uzului copilului mic trebuie să corespundă unor cerinţe stricte, cum ar fi testul de 
siguranţă pentru componente mici. Formulările precum „destinat în mod expres uzului 
copiilor mai mici de x luni” în prezenta directivă ar trebui definite, pentru a preveni abuzul. 
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Amendamentul 147
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 2 - punctul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. „jucării umplute cu material moale” 
sunt acele jucării, cu îmbrăcăminte sau 
nu, cu suprafeţe moi ale corpului şi 
umplute cu materiale moi, ce permit 
comprimarea cu uşurinţă cu mâna a 
părţii principale a jucăriei.

Or. en

Justificare

Jucăriile umplute cu material moale ar trebui întotdeauna considerate ca fiind destinate 
uzului copiilor sub vârsta de 36 de luni. O definiţie este necesară pentru a clarifica căror 
jucării li se aplică această regulă.

Amendamentul 148
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16b. „ambalaj”înseamnă orice material 
care însoţeşte jucăria la cumpărare şi 
care nu poate fi definit ca fiind o jucărie 
sau ca un alt produs vândut împreună cu 
jucăria.

Or. en

Justificare

Ambalajul este menţionat în directivă şi ar trebui să fie inclusă o definiţie clară a acestuia, 
pentru a-l diferenţia de jucăria propriu-zisă, având în vedere că cerinţele pentru aceste două 
categorii diferă. 
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Amendamentul 149
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorii trebuie să întocmească 
documentaţia tehnică în conformitate cu 
articolul 20 şi să efectueze sau să fi 
efectuat procedura evaluării conformităţii 
aplicabilă în conformitate cu articolul 18.

(2) Producătorii trebuie să întocmească 
documentaţia tehnică în conformitate cu 
articolul 20 şi să efectueze sau să fi 
efectuat procedura evaluării conformităţii 
aplicabilă în conformitate cu articolul 18.

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea jucăriei cu cerinţele 
aplicabile printr-o astfel de procedură, 
producătorii întocmesc o declaraţie CE de 
conformitate astfel cum se prevede la 
articolul 14 şi aplică marcajul de 
conformitate prevăzut la articolul 16 
alineatul (1).

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea jucăriei cu cerinţele 
aplicabile printr-o astfel de procedură, 
producătorii întocmesc o declaraţie CE de 
conformitate astfel cum se prevede la 
articolul 14 şi aplică marcajul de 
conformitate prevăzut la articolul 16 
alineatul (1).
În cazul în care o agenţie independentă de 
evaluare a demonstrat că o jucărie este 
conformă cu cerinţele în vigoare, 
producătorul aplică marcajul de 
conformitate menţionat la articolul 16 
alineatul (1).

Or. de

(Numerotarea alineatelor de la articolul 3 în versiunea DE a documentului Comisiei nu 
corespunde cu cea din versiunile EN şi FR)

Justificare

Dacă producătorii dovedesc că sunt în conformitate cu cerinţele, fiind evaluaţi de un terţ 
independent, aceştia ar trebui să aibă ocazia de a face cunoscută evaluarea complementară 
prin intermediul unui marcaj CE+.
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Amendamentul 150
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Producătorii păstrează documentaţia 
tehnică şi declaraţia CE de conformitate 
pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria 
a fost introdusă pe piaţă.

(3) Producătorii păstrează documentaţia 
tehnică şi declaraţia CE de conformitate 
pentru o perioadă de 5 ani după ce jucăria a 
fost introdusă pe piaţă.

Or. en

Justificare

Perioada de 10 ani propusă va duce la o creştere considerabilă a costului de păstrare a 
documentaţiei de către agenţii economici. Această perioadă ar trebui aliniată cu alte cerinţe, 
cum ar fi cele referitoare la păstrarea documentaţiei fiscale. 

Amendamentul 151
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Producătorii se asigură că procedurile 
în vigoare garantează conformitatea 
continuă a producţiei în serie. Modificările 
în proiectarea sau caracteristicile 
produsului şi modificările standardelor 
armonizate la care se face trimitere pentru 
stabilirea conformităţii unei jucării, se iau 
în considerare în mod corespunzător.

(4) Producătorii se asigură că procedurile 
în vigoare garantează conformitatea 
continuă a producţiei în serie a modelului 
sau prototipului jucăriei şi a 
componentelor sale care au fost utilizate 
în diversele proceduri de evaluare şi 
testare a conformităţii jucăriei respective 
şi a stării sale de conformitate cu normele 
şi cerinţele fundamentale prevăzute la 
articolul 9 şi în anexa II. Modificările în 
proiectarea sau caracteristicile produsului 
şi modificările standardelor armonizate la 
care se face trimitere pentru stabilirea 
conformităţii unei jucării, se iau, de 
asemenea, în considerare în mod 
corespunzător de către producători.
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Producătorii, după caz, testează prin 
eşantioane jucăriile comercializate, 
investigând şi, dacă este cazul, menţinând 
un registru de plângeri şi informează 
distribuitorii privind această monitorizare.

Producătorii testează prin eşantioane 
jucăriile produse şi comercializate, 
inclusiv componentele acestora. Fără a 
aduce atingere articolului 38, testele se 
efectuează cel puţin o dată pe an.
Producătorii verifică reclamaţiile primite 
din partea agenţilor economici şi a 
utilizatorilor şi răspund acestora în 
termen de două săptămâni. Producătorii 
ţin un registru al acestor reclamaţii, în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 7a 
şi informează agenţii economici şi 
utilizatorii finali în cauză cu privire la 
această monitorizare.

Or. sv

Justificare

Obiectivul directivei este de a consolida dispoziţiile privind siguranţa jucăriilor şi sănătatea 
copiilor. De aceea, producătorii trebuie să poată garanta punerea în aplicare a diferitelor 
proceduri. Prin urmare, testele prin eşantioane trebuie realizate periodic şi vizează atât 
obiectele care provin din lanţul de producţie, cât şi părţile componente ale acestora. În 
sfârşit, reclamaţiile şi plângerile trebuie să fie rezolvate într-un interval rezonabil, indiferent 
dacă acestea provin de la alţi operatori economici sau de la utilizatorii finali.

Amendamentul 152
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Producătorii se asigură că procedurile 
în vigoare garantează conformitatea 
continuă a producţiei în serie. Modificările 
în proiectarea sau caracteristicile 
produsului şi modificările standardelor 
armonizate la care se face trimitere pentru 
stabilirea conformităţii unei jucării, se iau 
în considerare în mod corespunzător.

(4) Producătorii se asigură că procedurile 
în vigoare garantează conformitatea 
continuă a producţiei în serie. Modificările 
în proiectarea sau caracteristicile 
produsului şi modificările standardelor 
armonizate la care se face trimitere pentru 
stabilirea conformităţii unei jucării, se iau 
în considerare în mod corespunzător.

Producătorii, după caz, testează prin 
eşantioane jucăriile comercializate, 
investigând şi, dacă este cazul, menţinând 

Producătorii, după caz, testează prin 
eşantioane jucăriile comercializate, 
investigând şi, dacă este cazul, menţinând 
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un registru de plângeri şi informează 
distribuitorii privind această monitorizare.

un registru de plângeri şi informează 
distribuitorii privind această monitorizare.

În cazul procedurii de la articolul 16a, 
agenţiile independente implicate 
procedează în mod regulat la prelevarea 
eşantioanelor şi la realizarea testelor 
prevăzute.

Or. de

(Numerotarea alineatelor de la articolul 3 în versiunea DE a documentului Comisiei nu 
corespunde cu cea din versiunile EN şi FR)

Justificare

Dacă producătorii dovedesc că sunt în conformitate cu cerinţele, fiind evaluaţi de un terţ 
independent, aceştia ar trebui să aibă oportunitatea de a face cunoscută evaluarea 
complementară prin intermediul unui marcaj CE+.

Amendamentul 153
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producătorii indică pe jucărie numele 
lor şi adresa la care pot fi contactaţi sau, în 
cazul în care mărimea sau natura jucăriei 
nu permite acest lucru, producătorii indică 
aceste informaţii pe ambalaj sau într-un 
document care însoţeşte jucăria.

(6) Producătorii indică pe jucărie numele 
lor şi adresa la care pot fi contactaţi şi, în 
cazul în care este relevant, numele şi 
adresa agenţiei independente de evaluare,
sau, în cazul în care mărimea sau natura 
jucăriei nu permite acest lucru, 
producătorii indică aceste informaţii pe 
ambalaj sau într-un document care 
însoţeşte jucăria.

Or. de
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(Numerotarea alineatelor de la articolul 3 în versiunea DE a documentului Comisiei nu 
corespunde cu cea din versiunile EN şi FR)

Justificare

Dacă producătorii dovedesc că sunt în conformitate cu cerinţele, fiind evaluaţi de un terţ 
independent, aceştia ar trebui să aibă oportunitatea de a face cunoscută evaluarea 
complementară prin intermediul unui marcaj CE+.

Amendamentul 154
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Producătorii care consideră sau au
motive să creadă că o jucărie introdusă pe 
piaţă nu este în conformitate cu legislaţia 
comunitară aplicabilă, iau măsurile 
corective necesare pentru ca jucăria să fie 
conformă acesteia sau o retrag de pe piaţă 
şi o recheamă de la utilizatorii finali, după 
caz. Aceştia informează imediat autorităţile 
naţionale din statele membre atunci când
au desfăcut pe piaţă o astfel de jucărie, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate şi la măsurile corective 
luate.

(7) În cazul în care există motive să se
creadă că o jucărie introdusă pe piaţă de 
producători periclitează în vreun fel 
sănătatea copiilor sau nu este în 
conformitate cu legislaţia comunitară 
aplicabilă, producătorii iau fără întârziere 
măsurile corective necesare pentru ca 
jucăria să fie conformă acesteia sau o 
retrag de pe piaţă şi o recheamă de la 
utilizatorii finali, după caz. Aceştia 
informează imediat autorităţile naţionale 
din statele membre unde au desfăcut pe 
piaţă o astfel de jucărie, dând o descriere 
exactă, în special cu privire la cazul de 
neconformitate şi la măsurile corective, de 
retragere sau de rechemare luate.

Or. en

Justificare

Este necesar să se precizeze diferitele măsuri care sunt luate în caz de neconformitate, în 
funcţie de problema de conformitate şi de siguranţă constatată, aşa cum se precizează în 
amendamentele la articolele 10a-10c. Acelaşi lucru este valabil şi pentru informarea 
autorităţilor competente.
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Amendamentul 155
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că o jucărie introdusă pe 
piaţă nu este în conformitate cu legislaţia 
comunitară aplicabilă, iau măsurile 
corective necesare pentru ca jucăria să fie 
conformă acesteia sau o retrag de pe piaţă 
şi o recheamă de la utilizatorii finali, după 
caz. Aceştia informează imediat autorităţile 
naţionale din statele membre atunci când
au desfăcut pe piaţă o astfel de jucărie, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate şi la măsurile corective 
luate.

(7) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că o jucărie introdusă pe 
piaţă nu este în conformitate cu legislaţia 
comunitară aplicabilă, iau măsurile 
corective necesare pentru ca jucăria să fie 
conformă acesteia sau o retrag de pe piaţă 
şi o recheamă de la utilizatorii finali, după 
caz. Aceştia informează imediat autorităţile 
naţionale din statele membre unde au 
desfăcut pe piaţă o astfel de jucărie, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
cazul de neconformitate şi la măsurile 
corective luate.

Agenţiile independente care consideră sau 
au motive să creadă că o jucărie pe care 
au evaluat-o şi care a fost introdusă pe 
piaţă nu este în conformitate cu legislaţia 
comunitară aplicabilă solicită 
producătorului să ia măsurile corective 
necesare pentru ca jucăria să fie 
conformă acesteia sau să o retragă de pe 
piaţă şi să o solicite returnarea de către 
utilizatorii finali, după caz. Agenţiile 
informează imediat autorităţile naţionale 
din statele membre în care a fost 
desfăcută pe piaţă o astfel de jucărie, 
indicând detalii, în special cu privire la 
cazul de neconformitate şi la măsurile 
corective ce trebuie luate.

Or. de

(Numerotarea alineatelor de la articolul 3 în versiunea DE a documentului Comisiei nu 
corespunde cu cea din versiunile EN şi FR)

Justificare

Consecinţă a introducerii marcajului CE+.
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Amendamentul 156
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că o jucărie introdusă pe 
piaţă nu este în conformitate cu legislaţia 
comunitară aplicabilă, iau măsurile 
corective necesare pentru ca jucăria să fie 
conformă acesteia sau o retrag de pe piaţă 
şi o recheamă de la utilizatorii finali, după 
caz. Aceştia informează imediat autorităţile 
naţionale din statele membre atunci când
au desfăcut pe piaţă o astfel de jucărie, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate şi la măsurile corective 
luate.

(7) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că o jucărie introdusă pe 
piaţă nu este în conformitate cu legislaţia 
comunitară aplicabilă, iau măsurile 
corective necesare pentru ca jucăria să fie 
conformă acesteia sau o retrag de pe piaţă 
şi o recheamă de la utilizatorii finali, după 
caz. Aceştia informează imediat autorităţile 
naţionale din statele membre unde au 
desfăcut pe piaţă o astfel de jucărie, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
cazul de neconformitate şi la măsurile 
corective luate. Producătorii suspendă 
fără întârziere introducerea pe piaţă a 
respectivei jucării până în momentul în 
care aceasta devine conformă cu legislaţia 
comunitară aplicabilă.

Or. en

Amendamentul 157
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Producătorii, la cererea autorităţilor 
naţionale competente, furnizează toate 
informaţiile şi documentaţia necesară 
pentru a demonstra conformitatea jucăriei. 
Aceştia cooperează cu aceste autorităţi, la 
cererea celor din urmă, cu privire la orice 
acţiune de evitare a riscurilor prezentate de 
jucăriile pe care le-au introdus pe piaţă.

(8) Producătorii, la cererea autorităţilor 
naţionale competente, furnizează în termen 
de şapte zile toate informaţiile şi 
documentaţia necesare pentru a demonstra 
conformitatea jucăriei. Aceştia cooperează 
cu aceste autorităţi, la cererea celor din 
urmă, cu privire la orice acţiune de evitare 
a riscurilor prezentate de jucăriile pe care 
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le-au introdus pe piaţă.

Or. en

Justificare

Trebuie precizate termenele-limită de comunicare a oricărui document sau a oricăror 
informaţii, scopul acestei precizări fiind consolidarea aplicării măsurilor de siguranţă 
destinate protejării sănătăţii copiilor. 

Amendamentul 158
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a)  Producătorii informează autorităţile 
competente pe teritoriul cărora sunt 
comercializate jucăriile lor cu privire la 
desemnarea unui reprezentant autorizat, 
în termen de cel mult patru săptămâni de 
la data desemnării.

Or. en

Justificare

O astfel de notificare este necesară şi trebuie să aibă loc într-un termen determinat. 

Amendamentul 159
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b)  Notificarea privind desemnarea 
reprezentatului autorizat include cel puţin 
coordonatele acestuia (nume, adresă 
poştală, număr de telefon, adresă de poştă 
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electronică, site internet), jucăriile cu 
privire la care reprezentantul trebuie să 
îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute la 
alineatul (3) şi numărul unic de 
identificare al jucăriilor respective.

Or. en

Justificare

Este necesar să se precizeze informaţiile minimale pe care producătorul trebuie să le 
comunice autorităţilor naţionale competente după desemnarea unui reprezentant autorizat, 
pentru a permite realizarea obiectivelor prezentei directive. 

Amendamentul 160
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) menţine declaraţia CE de conformitate 
şi documentaţia tehnică la dispoziţia 
autorităţilor naţionale de supraveghere 
pentru o perioadă de 10 ani;

(a) menţine declaraţia CE de conformitate 
şi documentaţia tehnică la dispoziţia 
autorităţilor naţionale de supraveghere 
pentru o perioadă de 5 ani;

Or. en

Justificare

Perioada de 10 ani propusă va duce la o creştere considerabilă a costului de păstrare a 
documentaţiei de către agenţii economici. Această perioadă ar trebui aliniată cu alte cerinţe, 
cum ar fi cele referitoare la păstrarea documentaţiei fiscale. 
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Amendamentul 161
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la cererea autorităţilor naţionale 
competente, furnizează acestora toate 
informaţiile şi documentaţia necesară 
pentru a demonstra conformitatea jucăriei;

(b) la cererea autorităţilor naţionale 
competente, furnizează acestora, în termen 
de şapte zile, toate informaţiile şi 
documentaţia necesare pentru a demonstra 
conformitatea jucăriei;

Or. en

Justificare

Trebuie precizate termenele-limită de comunicare a oricărui document sau a oricăror 
informaţii, scopul acestei precizări fiind consolidarea aplicării măsurilor de siguranţă 
destinate protejării sănătăţii copiilor.

Amendamentul 162
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care introduc o jucărie pe 
piaţă, importatorii acţionează cu grija 
cuvenită privind cerinţele aplicabile.

(1) În cazul în care introduc o jucărie pe 
piaţă, importatorii acţionează cu grija 
cuvenită privind cerinţele aplicabile  şi se 
asigură că jucăriile pe care le introduc pe 
piaţă sunt în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei directive şi respectă cerinţele de 
siguranţă.

Or. en

Justificare

Este deosebit de important ca şi importatorilor să le revină o parte din responsabilitatea 
aplicării prezentei directive şi din asigurarea conformităţii cu obiectivele acesteia.
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Amendamentul 163
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Importatorii indică pe jucărie numele 
lor şi adresa la care pot fi contactaţi iar în 
cazul în care mărimea sau natura jucăriei 
nu permite acest lucru, producătorii indică 
aceste informaţii pe ambalaj sau într-un 
document care însoţeşte jucăria.

(3) Importatorii indică pe jucărie în mod 
vizibil şi complet lizibil numele lor, 
precum şi adresa, numărul de telefon şi 
adresa de poştă electronică la care pot fi 
contactaţi, iar în cazul în care mărimea sau 
natura jucăriei nu permite acest lucru, 
indică aceste informaţii, în mod vizibil şi 
separat de descrierea acesteia, pe ambalaj 
sau într-un document care însoţeşte jucăria.

Or. en

Justificare

Informaţiile propuse iniţial trebuie să fie completate şi accesibile uşor şi rapid. 

Amendamentul 164
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Importatorii, care consideră sau au
motive să creadă că o jucărie pe care au 
introdus-o pe piaţă nu este în conformitate 
cu legislaţia comunitară aplicabilă iau 
măsurile corective necesare pentru ca 
jucăria să fie în conformitate cu aceasta sau 
o retrag de pe piaţă şi o recheamă de la 
utilizatorii finali, după caz. Aceştia 
informează imediat autorităţile naţionale 
din statele membre atunci când au desfăcut 
pe piaţă o astfel de jucărie, indicând 
detaliile, în special cu privire la 
neconformitate şi la măsurile corective 

(5) În cazul în care există motive să se
creadă că o jucărie introdusă pe piaţă de 
importatori periclitează în vreun fel 
sănătatea copiilor sau nu este în 
conformitate cu legislaţia comunitară 
aplicabilă, importatorii iau fără întârziere 
măsurile corective necesare pentru ca 
jucăria să fie conformă acesteia sau o 
retrag de pe piaţă şi o recheamă de la 
utilizatorii finali, după caz. Aceştia 
informează imediat autorităţile naţionale 
din statele membre unde au desfăcut pe 
piaţă o astfel de jucărie, dând o descriere 
exactă, în special cu privire la cazul de 
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luate. neconformitate şi la măsurile corective, de 
retragere sau de rechemare luate.

Or. en

Amendamentul 165
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Importatorii păstrează o copie a 
declaraţiei CE de conformitate la dispoziţia 
autorităţilor de supraveghere a pieţei pentru 
o perioadă de 10 ani şi se asigură că 
documentaţia tehnică poate fi pusă la 
dispoziţia acestor autorităţi, la cerere.

(6) Importatorii păstrează o copie a 
declaraţiei CE de conformitate la dispoziţia 
autorităţilor de supraveghere a pieţei pentru 
o perioadă de 5 ani şi se asigură că 
documentaţia tehnică poate fi pusă la 
dispoziţia acestor autorităţi, la cerere.

Or. en

Justificare

Perioada de 10 ani propusă va duce la o creştere considerabilă a costului de păstrare a 
documentaţiei de către agenţii economici. Această perioadă ar trebui aliniată cu alte cerinţe, 
cum ar fi cele referitoare la păstrarea documentaţiei fiscale. 

Amendamentul 166
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Importatorii, la cererea autorităţilor 
naţionale competente, furnizează toate 
informaţiile şi documentaţia necesară 
pentru a demonstra conformitatea jucăriei. 
Aceştia cooperează cu aceste autorităţi, la 
cererea celor din urmă, cu privire la orice 
acţiune de evitare a riscurilor prezentate de 

(7) Importatorii, la cererea autorităţilor 
naţionale competente, furnizează acestora
în termen de şapte zile toate informaţiile şi 
documentaţia necesare pentru a demonstra 
conformitatea jucăriei. Aceştia cooperează 
cu aceste autorităţi, la cererea celor din 
urmă, cu privire la orice acţiune de evitare 
a riscurilor prezentate de jucăriile pe care 
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jucăriile pe care le-au introdus pe piaţă. le-au introdus pe piaţă.

Or. en

Justificare

Trebuie precizate termenele-limită de comunicare a oricărui document sau a oricăror 
informaţii.

Amendamentul 167
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care desfac o jucărie pe 
piaţă, distribuitorii acţionează cu grija 
cuvenită privind cerinţele aplicabile.

(1) În cazul în care introduc o jucărie pe 
piaţă, distribuitorii acţionează cu grija 
cuvenită privind cerinţele aplicabile şi se 
asigură că jucăriile pe care le introduc pe 
piaţă sunt în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei directive şi respectă cerinţele de 
siguranţă.

Or. en

Justificare

Este deosebit de important ca tuturor părţilor implicate în lanţul de distribuţie să le revină o 
parte din responsabilitatea aplicării prezentei directive şi din asigurarea conformităţii cu 
obiectivele acesteia.

Amendamentul 168
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuitorii care consideră sau au
motive să creadă că o jucărie introdusă pe 

(4) În cazul în care există motive să se
creadă că o jucărie introdusă pe piaţă de 
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piaţă nu este în conformitate cu legislaţia 
comunitară aplicabilă, iau măsurile 
corective necesare pentru ca jucăria să fie 
conformă acesteia sau o retrag de pe piaţă 
şi o recheamă de la utilizatorii finali, după 
caz. Aceştia informează imediat autorităţile 
naţionale din statele membre atunci când
au desfăcut pe piaţă o astfel de jucărie, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate şi la măsurile corective 
luate.

distribuitori periclitează în vreun fel 
sănătatea copiilor sau nu este în 
conformitate cu legislaţia comunitară 
aplicabilă, distribuitorii iau fără întârziere 
măsurile corective necesare pentru ca 
jucăria să fie conformă acesteia sau o 
retrag de pe piaţă şi o recheamă de la 
utilizatorii finali, după caz. Aceştia 
informează imediat ceilalţi agenţi 
economici implicaţi şi autorităţile 
naţionale din statele membre unde au 
desfăcut pe piaţă o astfel de jucărie, dând o 
descriere exactă, în special cu privire la 
cazul de neconformitate şi la măsurile 
corective, de retragere sau de rechemare
luate.

Or. en

Justificare

Trebuie precizate termenele-limită de comunicare a oricărui document sau a oricăror 
informaţii, scopul acestei precizări fiind consolidarea aplicării măsurilor de siguranţă 
destinate protejării sănătăţii copiilor.

Amendamentul 169
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Distribuitorii, la cererea autorităţilor 
naţionale competente, furnizează toate 
informaţiile şi documentaţia necesară 
pentru a demonstra conformitatea jucăriei. 
Aceştia cooperează cu aceste autorităţi, la 
cererea celor din urmă, cu privire la orice 
acţiune de evitare a riscurilor prezentate de 
jucăriile pe care le-au introdus pe piaţă.

(5) Distribuitorii, la cererea autorităţilor 
naţionale competente, furnizează acestora 
în termen de şapte zile toate informaţiile şi 
documentaţia necesară pentru a demonstra 
conformitatea jucăriei. Aceştia cooperează 
cu aceste autorităţi, la cererea celor din 
urmă, cu privire la orice acţiune de evitare 
a riscurilor prezentate de jucăriile pe care 
le-au introdus pe piaţă.

Or. en
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Justificare

Trebuie precizate termenele-limită de comunicare a oricărui document sau a oricăror 
informaţii, scopul acestei precizări fiind consolidarea aplicării măsurilor de siguranţă 
destinate protejării sănătăţii copiilor.

Amendamentul 170
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Registrul

Agenţii economici ţin un registru cu 
măsurile corective, retragerile, 
rechemările şi plângerile primite din 
partea altor agenţi economici şi a 
utilizatorilor finali, precum şi cu acţiunile 
întreprinse în fiecare caz.
În registru se menţionează în mod clar 
pentru fiecare dintre măsurile 
susmenţionate motivele, numărul unic de 
identificare al jucăriei respective şi 
identificarea jucăriei care permite 
trasabilitatea ei, precum şi data primirii 
plângerii şi data notificării răspunsului la 
plângere.
Registrul se păstrează timp de zece ani. 
Agenţii economici îl pun la dispoziţia 
autorităţilor naţionale competente, la 
cererea acestora.

Or. en

Justificare

Articolul 3 alineatul (4) face referire la ţinerea de către producători a unui registru. Trebuie, 
aşadar, să fie precizate în prezenta directivă modalităţile specifice privind completarea 
registrului menţionat. 
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Amendamentul 171
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) orice agent economic care, în calitate 
de agenţie independentă de verificare, a 
certificat marcajul CE+.

Or. de

Justificare

Consecinţa introducerii marcajului CE+.

Amendamentul 172
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceştia trebuie să dispună de sisteme şi 
proceduri corespunzătoare, care permit ca 
aceste informaţii să fie disponibile 
autorităţilor de supraveghere a pieţei, la 
cerere, pentru o perioadă de 10 ani.

Aceştia trebuie să dispună de sisteme şi 
proceduri corespunzătoare, care permit ca 
aceste informaţii să fie disponibile 
autorităţilor de supraveghere a pieţei, la 
cerere, pentru o perioadă de 5 ani.

Or. en

Justificare

Perioada de 10 ani propusă va duce la o creştere considerabilă a costului de păstrare a 
documentaţiei de către agenţii economici. Această perioadă ar trebui aliniată cu alte cerinţe, 
cum ar fi cele referitoare la păstrarea documentaţiei fiscale. 
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Amendamentul 173
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceştia trebuie să dispună de sisteme şi 
proceduri corespunzătoare, care permit ca 
aceste informaţii să fie disponibile 
autorităţilor de supraveghere a pieţei, la 
cerere, pentru o perioadă de 10 ani.

Aceştia trebuie să dispună de sisteme şi 
proceduri corespunzătoare, care permit ca 
aceste informaţii să fie disponibile, în 
termen de şapte zile, autorităţilor de 
supraveghere a pieţei, la cerere, pentru o 
perioadă de 10 ani.

Or. en

Justificare

Trebuie precizate termenele-limită de comunicare ale oricărui document sau ale oricăror 
informaţii, scopul acestei precizări fiind consolidarea aplicării măsurilor de siguranţă 
destinate protejării sănătăţii copiilor.

Amendamentul 174
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare în vederea garantării faptului că 
jucăriile nu pot fi introduse pe piaţă decât 
dacă respectă cerinţele esenţiale de 
siguranţă prevăzute, în ceea ce priveşte 
cerinţele generale de siguranţă, la 
alineatul al 2-lea şi în ceea ce priveşte 
cerinţele particulare de siguranţă, în 
anexa II.

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare în vederea garantării faptului că 
jucăriile nu pot fi introduse pe piaţă decât 
dacă respectă cerinţele esenţiale de 
siguranţă. Aceste măsuri ţin în mod 
corespunzător seama de principiul 
precauţiei.

Or. en
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Amendamentul 175
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare în vederea garantării faptului că 
jucăriile nu pot fi introduse pe piaţă decât 
dacă respectă cerinţele esenţiale de 
siguranţă prevăzute, în ceea ce priveşte 
cerinţele generale de siguranţă, la alineatul 
al 2-lea şi în ceea ce priveşte cerinţele 
particulare de siguranţă, în anexa II.

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare în vederea garantării faptului că 
jucăriile nu pot fi introduse pe piaţă decât 
dacă respectă cerinţele esenţiale de 
siguranţă prevăzute, în ceea ce priveşte 
cerinţele generale de siguranţă, la alineatul 
al 2-lea şi în ceea ce priveşte cerinţele 
particulare de siguranţă, în anexa II. Aceste 
măsuri ţin în mod corespunzător seama 
de principiul precauţiei.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 176
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare în vederea garantării faptului că 
jucăriile nu pot fi introduse pe piaţă decât 
dacă respectă cerinţele esenţiale de 
siguranţă prevăzute, în ceea ce priveşte 
cerinţele generale de siguranţă, la alineatul 
al 2-lea şi în ceea ce priveşte cerinţele 

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare în vederea garantării faptului că 
jucăriile nu pot fi introduse pe piaţă decât 
dacă respectă cerinţele esenţiale de 
siguranţă prevăzute, în ceea ce priveşte 
cerinţele generale de siguranţă, la alineatul 
al 2-lea şi în ceea ce priveşte cerinţele 
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particulare de siguranţă, în anexa II. particulare de siguranţă, în anexa II. Statele 
membre ţin în mod corespunzător seama 
de principiul precauţiei.

Or. el

Amendamentul 177
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cadrul adoptării unor astfel de măsuri, 
statele membre iau în considerare 
principiul precauţiei prevăzut la articolul 
8 din Directiva 2001/95/CE.

Or. en

Justificare

Directiva privind siguranţa generală a produselor prevede că principiul precauţiei trebuie 
luat în mod corespunzător în considerare atunci când autorităţile competente din statele 
membre iau măsuri de supraveghere a pieţei împotriva unui produs. Întrucât siguranţa 
copiilor este avută în vedere atunci când este vorba de jucării, directiva privind siguranţa 
jucăriilor ar trebui să ofere un nivel de securitate cel puţin la fel de ridicat ca şi directiva 
privind siguranţa generală a produselor.

Amendamentul 178
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Jucăriile nu trebuie să pună în pericol 
siguranţa sau sănătatea utilizatorilor sau a 
părţilor terţe atunci când sunt utilizate în 
conformitate cu destinaţia lor sau atunci 
când sunt utilizate în mod previzibil, ţinând 
seama de comportamentul obişnuit al 

(2) Jucăriile nu trebuie să pună în pericol 
siguranţa sau sănătatea utilizatorilor sau a 
părţilor terţe atunci când sunt utilizate în 
conformitate cu destinaţia lor sau atunci 
când sunt utilizate în mod previzibil, ţinând 
seama de comportamentul obişnuit al 
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copiilor. Abilitatea utilizatorilor şi, dacă 
este cazul, a supraveghetorilor acestora 
trebuie luată în considerare, în special, în 
cazul jucăriilor care datorită funcţiei, 
dimensiunilor şi caracteristicilor lor, sunt 
destinate copiilor mai mici de 36 de luni. 
Etichetele aplicate pe jucării sau pe 
ambalajele acestora, precum şi 
instrucţiunile de utilizare care le însoţesc, 
trebuie să atragă atenţia utilizatorilor sau a 
supraveghetorilor acestora asupra 
pericolelor inerente şi riscurilor de 
vătămare legate de utilizarea jucăriilor şi 
asupra modului de a le evita.

copiilor. Abilitatea utilizatorilor şi, dacă 
este cazul, a supraveghetorilor acestora 
trebuie luată în considerare, în special, în 
cazul jucăriilor care datorită funcţiei, 
dimensiunilor şi caracteristicilor lor, sunt 
destinate copiilor mai mici de 60 de luni. 
Etichetele aplicate pe jucării şi/sau pe 
ambalajele acestora, precum şi 
instrucţiunile de utilizare care le însoţesc, 
trebuie să atragă atenţia utilizatorilor sau a 
supraveghetorilor acestora asupra 
pericolelor inerente şi riscurilor de 
vătămare legate de utilizarea jucăriilor şi 
asupra modului de a le evita.

Or. el

Amendamentul 179
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Jucăriile nu trebuie să pună în pericol 
siguranţa sau sănătatea utilizatorilor sau a 
părţilor terţe atunci când sunt utilizate în 
conformitate cu destinaţia lor sau atunci 
când sunt utilizate în mod previzibil, 
ţinând seama de comportamentul obişnuit 
al copiilor.

(2) Jucăriile nu trebuie să pună în pericol 
siguranţa sau sănătatea utilizatorilor sau a 
părţilor terţe atunci când sunt utilizate în 
conformitate cu destinaţia lor, ţinând 
seama de faptul că comportamentul 
obişnuit al copiilor este adesea imprevizibil 
şi că, de aceea, jucăriilor li se aplică 
standarde de siguranţă şi medicale de o 
stricteţe specifică.

Or. en

Justificare

Nu există un standard în ceea ce priveşte „comportamentul copiilor”. Acesta este, prin 
definiţie, imprevizibil.
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Amendamentul 180
Emmanouil Angelakas

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Abilitatea utilizatorilor şi, dacă este cazul, 
a supraveghetorilor acestora trebuie luată 
în considerare, în special, în cazul 
jucăriilor care datorită funcţiei, 
dimensiunilor şi caracteristicilor lor, sunt 
destinate copiilor mai mici de 36 de luni.

Abilitatea utilizatorilor şi, dacă este cazul, 
a supraveghetorilor acestora trebuie luată 
în considerare, în special, în cazul 
jucăriilor care datorită funcţiei, 
dimensiunilor şi caracteristicilor lor, sunt 
destinate copiilor mai mici de 36 de luni.
Alte limite de vârstă pot fi stabilite pentru 
categorii de jucării specifice, în 
conformitate cu cerinţele de siguranţă 
aferente standardelor armonizate 
menţionate la articolul 12.

Or. en

Justificare

Referinţa la o singură limită de vârstă nu este suficientă pentru a acoperi evoluţia 
standardizării, în condiţiile în care există deja o categorie pentru copiii care nu pot sta 
singuri aşezaţi (între cinci şi zece luni) şi în care alte limite de vârstă (18 luni, spre exemplu) 
sunt în curs de discuţie.

Amendamentul 181
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Etichetele aplicate pe jucării sau pe 
ambalajele acestora, precum şi 
instrucţiunile de utilizare care le însoţesc, 
trebuie să atragă atenţia utilizatorilor sau a 
supraveghetorilor acestora asupra 
pericolelor inerente şi riscurilor de 
vătămare legate de utilizarea jucăriilor şi 
asupra modului de a le evita.

Etichetele aplicate pe jucării şi/sau pe 
ambalajele acestora, precum şi 
instrucţiunile de utilizare care le însoţesc, 
trebuie să atragă atenţia utilizatorilor sau a 
supraveghetorilor acestora asupra 
pericolelor inerente jucăriilor şi riscurilor 
aferente legate de utilizarea jucăriilor şi 
asupra modului de a le evita.
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Or. en

Justificare

Consumatorii nu realizează întotdeauna implicaţiile avertismentelor în cazurile în care 
acestea indică exclusiv părţile unei jucării care pot avea efecte de vătămare sau că jucăria 
conţine o substanţă chimică specifică. Spre exemplu, nu este clar pentru consumatori că 
avertismentul „conţine mingi mici” sugerează că jucăria prezintă un risc de sufocare. 
Avertismentele ar trebui, prin urmare, să le ofere utilizatorilor informaţii clare cu privire la 
pericolele/riscurile inerente, dar şi la riscurile legate de utilizarea unei jucării.

Amendamentul 182
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Producătorul aplică avertismentele într-
un mod vizibil, complet lizibil şi precis pe 
jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe 
ambalaj şi, dacă este cazul, pe 
instrucţiunile de folosire care însoţesc 
jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici 
vândute fără ambalaj sunt însoţite de 
avertismentele corespunzătoare.

(2) Producătorul aplică avertismentele într-
un mod vizibil, complet lizibil şi precis, 
astfel încât să fie etalate în mod evident pe 
jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe 
ambalaj şi, dacă este cazul, pe 
instrucţiunile de folosire care însoţesc 
jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici 
vândute fără ambalaj sunt însoţite de 
avertismentele corespunzătoare.

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă şi maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, lizibile şi etalate în mod 
evident la punctul de vânzare.

Avertismentele necesare alegerii unei 
jucării sigure în ceea ce priveşte modul de 
utilizare sau utilizatorul căruia îi este 
destinată sunt indicate pe ambalajul de 
vânzare şi, dacă este cazul, pe pagina de 
internet, sau sunt aplicate în alt mod pe 
jucărie, astfel încât consumatorul să le 
poată citi înainte de cumpărare.
Avertismentele referitoare la pericolele 
care se prezintă la fiecare utilizare a 
jucăriei sau în legătură cu un 
comportament susceptibil să apară după o 
anumită perioadă de utilizare sunt 
aplicate în mod permanent pe jucărie.

Or. en
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Amendamentul 183
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Producătorul aplică avertismentele într-
un mod vizibil, complet lizibil şi precis pe 
jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe 
ambalaj şi, dacă este cazul, pe 
instrucţiunile de folosire care însoţesc 
jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici 
vândute fără ambalaj sunt însoţite de 
avertismentele corespunzătoare.

(2) Producătorul aplică avertismentele într-
un mod vizibil, complet lizibil şi precis, 
astfel încât să fie etalate în mod evident pe 
jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe 
ambalajul de vânzare şi, dacă este cazul, 
pe instrucţiunile de folosire care însoţesc 
jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici 
vândute fără ambalaj sunt însoţite de 
avertismentele corespunzătoare.

Or. en

Justificare

În prezent, avertismentele sunt uneori ascunse, mascate sau blocate de alte mesaje aplicate 
spre exemplu pe ambalaj. Problema va fi soluţionată dacă se precizează că avertismentul 
trebuie să fie etalat în mod evident.

Amendamentul 184
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Producătorul aplică avertismentele într-
un mod vizibil, complet lizibil şi precis pe 
jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe 
ambalaj şi, dacă este cazul, pe 
instrucţiunile de folosire care însoţesc 
jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici 
vândute fără ambalaj sunt însoţite de 
avertismentele corespunzătoare.

(2) Producătorul aplică avertismentele într-
un mod vizibil, complet lizibil şi precis, 
astfel încât să fie etalate în mod evident pe 
jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe 
ambalajul de vânzare şi, dacă este cazul, 
pe instrucţiunile de folosire care însoţesc 
jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici 
vândute fără ambalaj sunt însoţite de 
avertismentele corespunzătoare.

Or. en
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Justificare

Avertismentele sunt uneori ascunse, mascate sau blocate de mesaje. Problema va fi 
soluţionată dacă se precizează că avertismentul trebuie să fie etalat în mod evident. În 
anumite cazuri, avertismentele sunt ilizibile. Comisia a abordat această problemă în 
propunerea de regulament revizuit referitor la informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare, şi ar trebui abordată în mod similar în acest context.

Amendamentul 185
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Avertismentele care apar pe ambalaj sau 
pe eticheta aplicată pe acesta sunt 
imprimate la o dimensiune a caracterelor 
de cel puţin 3 mm şi prezentate astfel 
încât să garanteze un contrast 
considerabil între caracterele imprimate şi 
fond.

Or. en

Justificare

În anumite cazuri, avertismentele sunt ilizibile. Comisia a abordat această problemă în 
propunerea de regulament revizuit al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la 
informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, şi propunem să fie abordată în 
mod similar în Directiva revizuită privind siguranţa jucăriilor.

Amendamentul 186
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă şi maximă a utilizatorului trebuie 

Avertismentele necesare alegerii unei 
jucării sigure în ceea ce priveşte modul de 
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să fie vizibile, lizibile şi etalate în mod 
evident la punctul de vânzare.

utilizare sau utilizatorul căruia îi este 
destinată sunt indicate pe ambalajul de 
vânzare sau sunt aplicate în alt mod pe 
jucărie, astfel încât consumatorul să le 
poată citi înainte de cumpărare. În 
cazurile achiziţiilor online, avertismentul 
trebuie afişat în mod evident pe pagina de 
internet.

Or. en

Justificare

Anumite avertismente impun restricţii cu privire la utilizare şi/sau la utilizator pentru ca 
jucăria să fie sigură. Pentru a-şi da seama dacă jucăria este sigură înainte de a o cumpăra, 
consumatorii au nevoie de informaţii în magazin sau pe pagina de internet, şi nu atunci când 
desfac ambalajul jucăriei acasă. Este deosebit de important ca toate avertismentele 
referitoare la siguranţă să poată fi cunoscute de către consumatori înainte de cumpărare, nu 
numai cele referitoare la vârstă. Acest principiu ar trebui să se aplice atât avertismentelor de 
la punctele 1 - 7 din anexa V, cât şi limitelor de greutate şi avertismentelor conform cărora 
imitaţiile de măşti şi de căşti de protecţie nu asigură protecţia. În modul de utilizare ar mai 
putea fi indicate multe avertismente.

Amendamentul 187
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă şi maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, lizibile şi etalate în mod 
evident la punctul de vânzare.

Avertismentele care apar pe ambalaj sau 
pe eticheta aplicată pe acesta sunt 
imprimate în mod lizibil şi prezentate 
astfel încât să garanteze un contrast 
considerabil între caracterele imprimate şi 
fond. 

Or. en

Justificare

Avertismentele sunt uneori ascunse, mascate sau blocate de mesaje. Problema va fi 
soluţionată dacă se precizează că avertismentul trebuie să fie etalat în mod evident. În 
anumite cazuri, avertismentele sunt ilizibile. Comisia a abordat această problemă în 
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propunerea de regulament revizuit referitor la informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare, şi ar trebui abordată în mod similar în acest context. 

Amendamentul 188
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă şi maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, lizibile şi etalate în mod 
evident la punctul de vânzare.

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă şi maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, lizibile şi etalate în mod 
evident la punctul de vânzare. 
Avertismentele necesare alegerii unei 
jucării sigure în ceea ce priveşte modul de 
utilizare sau utilizatorul căruia îi este
destinată sunt indicate pe ambalajul de 
vânzare sau pe pagina de internet, sau 
sunt aplicate în alt mod pe jucărie, astfel 
încât consumatorul să le poată citi înainte 
de cumpărare. 

Or. en

Justificare

Avertismentele sunt uneori ascunse, mascate sau blocate de mesaje. Problema va fi 
soluţionată dacă se precizează că avertismentul trebuie să fie etalat în mod evident. În 
anumite cazuri, avertismentele sunt ilizibile. Comisia a abordat această problemă în 
propunerea de regulament revizuit referitor la informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare, şi ar trebui abordată în mod similar în acest context. 

Amendamentul 189
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Producătorul aplică avertismentele într-un 
mod vizibil, complet lizibil şi precis pe 

Producătorul aplică avertismentele într-un 
mod precis, complet vizibil şi uşor lizibil, 
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jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe 
ambalaj şi, dacă este cazul, pe 
instrucţiunile de folosire care însoţesc 
jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici 
vândute fără ambalaj sunt însoţite de 
avertismentele corespunzătoare.

astfel încât să fie etalate în mod evident pe 
jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe 
ambalajul de comercializare şi, dacă este 
cazul, pe instrucţiunile de folosire care 
însoţesc jucăria. Jucăriile de dimensiuni 
mici vândute fără ambalaj sunt însoţite de 
avertismentele corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Pentru cumpărător este imperativ să nu descopere că jucăria este periculoasă pentru copil 
după ce a desfăcut ambalajul acasă. Dacă acest lucru se întâmplă, este posibil ca 
cumpărătorul să nu ia copilului jucăria pentru a o returna la punctul de vânzare. 
Consumatorii ar trebui, prin urmare, să fie în măsură să vadă şi să înţeleagă avertismentele 
înainte de cumpărare, astfel încât să evalueze pericolul aferent jucăriei pe care doresc să o 
cumpere şi să decidă dacă jucăria este potrivită pentru copil din punctul de vedere al 
securităţii. 

Amendamentul 190
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă şi maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, lizibile şi etalate în mod 
evident la punctul de vânzare.

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă şi maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, lizibile şi etalate în mod 
evident pe ambalajul jucăriilor la punctul 
de vânzare.

Avertismentele necesare alegerii unei 
jucării sigure în ceea ce priveşte modul de 
utilizare sau utilizatorul căruia îi este 
destinată sunt etalate în mod lizibil şi 
evident chiar pe jucărie şi/sau pe ambalaj, 
astfel încât consumatorul să poată citi 
informaţia înainte de cumpărare. Această 
dispoziţie se aplică avertismentelor din 
anexa V, partea B.

Or. en
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Justificare

Pentru cumpărător este imperativ să nu descopere că jucăria este periculoasă pentru copil 
după ce a desfăcut ambalajul acasă. Dacă acest lucru se întâmplă, este posibil ca 
cumpărătorul să nu ia copilului jucăria pentru a o returna la punctul de vânzare. 
Consumatorii ar trebui, prin urmare, să fie în măsură să vadă şi să înţeleagă avertismentele 
înainte de cumpărare, astfel încât să evalueze pericolul aferent jucăriei pe care doresc să o 
cumpere şi să decidă dacă jucăria este potrivită pentru copil din punctul de vedere al 
securităţii. 

Amendamentul 191
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă şi maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, lizibile şi etalate în mod 
evident la punctul de vânzare.

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă şi maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, lizibile şi etalate în mod 
evident pe ambalajul jucăriilor la punctul 
de vânzare.

Or. el

Amendamentul 192
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Avertismentele referitoare la pericolele 
care se prezintă la fiecare utilizare a 
jucăriei sau în legătură cu un 
comportament susceptibil să apară după o 
anumită perioadă de utilizare sunt 
aplicate în mod permanent pe jucărie.

Or. en
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Justificare

În anumite cazuri, consumatorilor trebuie să li se amintească avertismentul la fiecare 
utilizare a jucăriei, sau pe o perioadă destul de lungă după cumpărare, pentru a evita 
riscurile legate de utilizarea jucăriei respective. Prin urmare, aceste avertismente ar trebui 
aplicate în mod permanent chiar pe jucărie. Acest principiu ar trebui să se aplice 
avertismentelor de la punctele 2 şi 5-6 din anexa V, precum şi avertismentului legat de riscul 
de strangulare pe care îl prezintă jucăriile pentru landouri (astfel cum o cere deja standardul 
pentru jucării).

Amendamentul 193
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Avertismentele referitoare la pericole care 
se prezintă la fiecare utilizare sunt aplicate 
în mod permanent pe jucărie. 

Or. en

Justificare

Avertismentele sunt uneori ascunse, mascate sau blocate de mesaje. Problema va fi 
soluţionată dacă se precizează că avertismentul trebuie să fie etalat în mod evident. În 
anumite cazuri, avertismentele sunt ilizibile. Comisia a abordat această problemă în 
propunerea de regulament revizuit referitor la informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare, şi ar trebui abordată în mod similar în acest context. 

Amendamentul 194
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Avertismentele utile pentru alegerea unei 
jucării sigure pentru modul de utilizare 
sau utilizatorul căruia îi este destinată
sunt etalate în mod evident pe jucărie 
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şi/sau pe ambalajul său, astfel încât 
consumatorul să poată citi informaţia 
înainte de cumpărare.

Or. el

Amendamentul 195
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Avertismentele de care consumatorul 
trebuie să ţină seama de fiecare dată când 
utilizează jucăria sau pe o perioadă destul 
de lungă după cumpărarea acesteia 
pentru a evita orice utilizare periculoasă 
sau incorectă a jucăriei respective sunt 
aplicate în mod permanent atât pe jucărie, 
cât şi pe ambalajul său.

Or. el

Amendamentul 196
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Avertismentele de care consumatorul 
trebuie să ţină seama de fiecare dată când 
utilizează jucăria sau pe o perioadă destul 
de lungă după cumpărarea acesteia 
pentru a evita orice utilizare periculoasă 
sau incorectă a jucăriei respective sunt 
aplicate în mod permanent atât pe jucărie, 
cât şi pe ambalajul său. Aceasta se aplică 
avertismentelor de la punctele 2, 5 şi 6 din 
anexa 5, partea B.

Or. en
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Justificare

În anumite cazuri, consumatorilor trebuie să li se amintească avertismentul la fiecare 
utilizare a jucăriei, sau pe o perioadă destul de lungă după cumpărare, pentru a evita 
riscurile aferente. Fiind vorba, spre exemplu, de o saltea gonflabilă care nu trebuie utilizată 
în apă sărată (mare), este deosebit de important ca avertismentul să fie aplicat în mod 
permanent; acelaşi lucru se aplică în cazul unei jucării cu care copilul nu mai trebuie lăsat 
să se joace, odată ce a depăşit o anumită vârstă.

Amendamentul 197
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia pregăteşte liniile directoare 
privind modul de prezentare a 
avertismentelor. Liniile directoare sunt 
elaborate împreună cu diversele părţi 
interesate şi autorităţi din statele membre, 
ţinând seama de evoluţia cunoştinţelor 
ştiinţifice şi tehnice.

Or. en

Justificare

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.
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Amendamentul 198
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În lumina avizului dat de Comitet, 
Comisia decide să publice sau să nu 
publice, să publice cu restricţie, să 
menţină, să menţină cu restricţie sau să 
retragă trimiterile la standardul 
armonizat în cauză în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(2) Dacă referinţele la un standard 
armonizat menţionat în prezentul articol 
sunt publicate parţial, sau păstrate parţial 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
Comisia poate adopta o decizie indicând 
motivele restricţiilor, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2).
Decizia poate preciza anumite praguri şi 
alte criterii care corespund cerinţelor 
specifice de siguranţă în cauză. Decizia 
indică în mod clar dacă o jucărie 
conformă cu standardul armonizat, astfel 
cum este precizată de decizie, este 
presupusă conformă cu cerinţele 
acoperite de standard şi de decizie.

Or. en

Amendamentul 199
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2a) Dacă referinţele la un standard 
armonizat menţionat în prezentul articol 
sunt publicate parţial, sau păstrate parţial 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
Comisia poate adopta o decizie indicând 
motivele restricţiilor, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2). 
Decizia poate preciza anumite praguri şi 
alte criterii care corespund cerinţelor 
specifice de siguranţă în cauză. Decizia 

Adlib Express Watermark



AM\744156RO.doc 71/206 PE412.121v02-00

RO

indică în mod clar dacă o jucărie 
conformă cu standardul armonizat, astfel 
cum este precizată de decizie, este 
presupusă conformă cu cerinţele 
acoperite de standard şi de decizie.

Or. en

Justificare

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. 

Amendamentul 200
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2a) Dacă referinţele la un standard 
armonizat menţionat în prezentul articol 
sunt publicate parţial, sau păstrate parţial 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
Comisia poate adopta o decizie indicând 
motivele restricţiei, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2). 
Decizia indică în mod clar dacă o jucărie 
conformă cu standardul armonizat, astfel 
cum este precizată de decizie, este 
presupusă conformă cu cerinţele 
acoperite de standard şi de decizie. 

Or. en
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Justificare

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.

Amendamentul 201
Emmanouil Angelakas

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Declaraţia CE de conformitate conţine 
cel puţin elementele prevăzute în anexa III 
şi este actualizată în permanenţă.
Declaraţia CE de conformitate se 
structurează după modelul prevăzut în 
anexa III.

(2) Declaraţia CE de conformitate conţine 
cel puţin elementele prevăzute în anexa III 
şi este actualizată în permanenţă.
Declaraţia CE de conformitate
se structurează după modelul prevăzut în 
anexa III. Aceasta este tradusă în limba 
sau în limbile impuse de statul membru pe 
piaţa căruia jucăria este comercializată 
sau pusă la dispoziţie.

Or. en

Justificare

Clarificarea textului. 
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Amendamentul 202
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Declaraţia CE de conformitate 
include, dacă este cazul, declaraţia 
agenţiei independente de verificare.

Or. de

Justificare

Consecinţa introducerii marcajului CE+.

Amendamentul 203
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Prin întocmirea declaraţiei CE de 
conformitate, producătorul îşi asumă 
responsabilitatea pentru conformitatea 
jucăriei.

(3) Prin întocmirea declaraţiei CE de 
conformitate, producătorul îşi asumă 
responsabilitatea pentru conformitatea 
jucăriei. O copie a declaraţiei de 
conformitate este pusă la dispoziţia 
autorităţilor competente şi a agenţilor 
economici din lanţul de aprovizionare, la 
cerere.

Or. en

Justificare

Pentru a efectua verificarea obligatorie a siguranţei jucăriei şi a fi în măsură să prezinte 
documentele cerute de autorităţile de supraveghere a pieţei, spre exemplu, distribuitorii şi 
ceilalţi agenţi economici din lanţul de aprovizionare sunt în drept să solicite documentele din 
partea producătorului. Distribuitorii au făcut cunoscut faptul că este vorba de un aspect 
important pentru ei.
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Amendamentul 204
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Prin întocmirea declaraţiei CE de 
conformitate, producătorul îşi asumă 
responsabilitatea pentru conformitatea 
jucăriei. 

(3) Prin întocmirea declaraţiei CE de 
conformitate, producătorul îşi asumă 
responsabilitatea pentru conformitatea 
jucăriei. O copie a certificatului CE de tip 
este pusă la dispoziţia autorităţilor 
competente şi a agenţilor economici din 
lanţul de aprovizionare, la cerere. 

Or. en

Justificare

Pentru a efectua verificarea obligatorie a siguranţei jucăriei şi a fi în măsură să prezinte 
documentele cerute de autorităţile de supraveghere a pieţei, spre exemplu, distribuitorii şi 
ceilalţi agenţi economici din lanţul de aprovizionare sunt în drept să solicite documentele din 
partea producătorului. 

Amendamentul 205
Wolfgang Bulfon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Marcajul CE trebuie să menţioneze 
agenţia de verificare care a certificat 
conformitatea.

Or. de

Justificare

Este vorba despre evitarea unei utilizări abuzive a marcajului CE, indicând numărul agenţiei 
de verificare.
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Amendamentul 206
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Jucăriile care nu au aplicat marcajul 
CE şi care nu respectă dispoziţiile 
prezentei directive pot fi prezentate la 
târguri sau expoziţii, cu condiţia să fie 
însoţite de un anunţ care să indice clar 
faptul că jucăriile nu respectă cerinţele 
prezentei directive şi nu pot fi vândute sau 
distribuite gratuit.

(7) Statele membre nu pot împiedica 
prezentarea la târguri sau expoziţii a 
jucăriilor care nu au aplicat marcajul CE 
sau care, într-un alt mod, nu respectă 
dispoziţiile prezentei directive, cu condiţia 
să fie însoţite de un anunţ care să indice 
clar faptul că jucăriile nu respectă cerinţele 
prezentei directive şi nu pot fi vândute sau 
distribuite gratuit.

Or. en

Justificare

Jucăriile prezentate la târguri nu sunt considerate ca fiind plasate pe piaţa internă, nicio 
măsură neputând fi luată împotriva lor, chiar dacă sunt periculoase. Un simbol trebuie să 
indice, în special importatorilor şi distribuitorilor prezenţi la târg, că jucăriile menţionate nu 
pot fi comercializate. Chiar dacă nu sunt conforme, majoritatea jucăriilor prezentate la 
târguri poartă marcajul CE. Formularea actuală permite cu dificultate autorităţilor de 
supraveghere de pe piaţă să îi oblige pe expozanţi să aplice simbolul, întrucât jucăriile 
neconforme care poartă un marcaj CE nu sunt acoperite. 

Amendamentul 207
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Jucăriile care nu au aplicat marcajul CE 
şi care nu respectă dispoziţiile prezentei 
directive pot fi prezentate la târguri sau 
expoziţii, cu condiţia să fie însoţite de un 
anunţ care să indice clar faptul că jucăriile 
nu respectă cerinţele prezentei directive şi 

(7) Jucăriile care nu au aplicat marcajul CE 
sau care, într-un alt mod, nu respectă 
dispoziţiile prezentei directive pot fi 
prezentate la târguri sau expoziţii, cu 
condiţia să fie însoţite de un anunţ care să 
indice clar faptul că jucăriile nu respectă 
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nu pot fi vândute sau distribuite gratuit. cerinţele prezentei directive şi nu pot fi 
vândute sau distribuite gratuit.

Or. en

Justificare

Jucăriile prezentate la târguri nu sunt considerate ca fiind plasate pe piaţa internă, nicio 
măsură neputând fi luată împotriva lor, chiar dacă sunt periculoase. Un simbol trebuie să 
indice, în special importatorilor şi distribuitorilor prezenţi la târg, că jucăriile menţionate nu 
pot fi comercializate în UE. Chiar dacă nu sunt conforme, majoritatea jucăriilor prezentate la 
târguri poartă marcajul CE. Formularea actuală permite cu dificultate autorităţilor de 
supraveghere de pe piaţă să îi oblige pe expozanţi să aplice semnalul, întrucât jucăriile 
neconforme care poartă un marcaj CE nu sunt acoperite.

Amendamentul 208
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Jucăriile care nu au aplicat marcajul CE 
şi care nu respectă dispoziţiile prezentei 
directive pot fi prezentate la târguri sau 
expoziţii, cu condiţia să fie însoţite de un 
anunţ care să indice clar faptul că jucăriile 
nu respectă cerinţele prezentei directive şi 
nu pot fi vândute sau distribuite gratuit.

(7) Jucăriile care nu au aplicat marcajul CE 
sau care, într-un alt mod, nu respectă 
dispoziţiile prezentei directive pot fi 
prezentate la târguri sau expoziţii, cu 
condiţia să fie însoţite de un anunţ care să 
indice clar faptul că jucăriile nu respectă 
cerinţele prezentei directive şi nu pot fi 
vândute sau distribuite gratuit.

Or. en

Amendamentul 209
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a

Adlib Express Watermark



AM\744156RO.doc 77/206 PE412.121v02-00

RO

Jucăriile introduse pe piaţă şi care sunt 
destinate copiilor de mai puţin de trei ani 
trebuie să poarte marcajul CE+.
Jucăriile introduse pe piaţă şi care sunt 
destinate copiilor cu o vârstă egală sau 
mai mare de trei ani trebuie să poarte 
marcajul CE+.
În celelalte cazuri, se aplică dispoziţiile 
articolului 15.

Or. de

Justificare

Consecinţa introducerii marcajului CE+.

Amendamentul 210
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Reguli şi condiţii pentru aplicarea 

marcajului CE+
(1) Marcajul CE+ constă în iniţialele 
„CE” şi simbolul „+”, având următoarea 
formă:

[ilustraţie]
(2) În celelalte cazuri, se aplică 
dispoziţiile articolului 16.

Or. de

Justificare

Consecinţa introducerii marcajului CE+.
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Amendamentul 211
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii efectuează, înainte de a 
desface jucăria pe piaţă, o analiză a 
pericolului de natură chimică, fizică, 
mecanică, electrică, a pericolului de 
inflamabilitate, în materie de igienă şi 
radioactivitate pe care jucăria le poate 
prezenta şi o evaluare a expunerii 
potenţiale la acestea.

Producătorii efectuează, înainte de a 
introduce jucăria pe piaţă, o analiză a 
pericolului de natură chimică, fizică, 
mecanică, electrică, a pericolului de 
inflamabilitate, în materie de igienă şi 
radioactivitate pe care jucăria le poate 
prezenta şi o evaluare a expunerii 
potenţiale la acestea. Lipsa antecedentelor 
în materie de accidente nu este automat 
considerată ca o dovadă a faptului că 
jucăria prezintă riscuri reduse.

Or. el

Amendamentul 212
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lipsa antecedentelor în materie de 
accidente nu este automat considerată ca 
o dovadă a faptului că jucăria prezintă 
riscuri reduse.

Or. en

Justificare

Nu este întotdeauna posibil să se întemeieze măsurile de reducere a riscurilor sau 
specificaţiile aplicabile produselor pe dovada ştiinţifică clară a unui pericol, întrucât datele 
ştiinţifice pot fi incomplete sau statisticile accidentelor puţin fiabile, în special în cazul 
riscurilor chimice.
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Amendamentul 213
Wolfgang Bulfon

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înaintea introducerii jucăriilor pe 
piaţă, producătorii trebuie să utilizeze
procedurile de evaluare a conformităţii 
identificate la aliniatele (2) şi (3) pentru a 
demonstra faptul că jucăriile respectă 
cerinţele esenţiale de siguranţă prevăzute la 
articolul 9 şi în anexa II.

(1) Înainte de a introduce jucăriile pe 
piaţă, producătorii aplică procedurile de 
evaluare a conformităţii prevăzute în 
modulul B sau proceduri mai riguroase în 
conformitate cu anexa I la Decizia […]
pentru a demonstra faptul că jucăriile 
respectă cerinţele esenţiale de siguranţă 
prevăzute la articolul 9 şi în anexa II.

Or. de

Justificare

Autocertificarea jucăriilor în conformitate cu modulul A trebuie înlocuită cu cerinţe mai 
riguroase pentru verificarea jucăriilor (modulele B, C etc.). 

Amendamentul 214
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înaintea introducerii jucăriilor pe piaţă, 
producătorii trebuie să utilizeze procedurile 
de evaluare a conformităţii identificate la 
aliniatele (2) şi (3) pentru a demonstra 
faptul că jucăriile respectă cerinţele 
esenţiale de siguranţă prevăzute la articolul 
9 şi în anexa II. 

(1) Înaintea introducerii jucăriilor pe piaţă, 
producătorii trebuie să utilizeze procedurile 
de evaluare a conformităţii identificate la 
alineatul (2) pentru a demonstra faptul că 
jucăriile respectă cerinţele esenţiale de 
siguranţă prevăzute la articolul 9 şi în 
anexa II.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că produsele respectă cerinţele de siguranţă, procedura de examinare CE 
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de tip ar trebui efectuată de organe independente desemnate, astfel cum prevede modulul B 
din anexa I la Decizia privind un cadru comun pentru comercializarea produselor. În 
condiţiile în care examinarea de către un terţ va fi obligatorie în Statele Unite, Uniunea 
Europeană nu ar trebui să aplice o procedură mai puţin strictă. 

Amendamentul 215
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă producătorul a aplicat 
standardele armonizate, al căror număr 
de referinţă a fost publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, care acoperă 
toate cerinţele relevante de siguranţă 
pentru jucărie, producătorul foloseşte 
procedura controlului intern al producţiei 
astfel cum prevede modulul A din anexa I 
la Decizia […].

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că produsele respectă cerinţele de siguranţă, procedura de examinare CE 
de tip ar trebui efectuată de organe independente desemnate, astfel cum prevede modulul B 
din anexa I la Decizia privind un cadru comun pentru comercializarea produselor. În 
condiţiile în care examinarea de către un terţ va fi obligatorie în Statele Unite, Uniunea 
Europeană nu ar trebui să aplice o procedură mai puţin strictă.

Amendamentul 216
Wolfgang Bulfon

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă producătorul a aplicat 
standardele armonizate, al căror număr 
de referinţă a fost publicat în Jurnalul 

eliminat
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Oficial al Uniunii Europene, care acoperă 
toate cerinţele relevante de siguranţă 
pentru jucărie, producătorul foloseşte 
procedura controlului intern al producţiei 
astfel cum prevede modulul A din anexa I 
la Decizia […].

Or. de

Amendamentul 217
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Jucăria este supusă examinării CE de 
tip astfel cum se prevede la articolul 19 
combinată cu procedura conformităţii de 
tip prevăzută în modulul C din anexa I la 
Decizia [...] în următoarele cazuri:

(3) Jucăria este supusă examinării CE de 
tip astfel cum se prevede la articolul 19 
combinată cu procedura conformităţii de 
tip prevăzută în modulul C din anexa I la 
Decizia [...].

(a) atunci când standardele armonizate, al 
căror număr de referinţă a fost publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
acoperind toate cerinţele relevante de 
siguranţă pentru jucărie, nu există;
(b) atunci când standardele la care se face 
trimitere la litera (a) există dar 
producătorul nu le-a aplicat sau le-a 
aplicat doar parţial;
(c) atunci când standardele la care se face 
trimitere la litera (a) sau oricare dintre 
acestea au fost publicate cu o restricţie;
(d) atunci când producătorul consideră că 
natura, proiectarea, construcţia sau 
scopul jucăriei necesită o verificare de 
către o parte terţă.

Or. en
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Justificare

Pentru a garanta că produsele respectă cerinţele de siguranţă, procedura de examinare CE 
de tip ar trebui efectuată de organe independente desemnate, astfel cum prevede modulul B 
din anexa I la Decizia privind un cadru comun pentru comercializarea produselor. În 
condiţiile în care examinarea de către un terţ va fi obligatorie în Statele Unite, Uniunea 
Europeană nu ar trebui să aplice o procedură mai puţin strictă. 

Amendamentul 218
Wolfgang Bulfon

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) atunci când este vorba despre jucării 
destinate copiilor mai mici de 36 de luni.

Or. de

Amendamentul 219
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Produsele enumerate în anexa I, 
partea II, sunt supuse unei examinări CE 
de tip.

Or. el
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Amendamentul 220
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care producătorul nu 
respectă obligaţiile prevăzute la alineatele 
(1) ,(2) şi (3), autoritatea de supraveghere a 
pieţei îi poate cere acestuia să se supună 
unui test efectuat de un organism notificat, 
pe cheltuiala proprie într-un termen de 
timp stabilit, în vederea verificării 
conformităţii cu standardele armonizate şi 
cerinţele esenţiale de siguranţă.

(4) În cazul în care producătorul nu 
respectă obligaţiile prevăzute la alineatele 
(1) ,(2) şi (3), autoritatea de supraveghere a 
pieţei îi poate cere acestuia să se supună 
unui test efectuat de un organism notificat, 
pe cheltuiala proprie într-un termen de 
timp stabilit, în vederea verificării 
conformităţii cu standardele armonizate şi 
cerinţele esenţiale de siguranţă. Autoritatea 
de supraveghere a pieţei poate solicita, în 
acest caz, ca introducerea pe piaţă a 
jucăriei să fie reportată până la luarea 
unei decizii finale pe baza testului 
efectuat.

Or. da

Justificare

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

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

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Comisia poate modifica următoarele, în 
scopul adaptării la progresele tehnice şi 

(1) Comisia poate modifica următoarele, în 
scopul adaptării la progresele tehnice şi 
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ştiinţifice: ştiinţifice concrete:
(a) Punctele 7 şi 8 din partea III a anexei II; (a) Punctele 7 şi 8 din partea III a anexei II;

(b) Anexa V. (b) Anexa V.
Aceste  măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2).

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2) şi, 
dacă este cazul, pe baza avizului 
comitetului ştiinţific competent.

Or. en

Justificare

Acest articol se referă la substanţele de parfumare şi la metalele grele (precum şi la 
avertismente).  El permite numai modificările din cadrul procedurii de comitologie pentru 
adaptările la progresele tehnice şi ştiinţifice: de aceea, trebuie adăugat cuvântul „concrete”, 
pentru a justifica modificările având ca obiect anexele relevante. 

Amendamentul 222
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Comisia poate modifica următoarele, în 
scopul adaptării la progresele tehnice şi 
ştiinţifice:

(1) Comisia modifică următoarele, în 
scopul adaptării la progresele tehnice şi 
ştiinţifice sau de îndată ce noi dovezi sunt 
disponibile:

(- a) Anexa I;
(a) Punctele 7 şi 8 din partea III a anexei 
II;

(a) Punctul 7 din partea III a anexei II;

(- b) Punctul 8 din partea III a anexei II 
în scopul scăderii limitelor de migrare;

(b) Anexa V. (b) Anexa V.

Or. en
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Justificare

Ar trebui oferită posibilitatea utilizării procedurii de comitologie cu control pentru a adapta 
lista produselor care nu ar trebui să fie considerate jucării. Acest lucru ar garanta că 
domeniul de aplicare al directivei poate fi adaptat rapid la noile evoluţii de pe piaţă, şi 
anume la noile jucării.

Amendamentul 223
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-a) Anexa I;

Or. el

Justificare

Ar trebui oferită posibilitatea utilizării procedurii de comitologie cu control pentru a adapta 
lista produselor care nu ar trebui să fie considerate jucării. Acest lucru ar garanta că 
domeniul de aplicare al directivei poate fi adaptat rapid la noile evoluţii de pe piaţă, şi 
anume la noile jucării.

Amendamentul 224
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2).

(Nu priveşte versiunea în limba română).

Or. en
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Justificare

Corectare.

Amendamentul 225
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2).

(Nu priveşte versiunea în limba română).

Or. en

Amendamentul 226
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2).

(Nu priveşte versiunea în limba română).

Or. en

Justificare

Ar trebui să nu fie posibil ca substanţele care sunt clasificate drept CMR, în conformitate cu 
anexa I la Directiva 67/548/CEE, să fie exceptate de la interzicerea CMR, în afară de cazul 
unei utilizări foarte speciale în interiorul jucăriei (de exemplu, o componentă electronică) sau 
în cazul în care prezenţa unor urme este inevitabilă în condiţiile unei bune practici de 
fabricaţie. 
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Amendamentul 227
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere restricţiilor 
prevăzute la anexa II partea a III-a , dacă 
este necesar şi în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2), 
Comisia poate să modifice anexa II în 
vederea:
- definirii valorilor limită sau a altor 
restricţii privind substanţele sau 
preparatele care prezintă un risc pentru 
sănătate, altele decât cele enumerate la 
punctele 7 şi 8 din partea III din anexa II;
- definirii valorilor limită privind 
zgomotul;
- definirii valorilor limită privind viteza 
jucăriilor;
- definirii valorilor limită privind 
temperatura jucăriilor (temperatura 
suprafeţelor accesibile, a lichidelor sau a 
gazelor conţinute în jucării).

Or. en

Justificare

Procedura de reglementare cu control trebuie extinsă pentru a lărgi gama cerinţelor de 
siguranţă, care ţin de o procedură mai rapidă decât codecizia.
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Amendamentul 228
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate decide cu privire la 
utilizarea în fabricarea jucăriilor a unor 
substanţe sau preparate clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere, din categoriile 1, 2 şi 3, în 
temeiul anexei I la Directiva 67/548/CEE.

eliminat

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 46 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Ar trebui să nu fie posibil ca substanţele care sunt clasificate drept CMR, în conformitate cu 
anexa I la Directiva 67/548/CEE, să fie exceptate de la interzicerea CMR, în afară de cazul 
unei utilizări foarte speciale în interiorul jucăriei (de exemplu, o componentă electronică) sau 
în cazul în care prezenţa unor urme este inevitabilă în condiţiile unei bune practici de 
fabricaţie.

Amendamentul 229
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate decide cu privire la 
utilizarea în fabricarea jucăriilor a unor 
substanţe sau preparate clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere, din categoriile 1, 2 şi 3, în 
temeiul anexei I la Directiva 67/548/CEE.

eliminat
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Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 46 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Ar trebui să nu fie posibil ca substanţele care sunt clasificate drept CMR, în conformitate cu 
anexa I la Directiva 67/548/CEE, să fie exceptate de la interzicerea CMR, în afară de cazul 
unei utilizări foarte speciale în interiorul jucăriei (de exemplu, o componentă electronică) sau 
în cazul în care prezenţa unor urme este inevitabilă în condiţiile unei bune practici de 
fabricaţie. Dacă este nevoie să se limiteze şi mai mult utilizarea de substanţe care se 
dovedesc a fi periculoase, acest lucru se va putea realiza de pildă în cadrul anexei II partea 
III punctul 8. 

Amendamentul 230
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate decide cu privire la 
utilizarea în fabricarea jucăriilor a unor 
substanţe sau preparate clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere, din categoriile 1, 2 şi 3, în 
temeiul anexei I la Directiva 67/548/CEE.

(2) Atunci când este necesar pentru 
garantarea sănătăţii şi siguranţei copiilor, 
Comisia specifică în detaliu care sunt 
cerinţele esenţiale de siguranţă prevăzute 
în anexa II (de exemplu prin stabilirea 
valorilor limită sau a altor restricţii 
pentru anumite produse chimice, altele 
decât cele enumerate la punctele 7 şi 8 în 
partea III din anexa II, a valorilor limită 
privind zgomotul, viteza etc.) şi întocmeşte 
o listă cu jucăriile care necesită 
examinarea CE de tip în conformitate cu 
partea II din anexa I. 

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 

Aceste precizări sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 46 
alineatul (2).
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articolul 46 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Deciziile referitoare la probleme politice foarte importante necesare pentru a asigura 
sănătatea şi siguranţa copiilor nu ar trebuie lăsate pe seama organismelor de standardizare. 
Pentru asemenea probleme este, de asemenea, necesar să se valorifice o procedură care este 
mai rapidă decât codecizia. Valorile limită, de exemplu pentru substanţele chimice din 
jucării, zgomot sau viteză ar trebui, prin urmare, să fie stabilite prin procedura de 
comitologie cu control. În plus, procedura de comitologie ar putea fi folosită pentru crearea 
şi adaptarea unei liste de jucării care ar trebui supusă unei examinări CE de tip obligatorii.

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

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate decide cu privire la 
utilizarea în fabricarea jucăriilor a unor
substanţe sau preparate clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere, din categoriile 1, 2 şi 3, în 
temeiul anexei I la Directiva 67/548/CEE.

(2) Comisia poate decide cu privire la 
conţinutul în jucării de substanţe sau 
preparate clasificate drept cancerigene, 
mutagene sau toxice pentru reproducere, 
din categoriile 1, 2 şi 3, în temeiul anexei I 
la Directiva 67/548/CEE.

Aceste  măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2).

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2) şi, 
dacă este cazul, pe baza avizului 
comitetului ştiinţific competent.

Or. en

Justificare

Înlocuirea termenului „utilizare” cu „conţinut”. Acest lucru conferă un plus de claritate 
Directivei.  Se înţelege, astfel, că introducerea pe piaţă a jucăriei este cea care se 
reglementează (oricare ar fi locul de producere a jucăriei), şi nu procesul de fabricare. Cea 
de-a doua modificare precizează, pur şi simplu, participarea comitetului ştiinţific instituit în 
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anexa privind substanţele chimice.

Amendamentul 232
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate decide cu privire la 
utilizarea în fabricarea jucăriilor a unor 
substanţe sau preparate clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere, din categoriile 1, 2 şi 3, în 
temeiul anexei I la Directiva 67/548/CEE.

eliminat

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 46 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 233
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate decide cu privire la 
utilizarea în fabricarea jucăriilor a unor 
substanţe sau preparate clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere, din categoriile 1, 2 şi 3, în 
temeiul anexei I la Directiva 67/548/CEE.

eliminat

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
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articolul 46 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Ar trebui să nu fie posibil ca substanţele care sunt clasificate drept CMR, în conformitate cu 
anexa I la Directiva 67/548/CEE, să fie exceptate de la interzicerea CMR, în afară de cazul 
unei utilizări foarte speciale în interiorul jucăriei (de exemplu, o componentă electronică) sau 
în cazul în care prezenţa unor urme este inevitabilă în condiţiile unei bune practici de 
fabricaţie. 

Amendamentul 234
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate decide cu privire la 
utilizarea în fabricarea jucăriilor a unor 
substanţe sau preparate clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere, din categoriile 1, 2 şi 3, în 
temeiul anexei I la Directiva 67/548/CEE.

eliminat

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 46 alineatul (2).

În cazul în care este vorba despre 
garantarea sănătăţii şi siguranţei copiilor, 
Comisia specifică în detaliu care sunt 
cerinţele esenţiale de siguranţă prevăzute 
în anexa II (de exemplu valori limită sau 
alte restricţii pentru anumite proprietăţi 
chimice, altele decât cele enumerate la 
punctele 7 şi 8 în partea III din anexa II, 
în termeni de zgomot, de viteză de 
funcţionare etc.) şi întocmeşte o listă cu 
jucăriile care necesită examinarea CE de 
tip în conformitate cu partea II din anexa 
I. Aceste detalii sunt stabilite în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 46 
alineatul (2).

Or. el
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Amendamentul 235
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru îmbunătăţirea procesului de 
standardizare, Comisia poate modifica 
mandatul referitor la un standard 
neadoptat în termenul dat, specificând 
pragurile şi celelalte criterii necesare 
pentru ca standardul să respecte cerinţele 
esenţiale de siguranţă definite la articolul 
9 alineatul (2) şi în anexa II.
Aceste măsuri se adoptă în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2).

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 236
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru îmbunătăţirea procesului de 
standardizare, Comisia poate modifica 
mandatul referitor la un standard 
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neadoptat în termenul dat, specificând 
pragurile şi celelalte criterii necesare 
pentru ca standardul să respecte cerinţele 
esenţiale de siguranţă definite la articolul 
9 alineatul (2) şi în anexa II. Măsurile 
respective sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 237
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru îmbunătăţirea procesului de 
standardizare, Comisia poate modifica 
mandatul referitor la un standard 
neadoptat în termenul dat, specificând 
pragurile şi celelalte criterii necesare 
pentru ca standardul să respecte cerinţele 
esenţiale de siguranţă definite la articolul 
9 alineatul (2) şi în anexa II.

Aceste măsuri se adoptă în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2).

Or. en

Justificare

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 
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upon, it would allow the work to continue for the benefit of all parties. 

Amendamentul 238
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a ţine seama de pericolele 
cărora nu li se aplică nicio cerinţă de 
siguranţă specifică, Comisia poate 
modifica anexa II, completând-o cu 
cerinţe de siguranţă specifice.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 46 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Piaţa jucăriilor se dezvoltă în fiecare an, iar pericole noi apar fără încetare. Unul dintre 
exemple este reprezentat de numeroasele incidente cauzate de magneţi puternici. Dacă 
Comisia, împreună cu statele membre şi Parlamentul European, are posibilitatea de a 
adăuga cerinţe specifice de siguranţă în cadrul anexei II, lupta împotriva pericolelor va fi 
mai eficientă.

Amendamentul 239
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a ţine seama de pericolele 
cărora nu li se aplică nicio cerinţă de 
siguranţă specifică, Comisia poate 
modifica anexa II, completând-o cu 
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cerinţe de siguranţă specifice.

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale din prezenta directivă 
prin completarea acesteia, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 46 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Piaţa jucăriilor se dezvoltă în fiecare an, iar pericole noi apar fără încetare. Unul dintre 
exemple este reprezentat de numeroasele incidente cauzate de magneţi puternici. Dacă 
Comisia, împreună cu statele membre şi Parlamentul European, are posibilitatea de a 
adăuga cerinţe specifice de siguranţă în cadrul anexei II, lupta împotriva pericolelor va fi 
mai eficientă.  

Amendamentul 240
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a ţine seama de pericolele 
cărora nu li se aplică nicio cerinţă de 
siguranţă specifică, Comisia poate 
modifica anexa II, completând-o cu 
cerinţe de siguranţă specifice.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 46 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 241
Emmanouil Angelakas

Propunere de directivă
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau cel târziu 
la 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau cel târziu 
la 5 ani după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Extinderea perioadei de tranziţie la cinci ani contribuie la o mai bună pregătire a tuturor 
părţilor interesate şi va permite o evoluţie în aplicarea altor proceduri înrudite, cum ar fi 
regulamentul REACH. 

Amendamentul 242
Martí Grau i Segú

Propunere de directivă
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau cel târziu 
la 2 ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau în cursul 
perioadei de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Or. es

Justificare

Scopul acestui amendament este de a clarifica, pe de o parte, că noua directivă nu are efecte 
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retroactive şi, pe de altă parte, că trebuie respectată o perioadă de tranziţie de doi ani în 
momentul transpunerii sale. 

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

Propunere de directivă
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau cel târziu 
la 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau în cursul 
perioadei de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive.

În ceea ce priveşte articolul 3 alineatul 
(1), articolul 9 alineatul (1) şi anexa II, 
partea III, statele membre nu împiedică 
introducerea pe piaţă a jucăriilor care 
sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE şi 
care au fost introduse pe piaţă înainte de 
intrarea în vigoare a prezentei directive 
sau în cursul perioadei de trei ani de la 
intrarea sa în vigoare în toate statele 
membre.

Or. en

Justificare

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.
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Amendamentul 244
Andrea Losco

Propunere de directivă
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau cel târziu 
la 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei
directive.

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau în cursul 
perioadei de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive.

În ceea ce priveşte articolul 3 alineatul 
(1), articolul 9 alineatul (1) şi anexa II, 
partea III, statele membre nu împiedică 
introducerea pe piaţă a jucăriilor care 
sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE şi 
care au fost introduse pe piaţă înainte de 
intrarea în vigoare a prezentei directive 
sau în cursul perioadei de 1 an de la 
intrarea în vigoare a standardului revizuit 
EN 71-3 referitor la noile cerinţe chimice 
din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Această propunere prevede că statele membre nu pot restricţiona plasarea pe piaţă a 
jucăriilor care sunt conforme cu actuala Directivă 88/378/CEE privind siguranţa jucăriilor 
„cel târziu la doi ani după intrarea în vigoare a directivei”. Amendamentul permite evitarea 
situaţiei în care statele membre hotărăsc să aplice noile dispoziţii imediat după intrarea în 
vigoare a directivei şi garantează siguranţa juridică. Perioada de tranziţie este necesară 
pentru a permite respectarea cerinţelor în materie de proprietăţi chimice, având în vedere că 
noile dispoziţii sunt extrem de diferite faţă de cerinţele actualmente în vigoare şi sunt mai 
extinse. 
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Amendamentul 245
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Propunere de directivă
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau cel târziu 
la 2 ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care sunt
introduse pe piaţă înaintea [unei perioade 
de 2 ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive].

Anexa II partea III se aplică numai 
jucăriilor introduse pe piaţă după [5 ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive/31 mai 2013].

Or. en

Justificare

O perioadă de tranziţie suplimentară de trei ani este de asemenea necesară înainte de 
intrarea în vigoare a Anexei II privind proprietăţile chimice, pentru a permite alinierea la 
REACH şi pentru dezvoltarea de noi proceduri şi norme de testare.

Amendamentul 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri 

Propunere de directivă
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau cel târziu 
la 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau în cursul 
perioadei de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive.
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În ceea ce priveşte articolul 3 alineatul 
(1), articolul 9 alineatul (1) şi anexa II, 
partea III, statele membre nu împiedică 
introducerea pe piaţă a jucăriilor care 
sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE şi 
care au fost introduse pe piaţă înainte de 
intrarea în vigoare a prezentei directive 
sau în cursul perioadei de trei ani de la 
intrarea sa în vigoare.

Or. en

Justificare

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 
seriously different and larger from existing legislation. 

Amendamentul 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Propunere de directivă
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau cel târziu 
la 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau în cursul 
perioadei de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive.

În ceea ce priveşte articolul 3 alineatul 
(1), articolul 9 alineatul (1) şi anexa II, 
partea III, statele membre nu împiedică 
introducerea pe piaţă a jucăriilor care 
sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE şi 
care au fost introduse pe piaţă înainte de 
intrarea în vigoare a prezentei directive 
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sau în cursul perioadei de 1 an de la 
intrarea în vigoare a standardului revizuit 
EN 71-3 referitor la noile cerinţe chimice 
din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Propunerea prevede că statele membre pot decide aplicarea imediată a noilor prevederi ale 
directivei la intrarea în vigoare a acesteia, ceea ce ar constitui o povară imensă pentru 
agenţii economici şi ar conduce, în mod inevitabil, la o multiplicare complicată a dispoziţiilor 
legale.  Trebuie acordat timpul necesar sectorului jucăriilor şi autorităţilor de reglementare 
pentru a se conforma prevederilor acestei directive, în caz contrar viabilitatea IMM-urilor ar 
fi ameninţată. Perioada de tranziţie suplimentară de încă un an este necesară pentru a 
permite Comitetului European pentru Standardizare (CEN) să revizuiască actualele Norme 
privind jucăriile precum şi sectorului în cauză să se conformeze acestora.

Amendamentul 248
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Propunere de directivă
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau cel târziu 
la 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Statele membre nu împiedică introducerea 
pe piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă înaintea intrării în 
vigoare a prezentei directive sau în cursul 
perioadei de 2 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive.

În ceea ce priveşte articolul 3 alineatul 
(1), articolul 9 alineatul (1) şi anexa II, 
partea III, statele membre nu împiedică 
introducerea pe piaţă a jucăriilor care 
sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE şi 
care au fost introduse pe piaţă înainte de 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 249
Martí Grau i Segú

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce priveşte articolul 3 alineatul 
(1), articolul 9 alineatul (1) şi anexa II, 
partea III („Proprietăţi chimice”), statele 
membre nu împiedică introducerea pe 
piaţă a jucăriilor care sunt conforme cu 
Directiva 88/378/CEE şi care au fost 
introduse pe piaţă
1) înainte de intrarea în vigoare a 
prezentei directive, sau
2) după intrarea în vigoare a prezentei 
directive şi cel târziu la 2 ani de la 
publicarea în Jurnalul Oficial a trimiterii 
la revizuirea consecutivă a standardului 
armonizat în ceea ce priveşte aceleaşi 
proprietăţi chimice ale jucăriilor.

Or. es

Justificare

Este clar că noua directivă nu trebuie să aibă nici efecte retroactive în domeniul substanţelor 
chimice, şi că o perioadă de tranziţie de minim doi ani trebuie să fie respectată în cadrul 
transpunerii directivei. 

Amendamentul 250
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa I – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

LISTA PRODUSELOR CARE, ÎN MOD 
SPECIAL, NU SUNT CONSIDERATE 
DREPT JUCĂRII ÎN SENSUL 
PREZENTEI DIRECTIVE [ARTICOLUL 
1 ALINEATUL (1), AL DOILEA 
PARAGRAF]

LISTA PRODUSELOR CARE, ÎN MOD 
SPECIAL, NU SUNT CONSIDERATE 
DREPT JUCĂRII ÎN SENSUL 
PREZENTEI DIRECTIVE 
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Or. el

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

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. Cărţi care nu conţin elemente sau 
obiecte adăugate, altele decât cele din 
hârtie sau carton.

Or. en

Justificare

După implementarea directivei privind siguranţa jucăriilor din 1988, anumite state membre 
au considerat cărţile pentru copii ca făcând parte din categoria jucăriilor. Acest fapt a creat 
dificultăţi considerabile pentru industria cărţii pentru copii în mai multe state membre. 
Datorită importanţei cruciale a cărţilor, în special la vârsta copilăriei, pentru îmbunătăţirea 
competenţelor de citire, este important ca lectura de cărţi să fie promovată în continuare. 
Astfel, în sensul prezentei directive, ar trebui să se considere că o carte nu este o jucărie 
decât dacă conţine elemente evidente care pot fi utilizate în jocuri. 

Amendamentul 252
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. Cărţi cartonate care nu sunt produse 
în scopul jocului

Or. en
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Justificare

Cărţile pentru copii şi, în special, cărţile cartonate nu ar trebui considerate drept jucării. 
Este aproape imposibil ca aceste produse să se încadreze în cerinţele testelor fără a-şi pierde 
funcţionalitatea, în special datorită faptului că hârtia şi cartonul îşi pierd inevitabil duritatea 
în contact cu saliva de copil.

Amendamentul 253
Bert Doorn

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. Cărţile, inclusiv cărţile pentru copii, 
şi alte materiale tipărite pentru uzul 
copiilor sub 14 ani. 

Or. nl

Justificare

Cărţile pentru copii sunt concepute cu scop educaţional şi pentru dezvoltarea generală a 
copiilor. Acestea nu pot fi considerate drept jucării, aşa cum sunt definite în prezenta 
directivă. Editurile nu trebuie să fie supuse unor cerinţe inutile şi irelevante datorită punerii 
în aplicare a directivei privind siguranţa jucăriilor. 

Amendamentul 254
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17b. Cărţile pentru copii concepute pentru 
sau având un scop clar de a fi utilizate în 
joc de către copii. 

Or. en
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Justificare

Cărţile pentru copii şi, în special, cărţile cartonate, nu ar trebui considerate drept jucării. 
Este aproape imposibil ca aceste produse să se încadreze în cerinţele testelor fără a-şi pierde 
funcţionalitatea, în special datorită faptului că hârtia şi cartonul îşi pierd inevitabil duritatea 
în contact cu saliva de copil.

Amendamentul 255
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa I – partea Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ιa. LISTA JUCĂRIILOR CARE FAC 
OBIECTUL EXAMINĂRII CE DE TIP 
1. Jucării destinate copiilor mai mici de 3 
ani;
2. Jucării care nu pot fi concepute într-o 
modalitate care elimină toate riscurile;
3. Jucării care, în caz de nefuncţionare, 
pot avea efecte grave asupra sănătăţii 
copilului;
4. Jucării care au cauzat anterior 
accidente serioase;
Pentru fiecare categorie, Comisia 
elaborează o listă cu jucăriile 
corespunzătoare, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 46 alineatul (2).

Or. el

Amendamentul 256
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Jucăriile şi părţile lor componente nu 
trebuie să prezinte pericolul de asfixiere, în 

4a. Jucăriile şi părţile lor componente nu 
trebuie să prezinte pericolul de asfixiere, în 
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special prin strangulare sau sufocare. special prin strangulare sau sufocare.

Or. en

Amendamentul 257
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Jucăriile şi părţile lor componente nu 
trebuie să prezinte pericolul de asfixiere, în 
special prin strangulare sau sufocare.

4. Jucăriile şi părţile lor componente nu 
trebuie să prezinte pericolul de strangulare.

Or. en

Justificare

Anumite forme de jucării au cauzat multe accidente grave şi au fost interzise în standard. 
Aceleaşi norme ar trebui să se aplice pentru ambalaje, având în vedere faptul că deseori 
copiii se joacă şi cu ambalajele. Majoritatea producătorilor de automate şi principalul 
producător de ouă cu surprize au luat deja măsuri şi au înlocuit acest tip de capsulă cu un 
altul, în mod substanţial mai sigur, o schimbare pe care o salutăm. Totuşi, toate ambalajele 
ar trebui să îndeplinească aceleaşi standarde înalte de siguranţă şi este necesară o 
reglementare în acest sens pentru a evita reintroducerea capsulelor anterioare de către 
producători mai puţin responsabili. 

Amendamentul 258
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendamentul

Ambalajele în care jucăriile sunt introduse 
în vederea vânzării cu amănuntul nu 
trebuie să prezinte pericolul de strangulare 
sau de asfixiere prin obstrucţia externă a 
căilor respiratorii ale gurii şi ale nasului.

Ambalajele în care jucăriile sunt introduse 
în vederea vânzării cu amănuntul nu 
trebuie să prezinte pericolul de strangulare 
sau de asfixiere prin obstrucţia internă şi 
externă a căilor respiratorii ale gurii şi ale 
nasului.

Or. el
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Amendamentul 259
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ambalajele în care jucăriile sunt introduse 
în vederea vânzării cu amănuntul nu 
trebuie să prezinte pericolul de strangulare 
sau de asfixiere prin obstrucţia externă a 
căilor respiratorii ale gurii şi ale nasului.

Ambalajele în care jucăriile sunt introduse 
în vederea vânzării cu amănuntul nu 
trebuie să prezinte pericolul de strangulare 
sau de întrerupere a fluxului de aer 
rezultat prin obstrucţia externă a căilor 
respiratorii ale gurii şi ale nasului. 
Ambalajele sferice, în formă de ou sau 
elipsoidale nu trebuie să aibă dimensiuni 
care să poată cauza obstrucţia internă a 
căilor respiratorii prin blocajul acestora 
în gură sau faringe.

Or. en

Justificare

Anumite forme de jucării au cauzat multe accidente grave şi au fost interzise în standard. 
Aceleaşi norme ar trebui să se aplice pentru ambalaje, având în vedere faptul că deseori 
copiii se joacă şi cu ambalajele. Majoritatea producătorilor de automate şi principalul 
producător de ouă cu surprize au luat deja măsuri şi au înlocuit acest tip de capsulă cu un 
altul, în mod substanţial mai sigur, o schimbare pe care o salutăm. Totuşi, toate ambalajele 
ar trebui să îndeplinească aceleaşi standarde înalte de siguranţă şi este necesară o 
reglementare în acest sens pentru a evita reintroducerea capsulelor anterioare de către 
producători mai puţin responsabili. 

Amendamentul 260
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ambalajele în care jucăriile sunt 
introduse în vederea vânzării cu 
amănuntul nu trebuie să prezinte 

Jucăriile şi părţile componente ale 
acestora nu trebuie să prezinte pericolul 
de întrerupere a fluxului de aer rezultat 
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pericolul de strangulare sau de asfixiere 
prin obstrucţia externă a căilor 
respiratorii ale gurii şi ale nasului.

prin obstrucţia externă a căilor 
respiratorii ale gurii şi ale nasului.

Or. en

Amendamentul 261
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ambalajele în care jucăriile sunt introduse 
în vederea vânzării cu amănuntul nu 
trebuie să prezinte pericolul de strangulare 
sau de asfixiere prin obstrucţia externă a 
căilor respiratorii ale gurii şi ale nasului.

Ambalajele în care jucăriile sunt introduse 
în vederea vânzării cu amănuntul nu 
trebuie să prezinte pericolul de strangulare 
sau de asfixiere prin obstrucţia internă şi 
externă a căilor respiratorii ale gurii şi ale 
nasului.

Or. en

Justificare

Copiii utilizează produsele în toate modurile posibile şi, de asemenea, explorează şi se joacă 
cu ambalajele. Este cunoscut faptul că s-au produs accidente cu jucării sferice, ovale sau în 
formă de ou care, din cauza formei, au rămas fixate în spatele cavităţii bucale ale copilului, 
blocând căile respiratorii şi conducând la sufocare sau semi-sufocare. Nu este acceptabil ca 
ambalajele/capsulele de jucării să aibă astfel de forme, fie că sunt vândute împreună cu 
produse alimentare, la automate de produse alimentare sau vândute în magazine. Având în 
vedere faptul că accidentele mai sus menţionate reprezintă cazuri de obstrucţie internă a 
căilor respiratorii, riscul de axfixiere nu ar trebui să fie cauzat şi de obstrucţia externă a 
căilor respiratorii.
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Amendamentul 262
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile şi părţile componente ale 
acestora nu trebuie să prezinte pericolul 
de întrerupere a fluxului de aer rezultat 
prin obstrucţia externă a căilor 
respiratorii ale gurii şi ale nasului.

Or. en

Justificare

Anumite forme de jucării au cauzat multe accidente grave şi au fost interzise în standard. 
Aceleaşi norme ar trebui să se aplice pentru ambalaje, având în vedere faptul că deseori 
copiii se joacă şi cu ambalajele. Majoritatea producătorilor de automate şi principalul 
producător de ouă cu surprize au luat deja măsuri şi au înlocuit acest tip de capsulă cu un 
altul, în mod substanţial mai sigur, o schimbare pe care o salutăm. Totuşi, toate ambalajele 
ar trebui să îndeplinească aceleaşi standarde înalte de siguranţă şi este necesară o 
reglementare în acest sens pentru a evita reintroducerea capsulelor anterioare de către 
producători mai puţin responsabili. 

Amendamentul 263
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile şi părţile componente ale 
acestora trebuie să aibă dimensiuni care 
să nu prezinte niciun pericol de 
întrerupere a fluxului de aer rezultat prin 
obstrucţia căilor respiratorii din cauza 
unor obiecte blocate în gură sau faringe 
sau la intrarea căilor respiratorii 
inferioare.

Or. en
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Justificare

Anumite forme de jucării au cauzat multe accidente grave şi au fost interzise în standard. 
Aceleaşi norme ar trebui să se aplice pentru ambalaje, având în vedere faptul că deseori 
copiii se joacă şi cu ambalajele. Majoritatea producătorilor de automate şi principalul 
producător de ouă cu surprize au luat deja măsuri şi au înlocuit acest tip de capsulă cu un 
altul, în mod substanţial mai sigur, o schimbare pe care o salutăm. Totuşi, toate ambalajele 
ar trebui să îndeplinească aceleaşi standarde înalte de siguranţă şi este necesară o 
reglementare în acest sens pentru a evita reintroducerea capsulelor anterioare de către 
producători mai puţin responsabili. 

Amendamentul 264
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile destinate în mod evident copiilor 
mai mici de 36 de luni, părţile lor 
componente şi orice parte detaşabilă a 
acestora trebuie să aibă dimensiunile în aşa 
fel încât să nu poată fi înghiţite şi/sau 
inhalate. Acest lucru se aplică şi altor 
jucării destinate a fi introduse în gură, 
precum şi părţilor componente ale acestora 
şi părţilor detaşabile.

Jucăriile care, prin natura funcţiilor, 
dimensiunilor şi caracteristicilor lor, sunt
destinate copiilor mai mici de 36 de luni, 
părţile lor componente şi orice parte 
detaşabilă a acestora trebuie să aibă 
dimensiunile în aşa fel încât să nu poată fi 
înghiţite şi/sau inhalate. Acest lucru se 
aplică şi altor jucării care, prin natura 
funcţiilor, dimensiunilor şi 
caracteristicilor lor, sunt destinate a fi 
introduse în gură, precum şi părţilor 
componente ale acestora şi părţilor 
detaşabile.

Or. en

Justificare

Anumite forme de jucării au cauzat multe accidente grave şi au fost interzise în standard. 
Aceleaşi norme ar trebui să se aplice pentru ambalaje, având în vedere faptul că deseori 
copiii se joacă şi cu ambalajele. Majoritatea producătorilor de automate şi principalul 
producător de ouă cu surprize au luat deja măsuri şi au înlocuit acest tip de capsulă cu un 
altul, în mod substanţial mai sigur, o schimbare pe care o salutăm. Totuşi, toate ambalajele 
ar trebui să îndeplinească aceleaşi standarde înalte de siguranţă şi este necesară o 
reglementare în acest sens pentru a evita reintroducerea capsulelor anterioare de către 
producători mai puţin responsabili. 
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Amendamentul 265
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile destinate în mod evident copiilor 
mai mici de 36 de luni, părţile lor 
componente şi orice parte detaşabilă a 
acestora trebuie să aibă dimensiunile în aşa 
fel încât să nu poată fi înghiţite şi/sau 
inhalate. Acest lucru se aplică şi altor 
jucării destinate a fi introduse în gură, 
precum şi părţilor componente ale acestora 
şi părţilor detaşabile.

Jucăriile destinate în mod evident copiilor 
mai mici de 36 de luni, părţile lor 
componente şi orice parte detaşabilă a 
acestora trebuie să aibă dimensiunile în aşa 
fel încât să nu poată fi înghiţite şi/sau 
inhalate. Acest lucru se aplică şi altor 
jucării destinate a fi introduse în gură, 
jucăriilor care funcţionează mai bine 
dacă jucăria este umezită cu salivă, 
precum şi părţilor componente ale acestora 
şi părţilor detaşabile.

Or. el

Amendamentul 266
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile destinate în mod evident copiilor 
mai mici de 36 de luni, părţile lor 
componente şi orice parte detaşabilă a 
acestora trebuie să aibă dimensiunile în aşa 
fel încât să nu poată fi înghiţite şi/sau 
inhalate. Acest lucru se aplică şi altor 
jucării destinate a fi introduse în gură, 
precum şi părţilor componente ale acestora 
şi părţilor detaşabile.

Jucăriile care, prin natura funcţiilor, 
dimensiunilor şi caracteristicilor lor, sunt
destinate în mod evident copiilor mai mici 
de 36 de luni, părţile lor componente şi 
orice parte detaşabilă a acestora trebuie să 
aibă dimensiunile în aşa fel încât să nu 
poată fi înghiţite şi/sau inhalate. Acest 
lucru se aplică şi altor jucării care, prin 
natura funcţiilor, dimensiunilor şi 
caracteristicilor lor, sunt destinate a fi 
introduse în gură, precum şi părţilor 
componente ale acestora şi părţilor 
detaşabile.

Or. en
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Amendamentul 267
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile destinate în mod evident copiilor 
mai mici de 36 de luni, părţile lor 
componente şi orice parte detaşabilă a 
acestora trebuie să aibă dimensiunile în aşa 
fel încât să nu poată fi înghiţite şi/sau 
inhalate. Acest lucru se aplică şi altor 
jucării destinate a fi introduse în gură, 
precum şi părţilor componente ale acestora 
şi părţilor detaşabile.

Jucăriile destinate în mod evident copiilor 
mai mici de 36 de luni, părţile lor 
componente şi orice parte detaşabilă a 
acestora trebuie să aibă dimensiunile în aşa 
fel încât să nu poată fi înghiţite şi/sau 
inhalate. Acest lucru se aplică şi altor 
jucării destinate a fi introduse în gură,
jucăriilor prezente în produsele 
alimentare sau amestecate cu un produs 
alimentar, precum şi părţilor componente 
ale acestora şi părţilor detaşabile.

Or. en

Justificare

Jucăriile destinate în mod evident copiilor mai mici de 36 de luni, părţile lor componente şi 
orice parte detaşabilă a acestora trebuie să aibă dimensiunile în aşa fel încât să nu poată fi 
înghiţite şi/sau inhalate. Acest lucru se aplică şi altor jucării destinate a fi introduse în gură , 
jucăriilor prezente în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar, precum şi 
părţilor componente ale acestora şi părţilor detaşabile.

Amendamentul 268
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile şi părţile componente ale 
acestora trebuie să aibă dimensiuni care 
să nu prezinte niciun pericol de 
întrerupere a fluxului de aer rezultat prin 
obstrucţia căilor respiratorii din cauza 
unor obiecte blocate în gură sau faringe 
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sau la intrarea căilor respiratorii 
inferioare.

Or. en

Amendamentul 269
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ambalajele în care jucăriile sunt 
introduse în vederea vânzării cu 
amănuntul nu trebuie să prezinte 
pericolul de strangulare sau de 
întrerupere a fluxului de aer rezultat prin 
obstrucţia externă a căilor respiratorii ale 
gurii şi ale nasului. Ambalajele sferice, în 
formă de ou sau elipsoidale nu trebuie să 
aibă dimensiuni care să poată cauza 
obstrucţia internă a căilor respiratorii 
prin blocajul acestora în gură sau faringe. 

Or. en

Amendamentul 270
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest 
ambalaj, aşa cum se prezintă, trebuie să 
aibă dimensiunile în aşa fel încât să 
împiedice înghiţirea şi/sau inhalarea 
acestuia.

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest 
ambalaj, aşa cum se prezintă, trebuie să 
aibă dimensiunile în aşa fel încât să 
împiedice înghiţirea şi/sau inhalarea 
acestuia şi trebuie să respecte normele 
pentru ambalajele jucăriilor de la punctul 
4e. Ambalajul interior cilindric cu capete 
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rotunjite care, aşa cum este furnizat, 
poate fi împărţit în două părţi individuale, 
nu trebuie să aibă dimensiuni care pot 
cauza obstrucţia internă a căilor 
respiratorii.

Or. en

Justificare

Anumite forme de jucării au cauzat multe accidente grave şi au fost interzise în standard. 
Aceleaşi norme ar trebui să se aplice pentru ambalaje, având în vedere faptul că deseori 
copiii se joacă şi cu ambalajele. Majoritatea producătorilor de automate şi principalul 
producător de ouă cu surprize au luat deja măsuri şi au înlocuit acest tip de capsulă cu un 
altul, în mod substanţial mai sigur, o schimbare pe care o salutăm. Totuşi, toate ambalajele 
ar trebui să îndeplinească aceleaşi standarde înalte de siguranţă şi este necesară o 
reglementare în acest sens pentru a evita reintroducerea capsulelor anterioare de către 
producători mai puţin responsabili. 

Amendamentul 271
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest 
ambalaj, aşa cum se prezintă, trebuie să 
aibă dimensiunile în aşa fel încât să 
împiedice înghiţirea şi/sau inhalarea 
acestuia.

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest 
ambalaj, aşa cum se prezintă, trebuie să 
aibă dimensiunile în aşa fel încât să 
împiedice înghiţirea şi/sau inhalarea 
acestuia şi nu trebuie să prezinte alt 
pericol de sufocare, strangulare, 
obstrucţie internă sau externă a căilor 
respiratorii sau asfixiere.

Or. el
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Amendamentul 272
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest 
ambalaj, aşa cum se prezintă, trebuie să 
aibă dimensiunile în aşa fel încât să 
împiedice înghiţirea şi/sau inhalarea 
acestuia.

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
trebuie să fie ambalate separat pentru a 
evita transferul părţilor sau al mirosului 
între produsul alimentar şi jucărie. Acest 
ambalaj, aşa cum se prezintă, trebuie să 
aibă dimensiunile în aşa fel încât să 
împiedice înghiţirea şi/sau inhalarea 
acestuia.

Or. en

Justificare

Produsele necomestibile într-un conţinut comestibil prezintă pentru copii un pericol de 
asociere psihologică între produsele comestibile şi jucăriile care nu ar trebui introduse în 
gură. Dacă jucăriile sunt ascunse în produsele alimentare, părinţii ar putea să nu fie 
conştienţi de prezenţa lor. Ambalajele separate şi transparente asigură faptul că părinţii pot 
controla accesul separat la jucării şi la produse alimentare. 

Amendamentul 273
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest 
ambalaj, aşa cum se prezintă, trebuie să 
aibă dimensiunile în aşa fel încât să 
împiedice înghiţirea şi/sau inhalarea 
acestuia.

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest 
ambalaj, aşa cum se prezintă, trebuie să 
aibă dimensiunile în aşa fel încât să 
împiedice înghiţirea şi/sau inhalarea 
acestuia şi nu trebuie să prezinte alt 
pericol de asfixiere, strangulare, 
obstrucţie internă sau externă a căilor 
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respiratorii sau înecare.

Or. en

Amendamentul 274
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest 
ambalaj, aşa cum se prezintă, trebuie să 
aibă dimensiunile în aşa fel încât să 
împiedice înghiţirea şi/sau inhalarea 
acestuia.

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest 
ambalaj, aşa cum se prezintă, trebuie să 
aibă dimensiunile în aşa fel încât să 
împiedice înghiţirea şi/sau inhalarea 
acestuia şi trebuie să respecte normele 
pentru ambalajele jucăriilor de la punctul 
4e. Ambalajul interior cilindric cu capete 
rotunjite care poate fi împărţit în două 
părţi individuale, nu trebuie să aibă 
dimensiuni care pot cauza obstrucţia 
internă a căilor respiratorii.

Or. en

Amendamentul 275
Martí Grau i Segú

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 4a(nou)

Text propus de Comisie Amendamentul

Pe baza definiţiei „jucăriilor” din 
articolul 1, domeniul de aplicare al 
prezentei directive nu acoperă 
decoraţiunile care se găsesc în anumite 
produse alimentare tradiţionale.

Or. es
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Justificare

Anumite produse, concepute pe baza unor reţete tradiţionale, pot conţine mici elemente 
decorative care nu ar trebui considerate drept jucării.  

Amendamentul 276
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
ar trebui să se distingă în mod clar de 
produsul alimentar prin culoare, 
consistenţă şi dimensiune. Etichetele de 
avertizare de pe produsele alimentare care 
conţin jucării nu trebuie să fie deformate, 
în special pliate sau cutate, sau să fie uşor 
de deformat.

Or. en

Justificare

Jucăriile prezente în produsele alimentare sunt oferite copilului în acelaşi timp. În timp ce se 
joacă cu jucăria, copilul va mânca produsul alimentar fără a fi mereu atent la ceea ce 
introduce în gură (de exemplu, o parte mică a jucăriei). Avertizările şi etichetele de 
avertizare nu ar trebui să fie deformate, pentru că acest lucru ar putea afecta lizibilitatea 
avertizării.

Amendamentul 277
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile care fac corp comun cu un produs 
alimentar în momentul consumului astfel 
încât este indispensabilă consumarea 
produsului alimentar înainte de a avea 

Jucăriile care fac corp comun cu un produs 
alimentar în momentul consumului astfel 
încât este indispensabilă consumarea 
produsului alimentar înainte de a avea 
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acces direct la jucărie sunt interzise.5. acces direct la jucărie sunt interzise. Părţile 
jucăriilor ataşate în mod direct la un 
produs alimentar îndeplinesc cerinţele 
stabilite la punctele 4c şi 4d.

Or. en

Justificare

Anumite forme de jucării au cauzat multe accidente grave şi au fost interzise în standard. 
Aceleaşi norme ar trebui să se aplice pentru ambalaje, având în vedere faptul că deseori 
copiii se joacă şi cu ambalajele. Majoritatea producătorilor de automate şi principalul 
producător de ouă cu surprize au luat deja măsuri şi au înlocuit acest tip de capsulă cu un 
altul, în mod substanţial mai sigur, o schimbare pe care o salutăm. Totuşi, toate ambalajele 
ar trebui să îndeplinească aceleaşi standarde înalte de siguranţă şi este necesară o 
reglementare în acest sens pentru a evita reintroducerea capsulelor anterioare de către 
producători mai puţin responsabili. 

Amendamentul 278
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 5

Text propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile care fac corp comun cu un
produs alimentar în momentul consumului 
astfel încât este indispensabilă consumarea 
produsului alimentar înainte de a avea 
acces direct la jucărie sunt interzise.

Jucăriile prezente într-un produs alimentar 
în momentul consumului astfel încât este 
indispensabilă secţionarea sau consumarea 
produsului alimentar înainte de a avea 
acces direct la jucărie sunt interzise.

Or. el

Amendamentul 279
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile care fac corp comun cu un
produs alimentar în momentul consumului
astfel încât este indispensabilă consumarea 

Jucăriile prezente într-un produs 
alimentar sau amestecate cu un produs 
alimentar astfel încât este indispensabilă 
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produsului alimentar înainte de a avea 
acces direct la jucărie sunt interzise.

consumarea sau ruperea produsului 
alimentar înainte de a avea acces direct la 
jucărie sunt interzise.

Or. en

Justificare

Clarificarea cuvintelor utilizate de Comisie pentru a elimina ambiguitatea.

Amendamentul 280
Jan Cremers

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile care fac corp comun cu un produs 
alimentar în momentul consumului astfel 
încât este indispensabilă consumarea 
produsului alimentar înainte de a avea 
acces direct la jucărie sunt interzise.

Jucăriile care fac corp comun cu un produs 
alimentar în momentul consumului astfel 
încât este indispensabilă consumarea 
produsului alimentar înainte de a avea 
acces direct la jucărie trebuie să aibă 
dimensiuni corespunzătoare astfel încât 
să nu fie înghiţite şi/sau inhalate.

Or. en

Amendamentul 281
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile care fac corp comun cu un produs 
alimentar în momentul consumului astfel 
încât este indispensabilă consumarea 
produsului alimentar înainte de a avea 
acces direct la jucărie sunt interzise.

Jucăriile care fac corp comun cu un produs 
alimentar în momentul consumului astfel 
încât este indispensabilă consumarea 
produsului alimentar înainte de a avea 
acces direct la jucărie sunt interzise. Părţile 
jucăriilor ataşate în mod direct la un 
produs alimentar îndeplinesc cerinţele 
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stabilite la punctele 4c şi 4d.

Or. en

Amendamentul 282
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Părţile jucăriilor ataşate la un produs 
alimentar care nu trebuie să fie consumat 
înainte de a avea acces la jucărie ar trebui 
să aibă dimensiuni corespunzătoare astfel 
încât să nu fie înghiţite, inhalate sau să 
cauzeze obstrucţia internă a căilor 
respiratorii.

Or. en

Justificare

Acesta este cazul bomboanelor aflate în recipient de plastic cu capac de plastic, sau cazul 
dulciurilor învelite în plastic. Când copilul mănâncă bomboana, există riscul ca recipientul 
sau ambalajul de plastic să fie inhalat, fără a trebui să consume întreaga bomboană. În 
Irlanda a existat un caz fatal din cauza unei astfel de bomboane când un copil (peste vârsta 
de trei ani) a înghiţit capacul. Capacul este acum perforat pentru a permite trecerea aerului, 
dar ştim că produsul a fost interzis în anumite state membre, cum ar fi Suedia.

Amendamentul 283
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
ar trebui să se distingă de produsul 
alimentar prin culoare, consistenţă şi 
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dimensiune.

Or. el

Amendamentul 284
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Avertismentele de pe produsele alimentare 
care conţin jucării nu trebuie să fie 
deformate, în special pliate sau cutate, 
sau să fie uşor de deformat.

Or. el

Amendamentul 285
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa II – partea I –punctul 4 – paragraful 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Părţile jucăriilor ataşate la un produs 
alimentar care nu trebuie să fie consumat 
înainte de a avea acces la jucărie ar trebui 
să aibă dimensiuni corespunzătoare astfel 
încât să nu fie înghiţite, inhalate sau să 
cauzeze obstrucţia internă a căilor 
respiratorii.

Or. el
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Amendamentul 286
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 5d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pericolul inerent asocierii jucăriilor cu 
produse alimentare se evaluează pe baza 
principiului precauţiei.

Or. el

Amendamentul 287
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 5d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pericolul inerent asocierii jucăriilor cu 
produse alimentare se evaluează pe baza 
principiului precauţiei.

Or. en

Amendamentul 288
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 7 – paragraful 2a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabileşte viteza maximă prin 
construcţie a jucăriilor acţionate electric 
care sunt conduse de copii, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 46 alineatul (2).

Or. el
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Amendamentul 289
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin „viteză prin construcţie” se înţelege 
viteza potenţială de funcţionare 
reprezentativă, determinată prin concepţia 
şi corelarea proprietăţilor fizice.

Comisia stabileşte viteza maximă prin 
construcţie a jucăriilor acţionate electric 
care sunt conduse de copii, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 46 alineatul (2). 

Or. en

Justificare

Comisia stabileşte viteza prin construcţie maximă a jucăriilor acţionate electric care sunt 
conduse de copii, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la 
articolul 46 alineatul (2). 

Amendamentul 290
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Jucăriile concepute să emită un sunet 
trebuie să fie concepute şi fabricate astfel 
încât sunetul pe care îl emit să nu poată 
afecta auzul copiilor.

10. Jucăriile concepute să emită un sunet 
trebuie să fie concepute şi fabricate astfel 
încât sunetul pe care îl emit să nu poată 
afecta auzul copiilor.

Această condiţie se aplică tuturor 
jucăriilor, indiferent de grupa de vârstă 
vizată. Limita de zgomot ar trebui să fie de 
maximum 135 dB pe spectrul LPC la 
nivelul urechii. Limita de zgomot 
continuu ar trebui stabilită în funcţie de 
sensibilitatea urechii unui copil cu vârsta 
sub 36 de luni.
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Comisia poate să reducă valoarea limitei 
de zgomot pentru aceste jucării, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 46 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Standardele actuale pentru limitele de zgomot nu abordează în mod adecvat problema 
eventualei afectări a auzului copiilor. Limitele de zgomot ar trebui stabilite pe baza celor mai 
vulnerabili, şi anume a copiilor sub vârsta de 3 ani. Definirea unei limite maxime de zgomot 
pentru jucării care emit sunete este o problemă politică care ar trebui rezolvată la nivel 
politic prin procedura de comitologie cu control. Aceasta nu ar trebui rezolvată de 
organismele de standardizare.

Amendamentul 291
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Jucăriile concepute să emită un sunet 
trebuie să fie concepute şi fabricate astfel 
încât sunetul pe care îl emit să nu poată 
afecta auzul copiilor. 

10. Jucăriile concepute să emită un sunet 
trebuie să fie concepute şi fabricate astfel 
încât sunetul pe care îl emit:

- să nu depăşească o limită de 135 dB pe 
spectrul LPC la nivelul urechii pentru 
zgomotul impulsiv;
- să nu depăşească o limită de 70dB pe 
spectrul LPC pentru zgomotul continuu 
de la „jucăriile apropiate de ureche” , 
cum ar fi jucăriile cu căşti sau telefoanele 
de jucărie;
- să nu depăşească în nici un caz 
pragurile corespunzătoare pentru adulţi 
din legislaţia privind protecţia muncii.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se aplice limite precise referitoare la zgomot. Pentru zgomotul impulsiv, limita 
propusă corespunde pragului la care un adult trebuie să poarte căşti de protecţie la locul de 
muncă. Pentru zgomotul continuu al „jucăriilor apropiate de ureche”, limita ar trebui să se 
aplice fără limită de vârstă. Pentru zgomotul continuu emis de toate celelalte jucării, 
zgomotul nu ar trebui în nici un caz să fie mai mare decât cel aplicabil adulţilor la locul de 
muncă. 

Amendamentul 292
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 10

Text propus de Comisie Amendamentul

10. Jucăriile concepute să emită un sunet 
trebuie să fie concepute şi fabricate astfel 
încât sunetul pe care îl emit să nu poată 
afecta auzul copiilor.

10. Jucăriile concepute să emită un sunet 
trebuie să fie concepute şi fabricate astfel 
încât sunetul pe care îl emit să nu poată 
afecta auzul copiilor. Această condiţie se 
aplică tuturor jucăriilor, indiferent de 
grupa de vârstă vizată. Limita de zgomot 
ar trebui să fie de maximum 135 dB pe 
spectrul LPC la nivelul urechii. Limita de 
zgomot continuu ar trebui stabilită în 
funcţie de sensibilitatea urechii unui copil 
sub 36 de luni.

Or. sv

Justificare

Standardele actuale pentru limitele de zgomot nu abordează în mod adecvat problema 
eventualei afectări a auzului copiilor. În primul rând, acestea nu se aplică tuturor jucăriilor 
(de exemplu, standardele pentru „jucării apropiate de ureche” se aplică numai copiilor sub 
10 luni). În al doilea rând, trebuie stabilită o limită mai joasă pentru zgomotul impulsiv. În 
lumina situaţiei reale a unei familii în care trăiesc copii de diferite vârste, limitele de zgomot 
ar trebui stabilite pe baza celor mai vulnerabili, şi anume a copiilor sub 36 de luni.
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Amendamentul 293
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Jucăriile concepute să emită un sunet 
trebuie să fie concepute şi fabricate astfel 
încât sunetul pe care îl emit să nu poată 
afecta auzul copiilor.

10. Jucăriile concepute să emită un sunet 
trebuie să fie concepute şi fabricate astfel 
încât sunetul pe care îl emit să nu poată 
afecta auzul copiilor. Această condiţie se 
aplică tuturor jucăriilor, indiferent de 
grupa de vârstă vizată. Limita pentru 
jucării cu zgomot impulsiv ar trebui să fie 
de maximum 115 dB pe spectrul LPC la 
nivelul urechii. Limita pentru jucării cu 
zgomot prelungit ar trebui să fie de 
maximum 80 dB pe spectrul LPC la 
nivelul urechii. 

Or. sv

Justificare

Studiile au demonstrat că expunerea prelungită la zgomot de peste 80 dB poate afecta auzul. 
Copiii sunt în special vulnerabili, având în vedere faptul că urechile lor sunt mai sensibile la 
un nivel ridicat de decibeli faţă de cele ale adulţilor, ceea ce este dovedit de creşterea din 
ultimii ani a numărului de probleme de auz la copii. Nivelul de decibeli pentru jucăriile care 
pot dăuna sănătăţii, aşa-numitele jucării cu zgomot impulsiv, ar trebui astfel limitat la 115 
dB. 

Amendamentul 294
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Jucăriile concepute să emită un sunet 
trebuie să fie concepute şi fabricate astfel 
încât sunetul pe care îl emit să nu poată 
afecta auzul copiilor.

10. Jucăriile concepute să emită un sunet 
trebuie să fie concepute şi fabricate astfel 
încât sunetul pe care îl emit să nu poată 
afecta auzul copiilor. Comisia poate să 
stabilească valoarea limitei de zgomot 
pentru astfel de jucării, în conformitate cu 
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procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 46 alineatul (2).

Or. el

Amendamentul 295
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. Jucăriile şi părţile lor componente 
care pot fi înghiţite de copii, în special 
magneţi şi componente magnetice, 
componente modificabile sau baterii tip 
pastilă, nu trebuie să prezinte pericolul de 
a afecta tuburile gastrice sau intestinele.

Or. en

Justificare

Pericolele cauzate de jucării sau părţi de jucării ingerate de copii au intrat în centrul atenţiei 
de la adoptarea prezentei directive. Aceste riscuri ar trebui să fie acoperite printr-o cerinţă 
de siguranţă specifică, pentru a obliga organismele de standardizare să le includă în 
standarde. Un standard pentru jucării magnetice este în deja pregătire, însă pentru a menţine 
sistemul noii abordări, un astfel de pericol ar trebui să fie de asemenea acoperit printr-o 
cerinţă de siguranţă specifică în anexa III.

Amendamentul 296
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa II – partea I– punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. Jucăriile sau părţile acestora care 
pot fi digerate sunt produse astfel încât să 
nu cauzeze afecţiuni atunci când sunt 
ingerate. Aceasta se aplică în special 
pericolelor cauzate de baterii, magnetism 
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şi posibilitatea de modificare a volumului 
sau a formei.  

Or. en

Amendamentul 297
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Jucăriile sunt proiectate şi realizate astfel 
încât să nu prezinte nici un pericol de 
efecte nocive asupra sănătăţii umane 
cauzate de expunerea la substanţe chimice 
sau preparate care intră în compoziţia 
jucăriilor sau pe care le conţin, atunci când 
utilizarea acestor jucării este cea descrisă la 
articolul 9 alineatul (2) primul paragraf. 

1. Jucăriile sunt proiectate şi realizate astfel 
încât să nu prezinte nici un pericol de 
efecte nocive asupra sănătăţii umane sau 
asupra sistemului hormonal cauzate de 
expunerea la substanţe chimice sau 
preparate care intră în compoziţia jucăriilor 
sau pe care le conţin, atunci când utilizarea 
acestor jucării este cea descrisă la articolul 
9 alineatul (2) primul paragraf. 

Or. en

Amendamentul 298
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentraţie 
individuală egală sau superioară 
concentraţiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conţin 
aceste substanţe în conformitate cu 

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE, a perturbatorilor 
endocrini în conformitate cu Directiva 
67/548/CEE şi a substanţelor care, din 
cauza efectelor lor asupra sănătăţii, sunt 
incluse în lista stabilită în conformitate cu 
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dispoziţiile Directivei 1999/45/CE este 
interzisă, cu excepţia cazului în care 
substanţele intră în compoziţia părţilor 
componente ale jucăriilor sau ale părţilor 
cu o microstructură distinctă cu care 
copilul nu poate avea contact fizic.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
(REACH) este interzisă, cu excepţia 
cazului în care substanţele intră în 
compoziţia părţilor electronice 
componente ale jucăriilor cu care copilul 
nu poate avea contact fizic.

Prezenţa urmelor acestor substanţe este 
permisă, cu condiţia ca substanţele să nu 
fie adăugate în mod intenţionat, nivelurile 
de transmitere ale substanţei să fie 
neglijabile, iar această prezenţă să fie 
tehnic inevitabilă, în conformitate cu 
bunele practici de fabricaţie.
În cazul în care o materie primă organică 
apărută în mod natural, utilizată în mod 
tradiţional la producerea jucăriilor, are 
un conţinut natural de substanţe CMR, 
materia poate conţine CMR cu condiţia ca 
substanţa să nu fie adăugată  în mod 
intenţionat, conţinutul să fie considerat 
scăzut, iar materia să nu fi cauzat 
anterior afecţiuni din cauza conţinutului 
de CMR.
Reziduurile de monomeri din materialele 
plastice pe bază de polimeri sunt permise, 
cu condiţia ca nivelurile de transmitere 
ale substanţei să fie neglijabile, iar 
această prezenţă să fie tehnic inevitabilă,
în conformitate cu bunele practici de 
fabricaţie.
În plus, oţelul inoxidabil poate conţine 
nichel, cu condiţia ca nivelurile de 
transmitere să fie neglijabile.
Niciuna din excepţiile mai sus menţionate 
nu se aplică mercurului.

Or. en

Justificare

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 
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similar materials.  EU-manufacturers are not known to use mercury in toys but imported toys 
have unfortunately contained the substance in some cases. 

Amendamentul 299
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa II – partea III –punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentraţie 
individuală egală sau superioară 
concentraţiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conţin 
aceste substanţe în conformitate cu 
dispoziţiile Directivei 1999/45/CE este 
interzisă, cu excepţia cazului în care 
substanţele intră în compoziţia părţilor 
componente ale jucăriilor sau ale părţilor 
cu o microstructură distinctă cu care 
copilul nu poate avea contact fizic.

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) şi a perturbatorilor 
endocrini în conformitate cu Directiva 
67/548/CEE şi a substanţelor incluse în 
lista stabilită în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
(REACH) este interzisă. Prezenţa urmelor 
acestor substanţe este permisă, cu 
condiţia ca această prezenţă să fie tehnic 
inevitabilă, în conformitate cu bunele 
practici de fabricaţie.

Or. en

Amendamentul 300
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) şi a perturbatorilor 
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Directiva 67/548/CEE la o concentraţie 
individuală egală sau superioară 
concentraţiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conţin 
aceste substanţe în conformitate cu 
dispoziţiile Directivei 1999/45/CE este 
interzisă, cu excepţia cazului în care 
substanţele intră în compoziţia părţilor 
componente ale jucăriilor sau ale părţilor 
cu o microstructură distinctă cu care 
copilul nu poate avea contact fizic. 

endocrini în conformitate cu Directiva 
67/548/CEE şi a substanţelor incluse în 
lista stabilită în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
(REACH) este, pentru siguranţa sănătăţii,
interzisă. Prezenţa acestor substanţe este 
permisă, cu condiţia ca această prezenţă 
să fie tehnic inevitabilă, în conformitate 
cu bunele practici de fabricaţie sau în 
cazul în care în care substanţele sunt 
cuprinse în părţile componente ale 
jucăriilor sau părţile cu o microstructură 
distinctă care nu sunt sub nicio formă 
accesibile copiilor. 

Or. en

Justificare

Substanţele CMR şi, de exemplu, perturbatorii endocrini sunt într-adevăr substanţe care 
suscită preocupări foarte mari. Copiii nu ar trebui consideraţi mici adulţi. Aceştia sunt într-
un proces de dezvoltare fizică şi, prin urmare, sunt foarte sensibili la substanţele care pot 
avea impact asupra diferitelor procese din organismul lor. În prezent, nu există criterii 
pentru clasificarea perturbatorilor endocrini şi astfel de substanţe nu sunt clasificate în 
Directiva 67/548/CEE. Cu toate acestea, dezvoltarea criteriilor existente pentru a include noi 
instrumente de a evalua dacă o substanţă este sau nu un perturbator endocrin este prevăzută 
în REACH, articolul 57f. De aceea, în viitorul apropiat, substanţele vor fi clasificate drept 
perturbatori endocrini în conformitate cu Directiva 67/548/CEE. 

Amendamentul 301
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentraţie 
individuală egală sau superioară 

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE, a substanţelor 
clasificate drept perturbatori endocrini şi 
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concentraţiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conţin 
aceste substanţe în conformitate cu 
dispoziţiile Directivei 1999/45/CE este 
interzisă, cu excepţia cazului în care 
substanţele intră în compoziţia părţilor 
componente ale jucăriilor sau ale părţilor 
cu o microstructură distinctă cu care 
copilul nu poate avea contact fizic.

a substanţelor persistente, 
bioacumulatoare şi toxice (PBT), sau a 
substanţelor foarte persistente şi foarte 
bioacumulatoare (vPvB) este interzisă.

Prezenţa urmelor acestor substanţe este 
permisă, cu condiţia ca această prezenţă 
să fie tehnic inevitabilă, în conformitate 
cu bunele practici de fabricaţie. 

Or. en

Justificare

Substanţele CMR, precum şi alte substanţe identificate care suscită preocupări foarte mari 
(de exemplu, perturbatorii endocrini) trebuie interzise în jucării. Copiii sunt într-un proces de 
dezvoltare fizică şi, prin urmare, sunt foarte sensibili la substanţele care pot avea impact 
asupra diferitelor procese din organismul lor. Mai mult, în Rezoluţia din 26 septembrie 2007 
privind siguranţa produselor şi, în special, a jucăriilor, Parlamentul European a solicitat 
interzicerea necondiţionată a tuturor substanţelor CMR (categoriile 1, 2 şi 3) şi a altor 
substanţe similare, cum ar fi perturbatorii endocrini, activatorii şi substanţele de parfumare. 

Amendamentul 302
Emmanouil Angelakas

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentraţie 
individuală egală sau superioară 
concentraţiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conţin 
aceste substanţe în conformitate cu 

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE.
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dispoziţiile Directivei 1999/45/CE este 
interzisă, cu excepţia cazului în care 
substanţele intră în compoziţia părţilor 
componente ale jucăriilor sau ale părţilor 
cu o microstructură distinctă cu care 
copilul nu poate avea contact fizic.

Prezenţa urmelor acestor substanţe, a 
căror prezenţă este tehnic inevitabilă, în 
conformitate cu bunele practici de 
fabricaţie, de exemplu monomerii din 
masele plastice, este permisă, cu condiţia 
ca aceasta să fie în conformitate cu 
dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 
1935/2004.

Or. en

Justificare

Limitele de concentraţie specificate în Directiva 67/548/CEE şi Directiva 1999/45/CE pentru 
substanţele CMR nu se aplică în mod obligatoriu jucăriilor, pentru că acestea se referă la 
preparate şi nu la obiecte. În plus, aceste limite au fost derivate pentru adulţi, şi nu pentru 
copii, care sunt în pericol mai mare decât adulţii atunci când sunt expuşi la produse chimice. 
În plus, limita generală de 0,1% stabilită pentru substanţele CMR din Directiva 1999/45/CE 
este destul de mare şi nu există dovezi că acest nivel garantează o expunere în siguranţă a
copiilor la substanţe CMR. 

Amendamentul 303
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 3

Text propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentraţie 
individuală egală sau superioară 
concentraţiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conţin aceste 

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, prezenţa în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentraţie 
individuală egală sau superioară 
concentraţiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conţin aceste 
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substanţe în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei 1999/45/CE este interzisă, cu 
excepţia cazului în care substanţele intră în 
compoziţia părţilor componente ale 
jucăriilor sau ale părţilor cu o 
microstructură distinctă cu care copilul nu 
poate avea contact fizic. 

substanţe în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei 1999/45/CE este interzisă, cu 
excepţia cazului în care substanţele intră în 
compoziţia părţilor componente ale 
jucăriilor sau ale părţilor cu o 
microstructură distinctă cu care copilul nu 
poate avea contact fizic, atunci când sunt 
utilizate în conformitate cu destinaţia lor 
sau atunci când sunt utilizate în mod 
previzibil, ţinând seama de 
comportamentul obişnuit al copiilor.

Or. de

Justificare

Pentru a asigura consistenţa cu REACH şi metodologiile UE de evaluare a riscurilor, 
siguranţa jucăriilor trebuie să fie evaluată pe baza prezenţei, şi nu a utilizării, substanţelor 
CMR din categoriile 1 şi 2 în jucării. Prezenţa acestora poate fi permisă doar dacă acestea 
au fost evaluate şi s-au dovedit a fi lipsite de riscuri pentru copii.

Amendamentul 304
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentraţie 
individuală egală sau superioară 
concentraţiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conţin aceste 
substanţe în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei 1999/45/CE este interzisă, cu 
excepţia cazului în care substanţele intră în 
compoziţia părţilor componente ale 
jucăriilor sau ale părţilor cu o 
microstructură distinctă cu care copilul nu 
poate avea contact fizic.

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentraţie 
individuală egală sau superioară 
concentraţiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conţin aceste 
substanţe în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei 1999/45/CE este interzisă, cu 
excepţia cazului în care substanţele intră în 
compoziţia părţilor componente ale 
jucăriilor sau ale părţilor cu o 
microstructură distinctă cu care copilul nu 
poate avea contact fizic şi pe care nu o 
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poate inhala.

Or. en

Justificare

Posibilitatea contactului fizic prin inhalare ar trebui de asemenea eliminată şi declarată în 
mod explicit.

Amendamentul 305
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentraţie 
individuală egală sau superioară 
concentraţiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conţin aceste 
substanţe în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei 1999/45/CE este interzisă, cu
excepţia cazului în care substanţele intră în 
compoziţia părţilor componente ale 
jucăriilor sau ale părţilor cu o 
microstructură distinctă cu care copilul nu 
poate avea contact fizic.

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, prezenţa în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentraţie 
individuală egală sau superioară 
concentraţiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conţin aceste 
substanţe în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei 1999/45/CE este interzisă, cu 
excepţia cazului în care substanţele intră în 
compoziţia părţilor componente ale 
jucăriilor sau ale părţilor cu o 
microstructură distinctă cu care copilul nu 
poate avea contact fizic, atunci când sunt 
utilizate în conformitate cu destinaţia lor 
sau atunci când sunt utilizate în mod 
previzibil, ţinând seama de 
comportamentul obişnuit al copiilor..

Or. en

Justificare

Pentru a asigura consistenţa cu REACH şi metodologiile UE de evaluare a riscurilor, 
siguranţa jucăriilor trebuie să fie evaluată pe baza prezenţei, şi nu a utilizării, substanţelor 
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CMR din categoriile 1 şi 2 în jucării. Prezenţa acestora poate fi permisă doar dacă acestea 
au fost evaluate şi s-au dovedit a fi lipsite de riscuri pentru copii.

Amendamentul 306
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentraţie 
individuală egală sau superioară 
concentraţiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conţin aceste 
substanţe în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei 1999/45/CE este interzisă, cu 
excepţia cazului în care substanţele intră în 
compoziţia părţilor componente ale 
jucăriilor sau ale părţilor cu o 
microstructură distinctă cu care copilul nu 
poate avea contact fizic.

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, jucăriile nu vor 
conţine substanţe clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere din categoriile 1 şi 2 în 
conformitate cu anexa I la Directiva 
67/548/CEE la o concentraţie individuală 
egală sau superioară concentraţiilor 
relevante stabilite pentru clasificarea 
preparatelor care conţin aceste substanţe în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 
1999/45/CE, cu excepţia cazului în care 
substanţele intră în compoziţia părţilor 
componente ale jucăriilor sau ale părţilor 
cu o microstructură distinctă cu care 
copilul nu poate avea contact, în 
conformitate cu definiţia din standardul 
EN71.

Or. en

Justificare

Perioadă de tranziţie: justificarea la considerentul 16b (nou) şi articolul 52. Dacă nu există 
expunere, nu există un risc, încât siguranţa nu va fi mai mare prin extinderea restricţiilor la 
componentele cu care copilul nu poate avea contact. Referinţa la substanţele alternative este 
eliminată pentru că, dacă o evaluarea a riscurilor demonstrează că substanţa nu prezintă 
niciun risc, nu există motive pentru a impune industriei o povară suplimentară, şi anume 
accea de a identifica o substanţă alternativă. Noile alineate oferă o aliniere la REACH.

Amendamentul 307
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
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Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propunere de directivă
Anexa II –partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanţelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentraţie 
individuală egală sau superioară 
concentraţiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conţin aceste 
substanţe în conformitate cu dispoziţiile 
Directivei 1999/45/CE este interzisă, cu 
excepţia cazului în care substanţele intră în 
compoziţia părţilor componente ale 
jucăriilor sau ale părţilor cu o 
microstructură distinctă cu care copilul nu 
poate avea contact fizic.

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, jucăriile nu vor 
conţine substanţe clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere din categoriile 1 şi 2 în 
conformitate cu anexa I la Directiva 
67/548/CEE la o concentraţie individuală 
egală sau superioară concentraţiilor 
relevante stabilite pentru clasificarea 
preparatelor care conţin aceste substanţe în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 
1999/45/CE, cu excepţia cazului în care 
substanţele intră în compoziţia părţilor 
componente sau ale părţilor cu care copilul 
nu poate avea contact, în conformitate cu 
definiţia din standardul EN71.

Or. en

Justificare

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. 

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.
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Amendamentul 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

Propunere de directivă
Anexa II –partea III –punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoriile 1 şi 2 în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot 
fi utilizate în jucării sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiţii:

4. Substanţele clasificate ca CMR din 
categoriile 1 şi 2 în conformitate cu anexa 
I la Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor două condiţii:

utilizarea substanţei a fost analizată de 
comitetul ştiinţific competent, care a 
constatat siguranţa acesteia, în special din 
punct de vedere al expunerii, şi a fost 
adoptată o decizie, precum cea prevăzută 
la articolul 45 alineatul (2);

4.1 comitetul ştiinţific competent a evaluat 
faptul că substanţele clasificate ca CMR 
din categoriile 1 şi 2 în conformitate cu 
anexa 1 la Directiva 67/548/CEE şi care 
sunt cuprinse în părţile componente sau 
părţile jucăriilor cu care copilul poate 
avea contact fizic, peste limita de 
concentraţie stabilită la punctul 3, nu 
prezintă un risc inacceptabil pentru 
sănătatea umană, în special din punctul 
de vedere al expunerii.
În acest scop, producătorii pot depune 
cereri la Comisie, anterior terminării 
perioadei de tranziţie prevăzute la 
articolul 52, în vederea unei evaluări 
efectuate de comitetul ştiinţific a riscului 
prezentat de substanţele clasificate ca 
CMR din categoriile 1 şi 2 în conformitate 
cu anexa 1 la Directiva 67/548/CEE.
Cererea este însoţită de informaţiile 
relevante, în special cu privire la 
expunere. La primirea cererii, Comisia 
deleagă fără întârziere comitetul ştiinţific 
să îşi exprime opinia.
Până la adoptarea unei decizii, 
producătorii pot introduce în continuare 
pe piaţă jucăriile care conţin substanţe 
clasificate drept CMR din categoriile 1 şi 
2 în conformitate cu anexa I la Directiva 
67/548/CEE în privinţa cărora s-a depus o 
cerere. Orice decizie de modificare a 
anexei IIa care cuprinde substanţele 
CMR din categoriile 1 şi 2 din prezentul 
articol se adoptă în conformitate cu 
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articolul 45 alineatul (2).
după cum s-a constatat din analiza 
soluţiilor alternative, nu există nicio altă 
substanţă alternativă corespunzătoare 
disponibilă,
utilizarea în articole de consum nu este
interzisă, în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1907/2006 (REACH).

utilizarea în articole de consum nu a fost 
deja interzisă, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
substanţe sau preparate de îndată ce apar 
îndoieli cu privire la siguranţa acestora şi 
cel puţin o dată la cinci ani de la data la 
care o decizie a fost adoptată, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
substanţe sau preparate cuprinse la anexa 
IIa de îndată ce apar îndoieli cu privire la 
siguranţa acestora şi cel puţin o dată la 
cinci ani de la data la care o decizie a fost 
adoptată, în conformitate cu articolul 45 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

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).  

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

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul
4. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoriile 1 şi 2 în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot 
fi utilizate în jucării sub rezerva îndeplinirii 

4. Substanţele clasificate ca CMR din 
categoriile 1 şi 2 în conformitate cu anexa 
I la Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării sub rezerva îndeplinirii 
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următoarelor condiţii: următoarelor două condiţii:

utilizarea substanţei a fost analizată de 
comitetul ştiinţific competent, care a 
constatat siguranţa acesteia, în special din 
punct de vedere al expunerii, şi a fost 
adoptată o decizie, precum cea prevăzută 
la articolul 45 alineatul (2);

4.1 comitetul ştiinţific competent a evaluat 
faptul că substanţele clasificate ca CMR 
din categoriile 1 şi 2 în conformitate cu 
anexa 1 la Directiva 67/548/CEE şi care 
sunt cuprinse în părţile componente sau 
părţile jucăriilor cu care copilul poate 
avea contact fizic, peste limita de 
concentraţie stabilită la punctul 3, nu 
prezintă un risc inacceptabil pentru 
sănătatea umană, în special din punctul 
de vedere al expunerii.

În acest scop, producătorii pot depune 
cereri la Comisie, anterior terminării 
perioadei de tranziţie prevăzute la 
articolul 52, în vederea unei evaluări 
efectuate de comitetul ştiinţific a riscului 
prezentat de substanţele clasificate ca 
CMR din categoriile 1 şi 2 în conformitate 
cu anexa 1 la Directiva 67/548/CEE.
Cererea este însoţită de informaţiile 
relevante, în special cu privire la 
expunere. La primirea cererii, Comisia 
deleagă fără întârziere comitetul ştiinţific 
să îşi exprime opinia
Până la adoptarea unei decizii, 
producătorii pot introduce pe piaţă 
jucăriile care conţin substanţe clasificate 
drept CMR din categoriile 1 şi 2 în 
conformitate cu anexa I la Directiva 
67/548/CEE în privinţa cărora s-a depus o 
cerere. Orice decizie de modificare a 
anexei IIa care cuprinde substanţele 
CMR din categoriile 1 şi 2 din prezentul 
articol se adoptă în conformitate cu 
articolul 45 alineatul (2).

după cum s-a constatat din analiza 
soluţiilor alternative, nu există nicio altă 
substanţă alternativă corespunzătoare 
disponibilă,
utilizarea în articole de consum nu este
interzisă, în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1907/2006 (REACH).

utilizarea în articole de consum nu a fost 
deja interzisă, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 

Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
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substanţe sau preparate de îndată ce apar 
îndoieli cu privire la siguranţa acestora şi 
cel puţin o dată la cinci ani de la data la 
care o decizie a fost adoptată, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

substanţe sau preparate cuprinse la anexa 
IIa de îndată ce apar îndoieli cu privire la 
siguranţa acestora şi cel puţin o dată la 
cinci ani de la data la care o decizie a fost 
adoptată, în conformitate cu articolul 45 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoriile 1 şi 2 în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot 
fi utilizate în jucării sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiţii:

4. Substanţele clasificate ca CMR din 
categoriile 1 şi 2 în conformitate cu anexa 
I la Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor două condiţii:

utilizarea substanţei a fost analizată de 
comitetul ştiinţific competent, care a 
constatat siguranţa acesteia, în special din 
punct de vedere al expunerii, şi a fost 
adoptată o decizie, precum cea prevăzută 
la articolul 45 alineatul (2);

4.1 comitetul ştiinţific competent a evaluat 
faptul că substanţele clasificate ca CMR 
din categoriile 1 şi 2 în conformitate cu 
anexa 1 la Directiva 67/548/CEE şi care 
sunt cuprinse în părţile componente sau 
părţile jucăriilor cu care copilul poate 
avea contact fizic, peste limita de 
concentraţie stabilită la punctul 3, nu 
prezintă un risc inacceptabil pentru 
sănătatea umană, în special din punctul 
de vedere al expunerii.

În acest scop, producătorii pot depune 
cereri la Comisie, anterior terminării 
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perioadei de tranziţie prevăzute la 
articolul 52, în vederea unei evaluări 
efectuate de comitetul ştiinţific a riscului 
prezentat de substanţele clasificate ca 
CMR din categoriile 1 şi 2 în conformitate 
cu anexa 1 la Directiva 67/548/CEE.
Cererea este însoţită de informaţiile 
relevante, în special cu privire la 
expunere. La primirea cererii, Comisia 
deleagă fără întârziere comitetul ştiinţific 
să îşi exprime opinia.
Până la adoptarea unei decizii, 
producătorii pot introduce în continuare 
pe piaţă jucăriile care conţin substanţe 
clasificate drept CMR din categoriile 1 şi 
2 în conformitate cu anexa I la Directiva 
67/548/CEE în privinţa cărora s-a depus o 
cerere. Orice decizie de modificare a 
anexei IIa care cuprinde substanţele 
CMR din categoriile 1 şi 2 din prezentul 
articol se adoptă în conformitate cu 
articolul 45 alineatul (2).

după cum s-a constatat din analiza 
soluţiilor alternative, nu există nicio altă 
substanţă alternativă corespunzătoare 
disponibilă,
utilizarea în articole de consum nu este
interzisă, în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1907/2006 (REACH).

utilizarea în articole de consum nu a fost 
deja interzisă, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
substanţe sau preparate de îndată ce apar 
îndoieli cu privire la siguranţa acestora şi 
cel puţin o dată la cinci ani de la data la 
care o decizie a fost adoptată, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
substanţe sau preparate cuprinse la anexa 
IIa de îndată ce apar îndoieli cu privire la 
siguranţa acestora şi cel puţin o dată la 
cinci ani de la data la care o decizie a fost 
adoptată, în conformitate cu articolul 45 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Perioadă de tranziţie: justificarea la considerentul 16b (nou) şi articolul 52. Dacă nu există 
expunere, nu există un risc, încât siguranţa nu va fi mai mare prin extinderea restricţiilor la 
componentele cu care copilul nu poate avea contact. Referinţa la substanţele alternative este 
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eliminată pentru că, dacă o evaluare a riscurilor demonstrează că substanţa nu prezintă 
niciun risc, nu există motive pentru a impune industriei o povară suplimentară, şi anume 
accea de a identifica o substanţă alternativă. Noile alineate oferă o aliniere la REACH.

Amendamentul 311
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Substanţele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoriile 1 şi 2 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiţii:

4. Substanţele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoriile 1 şi 2 în conformitate 
cu anexa I la Directiva 67/548/CEE şi 
cuprinse la anexa IIa pot fi utilizate în 
jucării sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiţii:

utilizarea substanţei a fost analizată de 
comitetul ştiinţific competent, care a 
constatat siguranţa acesteia, în special din 
punct de vedere al expunerii, şi a fost 
adoptată o decizie, precum cea prevăzută la 
articolul 45 alineatul (2);

utilizarea substanţei a fost analizată de 
comitetul ştiinţific competent, care a 
constatat că aceasta nu prezintă riscuri 
pentru sănătatea umană, în special din 
punct de vedere al expunerii, şi a fost 
adoptată o decizie, precum cea prevăzută la 
articolul 45 alineatul (2);

după cum s-a constatat din analiza 
soluţiilor alternative, nu există nicio altă 
substanţă alternativă corespunzătoare 
disponibilă,

după cum s-a constatat din analiza 
soluţiilor alternative, nu există nicio altă 
substanţă alternativă corespunzătoare 
disponibilă,

utilizarea în articole de consum nu este 
interzisă, în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1907/2006 (REACH).

utilizarea în articole de consum nu este 
interzisă, în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1907/2006 (REACH).

Jucăriile care conţin substanţe sau 
preparate clasificate ca CMR din 
categoriile 1 şi 2 şi pentru care s-a depus 
o cerere de evaluare de către comitetul 
ştiinţific, pot fi introduse în continuare pe 
piaţă timp de 2 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive şi până la 
adoptarea unei decizii. 
Orice decizie de modificare a anexei IIa 
care cuprinde substanţele CMR din 
categoria 1 şi 2 din prezentul articol se 
adoptă în conformitate cu articolul 45 
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alineatul (2).
Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
substanţe sau preparate de îndată ce apar 
îndoieli cu privire la siguranţa acestora şi 
cel puţin o dată la cinci ani de la data la 
care o decizie a fost adoptată, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
substanţe sau preparate de îndată ce apar 
îndoieli cu privire la siguranţa acestora şi 
cel puţin o dată la cinci ani de la data la 
care o decizie a fost adoptată, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Or. en

Justificare

În mod similar procedurii de autorizare prevăzute în REACH, care ţine cont în mod specific 
de substanţele CMR din categoriile 1 şi 2, amendamentul prevede o interdicţie suspendată 
temporar în cazurile excepţionale în care se prezintă cereri de derogare.

Amendamentul 312
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoriile 1 şi 2 în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot 
fi utilizate în jucării sub rezerva 
îndeplinirii următoarelor condiţii:

eliminat

4.1. utilizarea substanţei a fost analizată 
de comitetul ştiinţific competent, care a 
constatat siguranţa acesteia, în special din 
punct de vedere al expunerii, şi a fost 
adoptată o decizie, precum cea prevăzută 
la articolul 45 alineatul (2);
4.2. după cum s-a constatat din analiza 
soluţiilor alternative, nu există nicio altă 
substanţă alternativă corespunzătoare 
disponibilă,
4.3. utilizarea în articole de consum nu 
este interzisă, în temeiul Regulamentului 
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(CE) nr. 1907/2006 (REACH).
Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
substanţe sau preparate de îndată ce apar 
îndoieli cu privire la siguranţa acestora şi 
cel puţin o dată la cinci ani de la data la 
care o decizie a fost adoptată, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Excepţiile generale propuse ar putea slăbi în mod considerabil interdicţia. În propunerea 
actuală, substanţele CMR nu par a fi interzise, chiar dacă utilizarea lor este condiţionată. De 
aceea, sugerăm o interdicţie mai consistentă. În general, producerea acestor materiale este 
posibilă fără utilizarea acestor substanţe. Excepţiile de la interdicţie ar trebui limitate la 
cazurile în care prezenţa substanţelor CMR nu se poate evita, iar riscul ar fi considerat 
minor. Exemple sunt componentele electrice încapsulate, monomerii din masele plastice şi 
nichelul din oţelul inoxidabil. 

Amendamentul 313
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoriile 1 şi 2 în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot 
fi utilizate în jucării sub rezerva 
îndeplinirii următoarelor condiţii:

eliminat

4.1. utilizarea substanţei a fost analizată 
de comitetul ştiinţific competent, care a 
constatat siguranţa acesteia, în special din 
punct de vedere al expunerii, şi a fost 
adoptată o decizie, precum cea prevăzută 
la articolul 45 alineatul (2);
4.2. după cum s-a constatat din analiza 
soluţiilor alternative, nu există nicio altă 
substanţă alternativă corespunzătoare 
disponibilă,
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4.3. utilizarea în articole de consum nu 
este interzisă, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH).
Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
substanţe sau preparate de îndată ce apar 
îndoieli cu privire la siguranţa acestora şi 
cel puţin o dată la cinci ani de la data la 
care o decizie a fost adoptată, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Substanţele CMR nu ar trebui utilizate în jucării, pentru a asigura un înalt nivel de protecţie 
a sănătăţii copiilor. Mai mult, în Rezoluţia din 26 septembrie 2007 privind siguranţa 
produselor şi, în special, a jucăriilor, Parlamentul European a solicitat interzicerea 
necondiţionată a tuturor substanţelor CMR (categoriile 1, 2 şi 3) şi a altor substanţe similare, 
cum ar fi perturbatorii endocrini, activatorii şi substanţele de parfumare. 

Amendamentul 314
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoriile 1 şi 2 în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot 
fi utilizate în jucării sub rezerva 
îndeplinirii următoarelor condiţii:
Directive 67/548/EEC may be used in toys 
provided that the following conditions are 
met:

eliminat

4.1. utilizarea substanţei a fost analizată 
de comitetul ştiinţific competent, care a 
constatat siguranţa acesteia, în special din 
punct de vedere al expunerii, şi a fost 
adoptată o decizie, precum cea prevăzută 
la articolul 45 alineatul (2);
4.2. după cum s-a constatat din analiza 
soluţiilor alternative, nu există nicio altă 
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substanţă alternativă corespunzătoare 
disponibilă,
4.3. utilizarea în articole de consum nu 
este interzisă, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH).
Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
substanţe sau preparate de îndată ce apar 
îndoieli cu privire la siguranţa acestora şi 
cel puţin o dată la cinci ani de la data la 
care o decizie a fost adoptată, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 315
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Substanţele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoriile 1 şi 2 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiţii:

Substanţele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoriile 1 şi 2 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE sunt interzise în 
jucării.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui permise excepţii. Substanţele cancerigene şi toate celelalte materiale periculoase 
nu ar trebui niciodată permise în jucării, pentru că sunt extrem de periculoase pentru 
sănătatea copiilor, chiar şi în cele mai mici doze. 
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Amendamentul 316
Wolfgang Bulfon

Propunere de directivă
Anexa II – partea III –punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Substanţele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoriile 1 şi 2 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiţii:

4. Substanţele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoriile 1 şi 2 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE nu pot fi utilizate 
în jucării.

4.1. utilizarea substanţei a fost analizată 
de comitetul ştiinţific competent, care a 
constatat siguranţa acesteia, în special din 
punct de vedere al expunerii, şi a fost 
adoptată o decizie, precum cea prevăzută 
la articolul 45 alineatul (2);

4.2. după cum s-a constatat din analiza 
soluţiilor alternative, nu există nicio altă 
substanţă alternativă corespunzătoare 
disponibilă,

4.3. utilizarea în articole de consum nu 
este interzisă, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
substanţe sau preparate de îndată ce apar 
îndoieli cu privire la siguranţa acestora şi 
cel puţin o dată la cinci ani de la data la 
care o decizie a fost adoptată, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Utilizarea în jucării a substanţelor din categoriile 1 şi 2 care sunt cancerigene, mutagene sau 
toxice pentru reproducere ar trebui interzisă fără excepţii.
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Amendamentul 317
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Substanţele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoriile 1 şi 2 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiţii: 

4. Substanţele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoriile 1, 2 şi 3 în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot 
fi utilizate în jucării sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiţii: 

Or. en

Justificare

Pentru a consolida siguranţa jucăriilor prin utilizarea principiului prudenţei, nu există 
motive pentru a trata în mod diferit substanţele CMR din categoriile 1, 2 şi 3. 

Amendamentul 318
Emmanouil Angelakas

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Substanţele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoriile 1 şi 2 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiţii:

4. Substanţele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoriile 1, 2 şi 3 în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot 
fi utilizate în jucării sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiţii:

4.1. utilizarea substanţei a fost analizată 
de comitetul ştiinţific competent, care a 
constatat siguranţa acesteia, în special din 
punct de vedere al expunerii, şi a fost 
adoptată o decizie, precum cea prevăzută 
la articolul 45 alineatul (2);

4.1 producătorul de jucării depune la 
comitetul ştiinţific competent o cerere 
însoţită de un raport de evaluare referitor 
la expunerea utilizatorilor la substanţa 
CMR specifică conţinută în jucărie pentru 
jucăria în cauză;

4.2. după cum s-a constatat din analiza 
soluţiilor alternative, nu există nicio altă 
substanţă alternativă corespunzătoare 
disponibilă,

4.2 utilizarea substanţei a fost evaluată, 
de la caz la caz, de comitetul ştiinţific 
competent, care a constatat siguranţa 
acesteia, în special din punctul de vedere 
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al expunerii, şi a fost adoptată o decizie, 
precum cea prevăzută la articolul 45 
alineatul (2);

4.3. utilizarea în articole de consum nu 
este interzisă, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH).

4.3 după cum s-a constatat din analiza 
soluţiilor alternative, pe care comitetul 
ştiinţific competent o evaluează şi o 
aprobă, nu există nicio altă substanţă 
alternativă corespunzătoare disponibilă;
4.4 utilizarea în articole de consum nu 
este interzisă, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH).
Comisia publică în anexa … la prezenta 
directivă o listă de substanţe sau 
preparate şi jucăriile aferente scutite de 
cerinţele de la punctul 3, partea III, anexa 
II.

Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
substanţe sau preparate de îndată ce apar 
îndoieli cu privire la siguranţa acestora şi 
cel puţin o dată la cinci ani de la data la 
care o decizie a fost adoptată, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
substanţe sau preparate de îndată ce apar 
îndoieli cu privire la siguranţa acestora şi 
cel puţin o dată la cinci ani de la data la 
care o decizie a fost adoptată, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2). 

Or. en

Justificare

Permisiunea de utilizare a unei substanţe CMR într-o jucărie poate fi acordată doar pe baza 
studiilor experimentale de migrare, care demonstrează că expunerea unui copil la substanţă 
este sub un anumit procent dat x% din DZT. Pe baza unor astfel de studii, comitetul ştiinţific 
competent aprobă utilizarea substanţei la o anumită concentraţie şi pentru o jucărie 
specifică. Substanţele permise şi jucăriile aferente pot fi incluse în una din anexele la 
prezenta directivă, anexă care este actualizată în mod constat.

Amendamentul 319
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
substanţe sau preparate de îndată ce apar 

Comisia însărcinează comitetul ştiinţific 
competent să reevalueze respectivele 
substanţe sau preparate cuprinse la anexa 
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îndoieli cu privire la siguranţa acestora şi 
cel puţin o dată la cinci ani de la data la 
care o decizie a fost adoptată, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

IIa de îndată ce apar îndoieli cu privire la 
siguranţa acestora şi cel puţin o dată la 
cinci ani de la data la care o decizie a fost 
adoptată, în conformitate cu articolul 45 
alineatul (2).

Or. en

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

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Până la adoptarea unei decizii, aşa 
cum se menţionează la articolul 45 
alineatul (2), producătorii pot introduce 
în continuare pe piaţă jucăriile care 
conţin substanţe clasificate drept CMR în 
conformitate cu anexa I la Directiva 
67/548/CEE în privinţa cărora s-a depus o 
cerere la comitetul ştiinţific competent, în 
conformitate cu alineatul 4.1..

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este propus pentru alinierea la Regulamentul nr. 1907/2006 
(REACH).  Ar fi un lucru coerent ca, în cazurile în care producătorii pot justifica utilizarea 
continuă a unui produs chimic şi pot prezenta date privind expunerea pentru a veni în 
sprijinul justificării, aceştia să continue producţia în aşteptarea concluziei comitetului 
ştiinţific. Această dispoziţie ar fi extrem de importantă pentru IMM-uri, iar volumul de muncă 
al comitetului ştiinţific depinde de aceasta.
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Amendamentul 321
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoria 3 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul ştiinţific competent 
şi acesta a constatat siguranţa acestora, în 
special din punct de vedere a expunerii, şi 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) 
şi cu condiţia ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

eliminat

Or. en

Justificare

Excepţiile generale propuse ar putea slăbi în mod considerabil interdicţia. În propunerea 
actuală, substanţele CMR nu par a fi interzise, chiar dacă utilizarea lor este condiţionată. De 
aceea, sugerăm o interdicţie mai consistentă. În general, producerea acestor materiale este 
posibilă fără utilizarea acestor substanţe. Excepţiile de la interdicţie ar trebui limitate la 
cazurile în care prezenţa substanţelor CMR nu se poate evita, iar riscul ar fi considerat 
minor. Exemple sunt componentele electrice încapsulate, monomerii din masele plastice şi 
nichelul din oţelul inoxidabil. 

Amendamentul 322
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoria 3 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 

eliminat
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evaluată de comitetul ştiinţific competent 
şi acesta a constatat siguranţa acestora, în 
special din punct de vedere a expunerii, şi 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) 
şi cu condiţia ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Justificare

Derogările pentru substanţele CMR din categoria 3 ar trebui autorizate doar în conformitate 
cu anexa II partea III punctul 4. 

Amendamentul 323
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoria 3 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul ştiinţific competent 
şi acesta a constatat siguranţa acestora, în 
special din punct de vedere a expunerii, şi 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) 
şi cu condiţia ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 324
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoria 3 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul ştiinţific competent 
şi acesta a constatat siguranţa acestora, în 
special din punct de vedere a expunerii, şi 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) 
şi cu condiţia ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

eliminat

Or. en

Justificare

Substanţele CMR nu ar trebui utilizate în jucării, pentru a asigura un înalt nivel de protecţie 
a sănătăţii copiilor. Mai mult, în Rezoluţia din 26 septembrie 2007 privind siguranţa 
produselor şi, în special, a jucăriilor, Parlamentul European a solicitat interzicerea 
necondiţionată a tuturor substanţelor CMR (categoriile 1, 2 şi 3) şi a altor substanţe similare, 
cum ar fi perturbatorii endocrini, activatorii şi substanţele de parfumare.

Amendamentul 325
Emmanouil Angelakas

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoria 3 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul ştiinţific competent 
şi acesta a constatat siguranţa acestora, în 

5. Substanţele clasificate foarte toxice, 
toxice, dăunătoare, sensibilizatoare, 
corozive sau iritante pot fi utilizate în 
jucării cu condiţia ca expunerea copiilor 
la aceste substanţe să nu prezinte riscuri 
pentru sănătatea copilului, conform 
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special din punct de vedere a expunerii, şi 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) 
şi cu condiţia ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

evaluării realizate în conformitate cu 
normele europene de testare 
corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Există nevoia de a reglementa utilizarea celorlalte substanţe folosite în producţia de jucării şi 
care nu sunt la fel de periculoase ca substanţele CMR. Evaluarea expunerii la aceste 
substanţe poate fi realizată pe baza unui scenariu realist privind expunerea şi prin 
compararea expunerii cu un procent de x% din DZT a substanţei.

Amendamentul 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoria 3 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul ştiinţific competent 
şi acesta a constatat siguranţa acestora, în 
special din punct de vedere a expunerii, şi 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) 
şi cu condiţia ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

5. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
punctul 2 prima teză, jucăriile nu conţin 
substanţe clasificate drept cancerigene, 
mutagene sau toxice pentru reproducere 
din categoria 3 în conformitate cu anexa I 
la Directiva 67/548/CEE dacă: 

(i) utilizarea acestora în articole de consum 
a fost interzisă în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH); sau
(ii) substanţa CMR din categoria 3 este 
conţinută în componente sau părţi ale 
jucăriilor care sunt accesibile copiilor în 
conformitate cu definiţia din standardul 
EN71 şi în cazul în care comitetul 
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ştiinţific competent a constatat că nivelul 
conţinutului de substanţă în jucărie 
prezintă un risc inacceptabil pentru 
sănătatea umană, în special din punctul 
de vedere al expunerii.  Orice decizie de 
revizuire a anexei IIB care cuprinde 
substanţele CMR din categoria 3 interzise 
prin prezenta dispoziţie se adoptă în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Diferenţa dintre substanţele CMR din categoriile 1 şi 2 şi CMR din categoriile 3 este clară: 
numărul mare de substanţe CMR din categoria 3 nu se supune aceloraşi restricţii legale 
precum substanţele CMR din categoriile 1 şi 2. Câteva sute de substanţe chimice sunt 
clasificate ca CMR din categoria 3 şi se găsesc în materiale utilizate pentru producerea 
celorlalte produse, cum ar fi jucăriile. Pentru sănătatea copiilor şi angajamentul UE pentru o 
mai bună reglementare, este nevoie de o abordare comună pentru toate produsele destinate 
consumatorilor. Substanţele CMR din categoria 3 ar trebui incluse în noua anexă IIb.

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

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoria 3 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul ştiinţific competent 
şi acesta a constatat siguranţa acestora, în 
special din punct de vedere a expunerii, şi 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) 
şi cu condiţia ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 

5. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
punctul 2 prima teză, jucăriile nu conţin 
substanţe clasificate drept cancerigene, 
mutagene sau toxice pentru reproducere 
din categoria 3 în conformitate cu anexa I 
la Directiva 67/548/CEE dacă: 
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Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

(i) utilizarea acestora în articole de consum 
a fost interzisă în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH); sau
(ii) substanţa CMR din categoria 3 este 
conţinută în componente sau părţi ale 
jucăriilor care sunt accesibile copiilor în 
conformitate cu definiţia din standardul 
EN71 şi în cazul în care comitetul
ştiinţific competent a constatat că nivelul 
conţinutului de substanţă în jucărie 
prezintă un risc inacceptabil pentru 
sănătatea umană, în special din punctul 
de vedere al expunerii.  Orice decizie de 
revizuire a anexei IIB care cuprinde 
substanţele CMR din categoria 3 interzise 
prin prezenta dispoziţie se adoptă în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoria 3 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul ştiinţific competent 
şi acesta a constatat siguranţa acestora, în 
special din punct de vedere a expunerii, şi 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) 
şi cu condiţia ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

5. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
punctul 2 prima teză, jucăriile nu conţin 
substanţe clasificate drept cancerigene, 
mutagene sau toxice pentru reproducere 
din categoria 3 în conformitate cu anexa I 
la Directiva 67/548/CEE dacă: 

(i) utilizarea acestora în articole de consum 
a fost interzisă în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH); sau
(ii) substanţa CMR din categoria 3 este 
conţinută în componente sau părţi ale 
jucăriilor care sunt accesibile copiilor în 
conformitate cu definiţia din standardul 
EN71 şi în cazul în care comitetul 
ştiinţific competent a constatat că nivelul 
conţinutului de substanţă în jucărie 
prezintă un risc inacceptabil pentru 
sănătatea umană, în special din punctul 
de vedere al expunerii.  Orice decizie de 
revizuire a anexei IIB care cuprinde 
substanţele CMR din categoria 3 interzise 
prin prezenta dispoziţie se adoptă în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Or. en

Justificare

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. 

Amendamentul 329
Cristian Silviu Buşoi

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoria 3 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul ştiinţific competent 
şi acesta a constatat siguranţa acestora, în 
special din punct de vedere a expunerii, şi 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) 
şi cu condiţia ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

5. Fără a aduce atingere aplicării 
restricţiilor definite în conformitate cu 
punctul 2 prima teză, jucăriile nu conţin 
substanţe clasificate drept cancerigene, 
mutagene sau toxice pentru reproducere 
din categoria 3 în conformitate cu anexa I 
la Directiva 67/548/CEE dacă: 

(i) utilizarea acestora în articole de consum 
a fost interzisă în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH); sau
(ii) substanţa CMR din categoria 3 este 
conţinută în componente sau părţi ale 
jucăriilor care sunt accesibile copiilor 
când sunt utilizate astfel cum se 
precizează la articolul 9 alineatul (2) 
primul paragraf şi în cazul în care 
comitetul ştiinţific competent a constatat 
că nivelul conţinutului de substanţă în 
jucărie prezintă un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană, în special din 
punctul de vedere al expunerii.  Orice 
decizie de modificare a anexei IIB care 
cuprinde substanţele CMR din categoria 3 
interzise prin prezenta dispoziţie se adoptă 
în conformitate cu articolul 45 alineatul 
(2).

Or. en
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Amendamentul 330
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanţele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoria 3 în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul ştiinţific competent şi 
acesta a constatat siguranţa acestora, în 
special din punct de vedere a expunerii, şi 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2)
şi cu condiţia ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

5. Prezenţa substanţelor sau a 
preparatelor clasificate ca CMR din 
categoria 3 în conformitate cu anexa 1 la
Directiva 67/548/CEE este interzisă în 
jucării în urma adoptării unei decizii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 45 
alineatul (2) şi menţionată în anexa IIb, 
numai dacă prezenţa acestora în jucării a 
fost evaluată de comitetul ştiinţific 
competent şi acesta a constatat că prezintă 
riscuri pentru sănătatea umană, în special 
din punctul de vedere al expunerii sau 
dacă utilizarea în articolele de consum este
interzisă în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1907/2006 (REACH).

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 331
Gary Titley

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanţele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoria 3 în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul ştiinţific competent şi 
acesta a constatat siguranţa acestora, în 
special din punct de vedere a expunerii, şi 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) şi
cu condiţia ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

5. Substanţele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoria 3 în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării cu condiţia să nu migreze sau să se 
afle în componente sau părţi distincte ale 
jucăriei, inaccesibile copiilor din punct de 
vedere fizic când jucăria este utilizată în 
conformitate cu dispoziţiile articolului 9 
alineatul (2) sau când sunt îndeplinite 
următoarele condiţii:

5.1. utilizarea substanţei a fost evaluată de 
comitetul ştiinţific competent şi acesta a 
constatat siguranţa acesteia, în special din 
punctul de vedere al expunerii, şi a fost 
adoptată o decizie, astfel cum este prevăzut 
la articolul 45 alineatul (2); şi 
5.2. utilizarea în articole de consum nu este
interzisă în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1907/2006 (REACH).

Or. en

Amendamentul 332
Karin Riis-Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Substanţele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoria 3 în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul ştiinţific competent şi 
acesta a constatat siguranţa acestora, în 

5. Substanţele sau preparatele clasificate ca 
CMR din categoria 3 în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul ştiinţific competent şi 
acesta a constatat siguranţa acestora, în 
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special din punct de vedere a expunerii, şi 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) şi 
cu condiţia ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

special din punct de vedere a expunerii, şi 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) şi 
cu condiţia ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH). În anexa IIB sunt enumerate 
substanţele CMR din categoria 3 interzise.

Or. en

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

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Producătorii pot introduce în 
continuare pe piaţă jucăriile care conţin 
substanţe clasificate drept CMR în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE în 
privinţa cărora s-a depus o cerere şi până 
la adoptarea unei decizii. 

Or. en

Amendamentul 334
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile nu conţin următoarele 
substanţe parfumante potenţial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
(2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil
(4) 4-terţ-Butilfenol
(5) Ulei de pelin
(6) Alcool cyclamen

Jucăriile nu conţin nicio substanţă de 
parfumare.
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(7) Maleat de dietil
(8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-
onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-
onă
(15) Difenilamină
(16) Acrilat de etil
(17) Frunză de smochin, proaspătă şi 
preparate
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
(21) Alcool hidroabietilic
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol
(24) 7-Metoxicumarină
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
(28) Trans-2-butenoat de metil
(29) 6-Metilcumarină
(30) 7-Metilcumarină
(31) 5-Metil-2,3-hexandionă
(32) Ulei de rădăcină de costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină
(34) Hexahidrocumarină
(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă
(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
onă
(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)

Cu toate acestea, prezenţa urmelor 
acestor substanţe este permisă, cu 
condiţia ca această prezenţă să fie tehnic 
inevitabilă, în conformitate cu bunele 
practici de fabricaţie.

În plus, următoarele substanţe 
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parfumante potenţial alergene sunt 
enumerate, dacă sunt adăugate în 
compoziţia jucăriilor, ca a t a r e ,  în 
concentraţii care depăşesc 0,01% din 
greutate:

(1) Amil cinamal
(2) Alcool amilcinamilic
(3) Alcool anisic
(4) Alcool benzilic
(5) Benzil benzoat
(6) Cinamat de benzil
(7) Salicilat de benzil
(8) Cinamal
(9) Alcool cinamilic
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarină
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexil cinamaldehidă
(17) Hidroxi-citronelal
(18) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(19) Izoeugenol
(20) Lilial (menţionat în Directiva privind 
produsele cosmetice la poziţia 83 ca: 2-(4-
terţ-butilbenzil) proprionaldehidă
(21) d-limonene
(22) Linalol
(23) Metil heptin carbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
(25) Extract din muşchiul stejarului
(26) Extract din muşchiul arborilor

Or. en

Justificare

S-a dovedit că substanţele de parfumare în mare măsură provoacă alergii. Deoarece nu a fost 
încă întocmită o listă cuprinzătoare a substanţelor de parfumare care pot provoca alergii, ar 
trebui aplicată o abordare precaută. Evaluările realizate în temeiul viitorului regulament 
CEA (clasificare, etichetare, ambalare) vor oferi în curând informaţii asupra substanţelor 
care au fost cercetate şi care s-au dovedit a fi sau nu alergene. 
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Amendamentul 335
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile nu conţin următoarele 
substanţe parfumante potenţial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
(2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil
(4) 4-terţ-Butilfenol
(5) Ulei de pelin
(6) Alcool cyclamen
(7) Maleat de dietil
(8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-
onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-
onă
(15) Difenilamină
(16) Acrilat de etil
(17) Frunză de smochin, proaspătă şi 
preparate
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
(21) Alcool hidroabietilic
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol
(24) 7-Metoxicumarină
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
(28) Trans-2-butenoat de metil
(29) 6-Metilcumarină
(30) 7-Metilcumarină
(31) 5-Metil-2,3-hexandionă

Jucăriile nu conţin nicio substanţă de 
parfumare.
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(32) Ulei de rădăcină de costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină
(34) Hexahidrocumarină
(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă
(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
onă
(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)

Cu toate acestea, prezenţa urmelor 
acestor substanţe este permisă, cu 
condiţia ca această prezenţă să fie tehnic 
inevitabilă, în conformitate cu bunele 
practici de fabricaţie.

În plus, următoarele substanţe
parfumante potenţial alergene sunt 
enumerate, dacă sunt adăugate în 
compoziţia jucăriilor, ca a t a r e ,  în 
concentraţii care depăşesc 0,01% din 
greutate:

(1) Amil cinamal
(2) Alcool amilcinamilic
(3) Alcool anisic
(4) Alcool benzilic
(5) Benzil benzoat
(6) Cinamat de benzil
(7) Salicilat de benzil
(8) Cinamal
(9) Alcool cinamilic
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarină
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexil cinamaldehidă
(17) Hidroxi-citronelal
(18) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(19) Izoeugenol
 (20) Lilial (menţionat în Directiva privind 
produsele cosmetice la poziţia 83 ca: 2-(4-
terţ-butilbenzil) proprionaldehidă
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(21) d-limonene
(22) Linalol
(23) Metil heptin carbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
(25) Extract din muşchiul stejarului
(26) Extract din muşchiul arborilor

Or. en

Justificare

Substanţele de parfumare provoacă alergii copiilor şi, prin urmare, prezenţa lor în jucării ar 
trebui interzisă în totalitate.

Amendamentul 336
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile nu conţin următoarele 
substanţe parfumante potenţial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
(2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil
(4) 4-terţ-Butilfenol
(5) Ulei de pelin
(6) Alcool cyclamen
(7) Maleat de dietil
(8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-
onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-
onă
(15) Difenilamină
(16) Acrilat de etil

7. Jucăriile nu conţin nicio substanţă de 
parfumare potenţial alergenă.
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(17) Frunză de smochin, proaspătă şi 
preparate
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
(21) Alcool hidroabietilic
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol
(24) 7-Metoxicumarină
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
(28) Trans-2-butenoat de metil
(29) 6-Metilcumarină
(30) 7-Metilcumarină
(31) 5-Metil-2,3-hexandionă
(32) Ulei de rădăcină de costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină
(34) Hexahidrocumarină
(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă
(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
onă
(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)

Cu toate acestea, prezenţa urmelor 
acestor substanţe este permisă, cu 
condiţia ca această prezenţă să fie tehnic 
inevitabilă, în conformitate cu bunele 
practici de fabricaţie.

În plus, următoarele substanţe 
parfumante potenţial alergene sunt 
enumerate, dacă sunt adăugate în 
compoziţia jucăriilor, ca a t a r e ,  în 
concentraţii care depăşesc 0,01% din 
greutate:

(1) Amil cinamal
(2) Alcool amilcinamilic
(3) Alcool anisic
(4) Alcool benzilic
(5) Benzil benzoat
(6) Cinamat de benzil
(7) Salicilat de benzil
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(8) Cinamal
(9) Alcool cinamilic
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarină
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexil cinamaldehidă
(17) Hidroxi-citronelal
(18) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(19) Izoeugenol
 (20) Lilial (menţionat în Directiva privind 
produsele cosmetice la poziţia 83 ca: 2-(4-
terţ-butilbenzil) proprionaldehidă
(21) d-limonene
(22) Linalol
(23) Metil heptin carbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
(25) Extract din muşchiul stejarului
(26) Extract din muşchiul arborilor

Or. en

Justificare

Substanţele de parfumare s-au dovedit a fi în mare măsură alergene. Prea puţine dintre 
substanţele de parfumare sunt analizate cu privire la proprietăţile lor alergene. Deocamdată 
nu se cunoaşte nicio listă exhaustivă care să stabilească, pe baze ştiinţifice, care dintre 
substanţele de parfumare sunt alergene şi care nu. Interzicerea anumitor substanţe de 
parfumare alergene ar putea crea o situaţie în care multe altele sunt admise în practică. 
Evaluările realizate în temeiul viitorului regulament CEA (clasificare, etichetare, ambalare) 
vor oferi însă informaţii asupra substanţelor care au fost cercetate şi care s-au dovedit a fi 
sau nu alergene.
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Amendamentul 337
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile nu conţin următoarele 
substanţe parfumante potenţial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
(2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil
(4) 4-terţ-Butilfenol
(5) Ulei de pelin
(6) Alcool cyclamen
(7) Maleat de dietil
(8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-
onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-
onă
(15) Difenilamină
(16) Acrilat de etil
(17) Frunză de smochin, proaspătă şi 
preparate
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
(21) Alcool hidroabietilic
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol
(24) 7-Metoxicumarină
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
(28) Trans-2-butenoat de metil
(29) 6-Metilcumarină
(30) 7-Metilcumarină
(31) 5-Metil-2,3-hexandionă
(32) Ulei de rădăcină de costus 
(Saussurea lappa Clarke)

7. Numai substanţele de parfumare care 
s-au dovedit a nu fi alergene, în 
conformitate cu Regulamentul privind 
clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi amestecurilor, pot fi 
utilizate în jucării.
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(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină
(34) Hexahidrocumarină
(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă
(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
onă
(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)

Cu toate acestea, prezenţa urmelor 
acestor substanţe este permisă, cu 
condiţia ca această prezenţă să fie tehnic 
inevitabilă, în conformitate cu bunele 
practici de fabricaţie.

În plus, următoarele substanţe 
parfumante potenţial alergene sunt 
enumerate, dacă sunt adăugate în 
compoziţia jucăriilor, ca a t a r e ,  în 
concentraţii care depăşesc 0,01% din 
greutate:

(1) Amil cinamal
(2) Alcool amilcinamilic
(3) Alcool anisic
(4) Alcool benzilic
(5) Benzil benzoat
(6) Cinamat de benzil
(7) Salicilat de benzil
(8) Cinamal
(9) Alcool cinamilic
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarină
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexil cinamaldehidă
(17) Hidroxi-citronelal
(18) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(19) Izoeugenol
 (20) Lilial (menţionat în Directiva privind 
produsele cosmetice la poziţia 83 ca: 2-(4-
terţ-butilbenzil) proprionaldehidă
(21) d-limonene
(22) Linalol
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(23) Metil heptin carbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
(25) Extract din muşchiul stejarului
(26) Extract din muşchiul arborilor

Or. en

Amendamentul 338
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile nu conţin următoarele 
substanţe parfumante potenţial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
(2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil
(4) 4-terţ-Butilfenol
(5) Ulei de pelin
(6) Alcool cyclamen
(7) Maleat de dietil
(8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-
onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-
onă
(15) Difenilamină
(16) Acrilat de etil
(17) Frunză de smochin, proaspătă şi 
preparate
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
(21) Alcool hidroabietilic
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol

7. Numai substanţele de parfumare care 
s-au dovedit a nu fi alergene, în 
conformitate cu Regulamentul privind 
clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi amestecurilor, pot fi 
utilizate în jucării.

Adlib Express Watermark



PE412.121v02-00 174/206 AM\744156RO.doc

RO

(24) 7-Metoxicumarină
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
(28) Trans-2-butenoat de metil
(29) 6-Metilcumarină
(30) 7-Metilcumarină
(31) 5-Metil-2,3-hexandionă
(32) Ulei de rădăcină de costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină
(34) Hexahidrocumarină
(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă
(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
onă
(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)

Cu toate acestea, prezenţa urmelor 
acestor substanţe este permisă, cu 
condiţia ca această prezenţă să fie tehnic 
inevitabilă, în conformitate cu bunele 
practici de fabricaţie.

În plus, următoarele substanţe 
parfumante potenţial alergene sunt 
enumerate, dacă sunt adăugate în 
compoziţia jucăriilor, ca a t a r e ,  în 
concentraţii care depăşesc 0,01% din 
greutate:

(1) Amil cinamal
(2) Alcool amilcinamilic
(3) Alcool anisic
(4) Alcool benzilic
(5) Benzil benzoat
(6) Cinamat de benzil
(7) Salicilat de benzil
(8) Cinamal
(9) Alcool cinamilic
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarină
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
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(16) Hexil cinamaldehidă
(17) Hidroxi-citronelal
(18) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(19) Izoeugenol
 (20) Lilial (menţionat în Directiva privind 
produsele cosmetice la poziţia 83 ca: 2-(4-
terţ-butilbenzil) proprionaldehidă
(21) d-limonene
(22) Linalol
(23) Metil heptin carbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
(25) Extract din muşchiul stejarului
(26) Extract din muşchiul arborilor

Or. en

Justificare

Evaluările realizate în conformitate cu viitorul Regulament privind clasificarea, etichetarea 
şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor (Regulamentul CEA) vor oferi informaţii sigure 
asupra substanţelor care au fost cercetate şi care s-au dovedit a nu fi alergene. Introducerea 
unei trimiteri la acest regulament în Directiva privind siguranţa jucăriilor ar evita 
necesitatea unor evaluări ştiinţifice suplimentare ale substanţelor de parfumare. Pentru a fi 
în acord cu obiectivul atingerii unui nivel ridicat de siguranţă, sugerăm să fie permise doar 
acele substanţe de parfumare care s-au dovedit a nu fi alergene.

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

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile nu conţin următoarele substanţe 
parfumante potenţial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
(2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil
(4) 4-terţ-Butilfenol
(5) Ulei de pelin

7. Jucăriile nu conţin următoarele substanţe 
de parfumare potenţial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
(2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil
(4) 4-terţ-Butilfenol
(5) Ulei de pelin
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(6) Alcool cyclamen
(7) Maleat de dietil
(8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă
(15) Difenilamină
(16) Acrilat de etil
(17) Frunză de smochin, proaspătă şi 
preparate
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
(21) Alcool hidroabietilic
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol
(24) 7-Metoxicumarină
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
(28) Trans-2-butenoat de metil
(29) 6-Metilcumarină
(30) 7-Metilcumarină
(31) 5-Metil-2,3-hexandionă
(32) Ulei de rădăcină de costus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină
(34) Hexahidrocumarină
(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă
(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
onă
(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)

(6) Alcool cyclamen
(7) Maleat de dietil
(8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă
(15) Difenilamină
(16) Acrilat de etil
(17) Frunză de smochin, proaspătă şi 
preparate
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
(21) Alcool hidroabietilic
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol
(24) 7-Metoxicumarină
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
(28) Trans-2-butenoat de metil
(29) 6-Metilcumarină
(30) 7-Metilcumarină
(31) 5-Metil-2,3-hexandionă
(32) Ulei de rădăcină de costus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină
(34) Hexahidrocumarină
(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă
(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
onă
(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)
(39) mosc Ambrette

(40) 4-Fenil-3-buten-2-onă
(41) Amil cinamal
(42) Alcool amilcinamilic
(43) Alcool benzilic
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(44) Salicilat de benzil
(45) Alcool cinamilic
(46) Cinamal
(47) Citral
(48) Cumarină
(49) Eugenol
(50) Geraniol
(51) Hidroxi-citronelal
(52) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(53) Izoeugenol

Cu toate acestea, prezenţa urmelor acestor 
substanţe este permisă, cu condiţia ca 
această prezenţă să fie tehnic inevitabilă, în 
conformitate cu bunele practici de 
fabricaţie.

Cu toate acestea, prezenţa urmelor acestor 
substanţe este permisă, cu condiţia ca 
această prezenţă să fie tehnic inevitabilă, în 
conformitate cu bunele practici de 
fabricaţie.

În plus, următoarele substanţe parfumante
potenţial alergene sunt enumerate, dacă 
sunt adăugate în compoziţia jucăriilor, ca 
atare, în concentraţii care depăşesc 0,01% 
din greutate:

În plus, următoarele substanţe de 
parfumare potenţial alergene sunt 
enumerate, dacă sunt adăugate în 
compoziţia jucăriilor, ca atare, în 
concentraţii care depăşesc 0,01% din 
greutate:

(1) Amil cinamal
(2) Alcool amilcinamilic
(3) Alcool anisic
(4) Alcool benzilic
(5) Benzil benzoat
(6) Cinamat de benzil
(7) Salicilat de benzil
(8) Cinamal
(9) Alcool cinamilic
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarină
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexil cinamaldehidă
(17) Hidroxi-citronelal
(18) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(19) Izoeugenol
 (20) Lilial (menţionat în Directiva privind 

(1) Alcool anisic
(2) Benzil benzoat
(3) Cinamat de benzil
(4) Citronellol
(5) Farnesol
(6) Hexil cinamaldehidă
(7) Lilial 
(8) d-limonene 
(9) Linalol
(10) Metil heptin carbonat
(11)3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-onă 
(12) Extract din muşchiul stejarului

(13) Extract din muşchiul arborilor
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produsele cosmetice la poziţia 83 ca: 2-(4-
terţ-butilbenzil) proprionaldehidă
(21) d-limonene
(22) Linalol
(23) Metil heptin carbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
(25) Extract din muşchiul stejarului
(26) Extract din muşchiul arborilor

Or. en

Justificare

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.

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

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile nu conţin următoarele substanţe 
parfumante potenţial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
(2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil
(4) 4-terţ-Butilfenol
(5) Ulei de pelin
(6) Alcool cyclamen
(7) Maleat de dietil
(8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil

7. Jucăriile nu conţin următoarele substanţe 
de parfumare interzise:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
(2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil
(4) 4-terţ-Butilfenol
(5) Ulei de pelin
(6) Alcool cyclamen
(7) Maleat de dietil
(8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil
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(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă
(15) Difenilamină
(16) Acrilat de etil
(17) Frunză de smochin, proaspătă şi 
preparate
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
(21) Alcool hidroabietilic
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol
(24) 7-Metoxicumarină
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
(28) Trans-2-butenoat de metil
(29) 6-Metilcumarină
(30) 7-Metilcumarină
(31) 5-Metil-2,3-hexandionă
(32) Ulei de rădăcină de costus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină
(34) Hexahidrocumarină
(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă
(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
onă
(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)

Cu toate acestea, prezenţa urmelor acestor 
substanţe este permisă, cu condiţia ca 
această prezenţă să fie tehnic inevitabilă, în 
conformitate cu bunele practici de 
fabricaţie.

În plus, următoarele substanţe parfumante
potenţial alergene sunt enumerate, dacă 
sunt adăugate în compoziţia jucăriilor, ca 
atare, în concentraţii care depăşesc 0,01% 
din greutate:

(1) Amil cinamal
(2) Alcool amilcinamilic
(3) Alcool anisic
(4) Alcool benzilic

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă
(15) Difenilamină
(16) Acrilat de etil
(17) Frunză de smochin, proaspătă şi 
preparate
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
(21) Alcool hidroabietilic
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol
(24) 7-Metoxicumarină
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
(28) Trans-2-butenoat de metil
(29) 6-Metilcumarină
(30) 7-Metilcumarină
(31) 5-Metil-2,3-hexandionă
(32) Ulei de rădăcină de costus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină
(34) Hexahidrocumarină
(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă
(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
onă
(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)

Cu toate acestea, prezenţa urmelor acestor 
substanţe este permisă, cu condiţia ca 
această prezenţă să fie tehnic inevitabilă, în 
conformitate cu bunele practici de 
fabricaţie.

În plus, următoarele substanţe de 
parfumare potenţial alergene sunt 
enumerate pe ambalaj, dacă sunt adăugate 
în compoziţia jucăriilor, ca atare, în 
concentraţii care depăşesc 0,01% din 
greutate:

(1) Amil cinamal
(2) Alcool amilcinamilic
(3) Alcool anisic
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(5) Benzil benzoat
(6) Cinamat de benzil
(7) Salicilat de benzil
(8) Cinamal
(9) Alcool cinamilic
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarină
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexil cinamaldehidă
(17) Hidroxi-citronelal
(18) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(19) Izoeugenol
 (20) Lilial (menţionat în Directiva privind 
produsele cosmetice la poziţia 83 ca: 2-(4-
terţ-butilbenzil) proprionaldehidă
(21) d-limonene
(22) Linalol
(23) Metil heptin carbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-onă
(25) Extract din muşchiul stejarului
(26) Extract din muşchiul arborilor

(4) Alcool benzilic
(5) Benzil benzoat
(6) Cinamat de benzil
(7) Salicilat de benzil
(8) Cinamal
(9) Alcool cinamilic
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarină
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexil cinamaldehidă
(17) Hidroxi-citronelal
(18) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(19) Izoeugenol
 (20) Lilial (menţionat în Directiva privind 
produsele cosmetice la poziţia 83 ca: 2-(4-
terţ-butilbenzil) proprionaldehidă
(21) d-limonene
(22) Linalol
(23) Metil heptin carbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-onă
(25) Extract din muşchiul stejarului
(26) Extract din muşchiul arborilor

Or. en

Amendamentul 341
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

7.7. Jucăriile nu conţin următoarele 
substanţe parfumante potenţial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
(2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil
(4) 4-terţ-Butilfenol
(5) Ulei de pelin

7.7. Jucăriile nu conţin următoarele 
substanţe de parfumare:  

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
(2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil
(4) 4-terţ-Butilfenol
(5) Ulei de pelin
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(6) Alcool cyclamen
(7) Maleat de dietil
(8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-

dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-

onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-

onă
(15) Difenilamină
(16) Acrilat de etil
(17) Frunză de smochin, proaspătă şi 

preparate
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
(21) Alcool hidroabietilic
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol
(24) 7-Metoxicumarină
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
(28) Trans-2-butenoat de metil
(29) 6-Metilcumarină
(30) 7-Metilcumarină
(31) 5-Metil-2,3-hexandionă
(32) Ulei de rădăcină de costus 

(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină
(34) Hexahidrocumarină
(35) Balsam de Peru 

(Myroxylonpereirae Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă
(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-

2-onă
(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 

Kunth)

(6) Alcool cyclamen
(7) Maleat de dietil
(8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-
onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-
onă
(15) Difenilamină
(16) Acrilat de etil
(17) Frunză de smochin, proaspătă şi 
preparate
(18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenal dietil acetal
(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
(21) Alcool hidroabietilic
(22) 4-etoxifenol
(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol
(24) 7-Metoxicumarină
(25) 4-Metoxifenol
(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
(28) Trans-2-butenoat de metil
(29) 6-Metilcumarină
(30) 7-Metilcumarină
(31) 5-Metil-2,3-hexandionă
(32) Ulei de rădăcină de costus 
(Saussurea lappa Clarke)
(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină
(34) Hexahidrocumarină
(35) Exsudat de balsam de Peru brut
(Myroxylonpereirae Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă
(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-
2-onă
(38) Ulei esenţial de verbină (Lippia 

citriodora Kunth)

Or. fr
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Justificare

Acest amendament vizează eliminarea calificativului „alergen”. Materiile prime de pe 
această listă nu sunt neapărat alergene.

Amendamentul conţine, de asemenea, trimiteri mai precise la anumite tipuri de extracte, 
deoarece în text s-au strecurat o serie de greşeli minore. La nivel mai general, jocurile sau 
jucăriile care permit contactul dintre substanţele parfumante şi piele ar trebui să respecte fie 
Directiva privind produsele cosmetice, fie normele privind produsele agroalimentare.

Amendamentul 342
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7 – paragraful 3

Text propus de Comisie Amendamentul

În plus, următoarele substanţe parfumante
potenţial alergene sunt enumerate, dacă 
sunt adăugate în compoziţia jucăriilor, ca 
atare, în concentraţii care depăşesc 0,01% 
din greutate:

(1) Amil cinamal
(2) Alcool amilcinamilic
(3) Alcool anisic
(4) Alcool benzilic
(5) Benzil benzoat
(6) Cinamat de benzil
(7) Salicilat de benzil
(8) Cinamal
(9) Alcool cinamilic
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarină
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexil cinamaldehidă
(17) Hidroxi-citronelal
(18) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(19) Izoeugenol
(20) Lilial (menţionat în Directiva
privind produsele cosmetice la poziţia 
83 ca: 2-(4-terţ-butilbenzil) 

Următoarele substanţe de parfumare
potenţial alergene sunt enumerate pe 
ambalaj sau în instrucţiunile care însoţesc 
jucăriile sau jocurile1 în cazul în care
concentraţiile lor depăşesc 0,01% din 
greutate:

(1) Amil cinamal
(2) Alcool amilcinamilic
(3) Alcool anisic
(4) Alcool benzilic
(5) Benzil benzoat
(6) Cinamat de benzil
(7) Salicilat de benzil
(8) Cinamal
(9) Alcool cinamilic
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Cumarină
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexil cinamaldehidă
(17) Hidroxi-citronelal
(18) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(19) Izoeugenol
(20) Lilial (menţionat în Directiva 
privind produsele cosmetice la poziţia 83 
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proprionaldehidă
(21) d-limonene
(22) Linalol
(23) Metil heptin carbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
(25) Extract din muşchiul stejarului
(26) Extract din muşchiul arborilor

ca: 2-(4-terţ-butilbenzil) proprionaldehidă
(21) d-limonene
(22) Linalol
(23) Metil heptin carbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
(25) Extract din muşchiul stejarului
(26) Extract din muşchiul arborilor

1 Printre jucăriile vizate se numără, de 
exemplu, păpuşile parfumate, pastele 
pentru modelare, jocurile şi jucăriile 
educative, trusele artistice şi trusele 
ştiinţifice.

Or. fr

Justificare

The molecules in question are present in most natural essential oils. They can cause skin 
allergies in a small number of individuals. It is therefore important to be able to indicate their 
presence, either on a label if the product is not packaged or on the packaging or in the 
instructions for use accompanying certain toys or games.

As these allergenic molecules only affect the skin, it is not necessary to mention them in 
confectionery or kitchen kits or in games where any direct contact with the molecules in 
question is impossible.

Amendamentul 343
Wolfgang Bulfon

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Nu trebuie depăşite următoarele limite 
de migrare ale jucăriilor sau ale părţilor
componente ale jucăriilor accesibile 
copiilor în cursul utilizării acestora, în 
condiţiile prevăzute la articolul 9 alineatul 
(2) primul paragraf:

8. Nu trebuie depăşite următoarele 
conţinuturi totale în jucării sau în părţile
componente ale jucăriilor accesibile 
copiilor în cursul utilizării acestora, în 
condiţiile prevăzute la articolul 9 alineatul 
(2) primul paragraf:

Or. de
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Justificare

Pentru a limita expunerea şi a facilita verificarea, cantităţile indicate în tabel ar trebui să 
constituie conţinutul total de substanţă vizată în miligrame pe kilogram de jucării.

Amendamentul 344
Jacques Toubon

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Nu trebuie depăşite următoarele limite 
de migrare ale jucăriilor sau ale părţilor 
componente ale jucăriilor accesibile 
copiilor în cursul utilizării acestora, în 
condiţiile prevăzute la articolul 9 alineatul 
(2) primul paragraf:

8. Doza zilnică tolerabilă (DZT) pentru 
protecţia sănătăţii copiilor în cazul 
utilizării jucăriilor nu trebuie să 
depăşească următoarele valori zilnice:

Element mg/kg în 
material
ul uscat, 
friabil, 

sfărmicio
s sau 

flexibil al 
jucăriei

mg/kg 
în 

material
ul lichid 

sau 
lipicios 

al 
jucăriei

Element DZT (mg/kg greutate 
copil/zi)

Aluminiu 5625 1406
Antimoniu 45 11.3 Antimoniu 6
Arsenic 7.5 1.9 Arsenic 1
Bariu 4500 1125 Bariu 600
Bor 1200 300 Bor 160
Cadmiu 3.8 0.9 Cadmiu 0.5
Crom (III) 37.5 9.4 Crom 5
Crom (VI) 0.04 0.01
Cobalt 10.5 2.6

Cupru 622.5 156
Plumb 27 6.8 Plumb 3.6
Mangan 1200 300 Mangan 160
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Mercur 15 3.8 Mercur 2
Nichel 75 18.8 Nichel 10
Seleniu 37.5 9.4 Seleniu 5
Stronţiu 4500 1125
Staniu 15000 3750 Staniu 2000
Staniu 
organic

1.9 0.5

Zinc 3750 938 Zinc 500

„Doza zilnică tolerabilă” înseamnă 
cantitatea maximă dintr-un element pe 
care un copil o poate ingera în funcţie de 
greutatea sa, fără ca acest lucru să aibă 
consecinţe nefaste asupra sănătăţii sale.

Aceste valori limită nu se aplică jucăriilor 
care, din cauza accesibilităţii, funcţiei, 
volumului sau masei exclud orice risc 
cauzat prin aspiraţie, lingere, înghiţire sau 
contact prelungit cu pielea în cazul în care 
sunt utilizate în condiţiile definite la 
articolului 9 alineatul (2) primul paragraf .

Aceste valori limită nu se aplică jucăriilor 
care, din cauza accesibilităţii, funcţiei, 
volumului sau masei exclud orice risc 
cauzat prin aspiraţie, lingere, înghiţire sau 
contact prelungit cu pielea în cazul în care 
sunt utilizate în condiţiile definite la 
articolului 9 alineatul (2) primul paragraf .

Or. fr

Justificare

Only bioavailability values or the tolerable daily dose (mg / kg of the child's weight / day) 
enable standardisation authorities to determine the most suitable measuring techniques in the 
light of scientific and technical knowledge. 

The migration values stated do not accord with the guidelines given in the RIVM report. 

The Commission has listed 19 elements. We consider six of them to be inappropriate: there is 
no point, during extraction, in separating chromium III from chromium VI and organic tin 
from tin.

It would be inappropriate to expect a toy to contain copper, aluminium, strontium and cobalt.
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Amendamentul 345
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 8 – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul Parlamentului

8. Nu trebuie depăşite următoarele limite de 
migrare ale jucăriilor sau ale părţilor 
componente ale jucăriilor accesibile copiilor 
în cursul utilizării acestora, în condiţiile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (2) primul 
paragraf:

8. Nu trebuie depăşite următoarele 
limite de migrare ale jucăriilor sau ale 
părţilor componente ale jucăriilor 
accesibile copiilor în cursul utilizării 
acestora, în condiţiile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (2) primul 
paragraf:

Element mg/kg în 
materialul 

uscat, 
friabil, 

sfărmicios 
sau flexibil 
al jucăriei

mg/kg
în materialul 

lichid sau 
lipicios al 
jucăriei

Element mg/kg în 
materialul 

uscat, 
friabil, 

sfărmicios 
sau flexibil 
al jucăriei

mg/kg
în 

materialul 
lichid sau 
lipicios al 
jucăriei

Aluminiu 5625 1406 Aluminiu 5625 1406
Antimoniu 45 11.3 Antimoni

u
45 11.3

Arsenic 7.5 1.9
Bariu 4500 1125 Bariu 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Cadmiu  3.8 0.9
Crom (III) 37.5 9.4 Crom (III) 37.5 9.4

Crom (VI) 0.04 0.01

Cobalt 10.5 2.6 Cobalt 10.5 2.6
Cupru 622.5 156 Cupru 622.5 156
Plumb 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Mercur 15 3.8
Nichel 75 18.8 Nichel 75 18.8
Seleniu 37.5 9.4 Seleniu 37.5 9.4
Stronţiu 4500 1125 Stronţiu 4500 1125
Staniu 15000 3750 Staniu 15000 3750
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Staniu 
organic 

1.9 0.5

Zinc 3750 938 Zinc 3750 938

Or. en

Justificare

Arsenicul, cadmiul, plumbul, cromul (VI), mercurul şi staniul organic sunt extrem de toxice şi 
ar trebui interzise complet în jucării. Cadmiul, plumbul, cromul (VI) şi mercurul sunt deja 
interzise în fabricarea automobilelor şi a dispozitivelor electrice şi electronice. Cromul (VI) 
din ciment trebuie redus la o formă inofensivă prin adăugarea de sulfat de fier. Arsenicul este 
interzis în vopsele şi în tratarea lemnului (cu anumite excepţii). Staniul organic este interzis, 
fiind biocid. Este evident că aceste substanţe nu trebuie să fie prezente în jucării.

Amendamentul 346
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul Parlamentului

8. Nu trebuie depăşite următoarele limite 
de migrare ale jucăriilor sau ale părţilor 
componente ale jucăriilor accesibile 
copiilor în cursul utilizării acestora, în 
condiţiile prevăzute la articolul 9 
alineatul (2) primul paragraf:

8. Nu trebuie depăşite următoarele limite 
de migrare ale jucăriilor sau ale părţilor 
componente ale jucăriilor accesibile 
copiilor în cursul utilizării acestora, în 
condiţiile prevăzute la articolul 9 
alineatul (2) primul paragraf:

Element mg/kg în 
materialul 

uscat, 
friabil, 

sfărmicios 
sau flexibil 
al jucăriei

mg/kg
în 

materialul 
lichid sau 
lipicios al 
jucăriei

Element mg/kg în 
materialul 

uscat, 
friabil, 

sfărmicios 
sau flexibil 
al jucăriei

mg/kg
în 

materialul 
lichid sau 
lipicios al 
jucăriei

Aluminiu 5625 1406 Aluminiu 5625 1406
Antimoniu 45 11.3 Antimoniu 45 11.3
Arsenic 7.5 1.9
Bariu 4500 1125 Bariu 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Cadmiu  3.8 0.9
Crom (III) 37.5 9.4 Crom (III) 37.5 9.4
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Crom (VI) 0.04 0.01

Cobalt 10.5 2.6 Cobalt 10.5 2.6
Cupru 622.5 156 Cupru 622.5 156
Plumb 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Mercur 15 3.8
Nichel 75 18.8 Nichel 75 18.8
Seleniu 37.5 9.4 Seleniu 37.5 9.4
Stronţiu 4500 1125 Stronţiu 4500 1125
Staniu 15000 3750 Staniu 15000 3750
Staniu 
organic 

1.9 0.5 Staniu 
organic

1.9 0.5

Zinc 3750 938 Zinc 3750 938
Aceste valori limită nu se aplică 
jucăriilor care, din cauza accesibilităţii, 
funcţiei, volumului sau masei exclud 
orice risc cauzat prin aspiraţie, lingere, 
înghiţire sau contact prelungit cu pielea 
în cazul în care sunt utilizate în 
condiţiile definite la articolului 9 
alineatul (2) primul paragraf .

eliminat

Or. en

Justificare

Unele dintre aceste substanţe sunt cunoscute ca substanţe CMR şi, prin urmare, ar trebui 
interzise în jucării, în conformitate cu amendamentul aceluiaşi autor la anexa II partea III 
punctele 3-5. Cadmiul, cromul (VI) şi plumbul sunt recunoscute ca având efecte grave asupra 
sănătăţii şi sunt interzise în Directiva privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe 
periculoase (RUSP) şi Directiva privind vehiculele scoase din uz (VSU). Ultimul paragraf 
trebuie eliminat pentru că permite derogări prea numeroase de la interzicerea CMR.
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Amendamentul 347
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul Parlamentului

8. Nu trebuie depăşite următoarele limite 
de migrare ale jucăriilor sau ale părţilor 
componente ale jucăriilor accesibile 
copiilor în cursul utilizării acestora, în 
condiţiile prevăzute la articolul 9 
alineatul (2) primul paragraf:

8. Nu trebuie depăşite următoarele limite 
de migrare ale jucăriilor sau ale părţilor 
componente ale jucăriilor accesibile 
copiilor în cursul utilizării acestora, în 
condiţiile prevăzute la articolul 9 
alineatul (2) primul paragraf:

Element mg/kg în 
materialul 

uscat, 
friabil, 

sfărmicios 
sau flexibil 
al jucăriei

mg/kg
în 

materialul 
lichid sau 
lipicios al 
jucăriei

Element mg/kg în 
materialul

uscat, 
friabil, 

sfărmicios 
sau flexibil 
al jucăriei

mg/kg
în 

materialul 
lichid sau 
lipicios al 
jucăriei

Aluminiu 5625 1406 Aluminiu 5625 1406
Antimoniu 45 11.3 Antimoniu 45 11.3
Arsenic 7.5 1.9
Bariu 4500 1125 Bariu 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Cadmiu  3.8 0.9
Crom (III) 37.5 9.4 Crom (III) 37.5 9.4

Crom (VI) 0.04 0.01

Cobalt 10.5 2.6 Cobalt 10.5 2.6
Cupru 622.5 156 Cupru 622.5 156
Plumb 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Mercur 15 3.8
Nichel 75 18.8 Nichel 75 18.8
Seleniu 37.5 9.4 Seleniu 37.5 9.4
Stronţiu 4500 1125 Stronţiu 4500 1125
Staniu 15000 3750 Staniu 15000 3750
Staniu 
organic 

1.9 0.5 Staniu 
organic

1.9 0.5
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Zinc 3750 938 Zinc 3750 938
Aceste valori limită nu se aplică 
jucăriilor care, din cauza accesibilităţii, 
funcţiei, volumului sau masei exclud 
orice risc cauzat prin aspiraţie, lingere, 
înghiţire sau contact prelungit cu pielea 
în cazul în care sunt utilizate în 
condiţiile definite la articolului 9 
alineatul (2) primul paragraf .

eliminat

Or. en

Justificare

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. 

Amendamentul 348
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul Parlamentului

8. Nu trebuie depăşite următoarele limite 
de migrare ale jucăriilor sau ale părţilor 
componente ale jucăriilor accesibile 
copiilor în cursul utilizării acestora, în 
condiţiile prevăzute la articolul 9 
alineatul (2) primul paragraf:

8. Nu trebuie depăşite următoarele limite 
de migrare ale jucăriilor sau ale părţilor 
componente ale jucăriilor accesibile 
copiilor în cursul utilizării acestora, în 
condiţiile prevăzute la articolul 9 
alineatul (2) primul paragraf:

Element mg/kg în 
materialul 

uscat, 
friabil, 

sfărmicios 
sau flexibil 

mg/kg
în 

materialul 
lichid sau 
lipicios al 
jucăriei

Element mg/kg în 
materialul 

uscat, 
friabil, 

sfărmicios 
sau flexibil 

mg/kg
în 

materialul 
lichid sau 
lipicios al 
jucăriei
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al jucăriei al jucăriei
Aluminiu 5625 1406 Aluminiu 5625 1406
Antimoniu 45 11.3 Antimoniu 45 11.3
Arsenic 7.5  1.9 Arsenic 7.5 1.9
Bariu 4500 1125 Bariu 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Cadmiu  3.8 0.9
Crom (III) 37.5 9.4 Crom (III) 37.5 9.4

Crom (VI) 0.04 0.01

Cobalt 10.5 2.6 Cobalt 10.5 2.6
Cupru 622.5 156 Cupru 622.5 156
Plumb 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Mercur 15 3.8
Nichel 75 18.8 Nichel 75 18.8
Seleniu 37.5 9.4 Seleniu 37.5 9.4
Stronţiu 4500 1125 Stronţiu 4500 1125
Staniu 15000 3750 Staniu 15000 3750
Staniu 
organic 

1.9 0.5 Staniu 
organic

1.9 0.5

Zinc 3750 938 Zinc 3750 938
Aceste valori limită nu se aplică 
jucăriilor care, din cauza accesibilităţii, 
funcţiei, volumului sau masei exclud 
orice risc cauzat prin aspiraţie, lingere, 
înghiţire sau contact prelungit cu pielea 
în cazul în care sunt utilizate în 
condiţiile definite la articolului 9 
alineatul (2) primul paragraf .

eliminat

Or. en
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Amendamentul 349
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul Parlamentului

8. Nu trebuie depăşite următoarele limite 
de migrare ale jucăriilor sau ale părţilor 
componente ale jucăriilor accesibile 
copiilor în cursul utilizării acestora, în 
condiţiile prevăzute la articolul 9 
alineatul (2) primul paragraf:

8. Nu trebuie depăşite următoarele limite 
de migrare ale jucăriilor sau ale părţilor 
componente ale jucăriilor accesibile 
copiilor în cursul utilizării acestora, în 
condiţiile prevăzute la articolul 9 
alineatul (2) primul paragraf:

Element mg/kg în 
materialul 

uscat, 
friabil, 

sfărmicios 
sau flexibil 
al jucăriei

mg/kg
în 

materialul 
lichid sau 
lipicios al 
jucăriei

Element mg/kg în 
materialul 

uscat, 
friabil, 

sfărmicios 
sau flexibil 
al jucăriei

mg/kg
în 

materialul 
lichid sau 
lipicios al 
jucăriei

Aluminiu 5625 1406 Aluminiu 5625 1406
Antimoniu 45 11.3 Antimoniu 45 11.3
Arsenic 7.5  1.9
Bariu 4500 1125 Bariu 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Cadmiu  3.8 0.9
Crom (III) 37.5 9.4

Crom (VI) 0.04 0.01

Cobalt 10.5 2.6
Cupru 622.5 156 Cupru 622.5 156
Plumb 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Mercur 15 3.8
Nichel 75 18.8
Seleniu 37.5 9.4 Seleniu 37.5 9.4
Stronţiu 4500 1125 Stronţiu 4500 1125
Staniu 15000 3750 Staniu 15000 3750
Staniu 
organic 

1.9 0.5
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Zinc 3750 938 Zinc 3750 938
Aceste valori limită nu se aplică 
jucăriilor care, din cauza accesibilităţii, 
funcţiei, volumului sau masei exclud 
orice risc cauzat prin aspiraţie, lingere, 
înghiţire sau contact prelungit cu pielea 
în cazul în care sunt utilizate în 
condiţiile definite la articolului 9 
alineatul (2) primul paragraf .

eliminat

Or. en

Justificare

Unele dintre aceste metale sunt cunoscute ca substanţe CMR. Limitele de migrare nu ar 
trebui utilizate pentru a scuti de interdicţie metalele cu proprietăţi CMR, ci ar trebui utilizate 
pentru a limita şi mai mult riscurile. Acest aspect trebuie clarificat.  Considerăm că există 
motive justificate pentru a interzice utilizarea majorităţii metalelor periculoase în jucării, în 
special a mercurului. Se ştie că producătorii din UE nu folosesc mercur în jucării; din 
nefericire însă, în anumite cazuri s-a constatat că jucăriile importate conţineau această 
substanţă. Sugerăm eliminarea ultimului paragraf, deoarece permite derogări prea 
numeroase de la interzicerea CMR.

Amendamentul 350
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 8 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este interzisă folosirea următoarelor 
elemente în jucării sau în componentele 
jucăriilor:
(1) Arsenic
(2) Cadmiu
(3) Crom (IV)
(4) Plumb
(5) Mercur
(6) Staniu organic

Or. en
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Justificare

Arsenicul, cadmiul, plumbul, cromul (VI), mercurul şi staniul organic sunt extrem de toxice şi 
ar trebui interzise complet în jucării. Cadmiul, plumbul, cromul (VI) şi mercurul sunt deja 
interzise în fabricarea automobilelor şi a dispozitivelor electrice şi electronice. Cromul (VI) 
din ciment trebuie redus la o formă inofensivă prin adăugarea de sulfat de fier. Arsenicul este 
interzis în vopsele şi în tratarea lemnului (cu anumite excepţii). Staniul organic este interzis, 
fiind biocid. Este evident că aceste substanţe nu trebuie să fie prezente în jucării.

Amendamentul 351
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Se adoptă cerinţe specifice privind 
jucăriile sau părţile jucăriilor destinate a 
fi introduse în gură, indiferent de 
categoria de vârstă căreia îi este destinată 
jucăria, în temeiul cerinţelor privind 
ambalajele produselor alimentare 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
1935/2004 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 27 octombrie 2004 
privind materialele şi obiectele destinate 
să vină în contact cu produsele alimentare 
şi cu dispoziţiile specifice conexe privind 
anumite materiale. Aceste cerinţe se 
adoptă în temeiul avizului comitetului 
ştiinţific competent şi printr-o decizie 
adoptată în conformitate cu articolul 45 
alineatul (2), ţinându-se cont de 
diferenţele dintre jucării şi materialele 
care intră în contact cu produsele 
alimentare.

Or. el
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Amendamentul 352
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Anexa IIa – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa
Lista substanţelor sau a preparatelor 
clasificate drept CMR din categoriile 1 şi 
2 în conformitate cu anexa 1 la Directiva 
67/548/CEE pentru care comitetul 
ştiinţific competent a acordat o derogare, 
în urma unei evaluări efectuate în 
conformitate cu anexa II partea III 
punctul 4.

Or. en

Justificare

În mod similar procedurii de autorizare prevăzute în REACH, care ţine cont în mod specific 
de substanţele CMR din categoriile 1 şi 2, amendamentul prevede o interdicţie suspendată 
temporar în cazurile excepţionale în care se prezintă cereri de derogare.

Amendamentul 353
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propunere de directivă
Anexa IIa – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa
Lista substanţelor CMR din categoriile 1
şi 2 exceptate de la interdicţia prevăzută 

în anexa II partea III punctul 3

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul 6 la anexa II partea III (PROPRIETĂŢI CHIMICE): 
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substanţele CMR din categoriile 1 şi 2, punctul 4.2.

Amendamentul 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Propunere de directivă
Anexa IIa – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa
Lista substanţelor şi preparatelor CMR 

din categoriile 1 şi 2 exceptate de la 
interdicţia prevăzută în anexa II partea 

III punctul 3

Or. en

Amendamentul 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Propunere de directivă
Anexa IIa – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa
Lista substanţelor CMR din categoriile 1 
şi 2 exceptate de la interdicţia prevăzută 

în anexa II partea III punctul 3

Or. en

Amendamentul 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Anexa IIa – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa
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Lista substanţelor CMR din categoriile 1 
şi 2 exceptate de la interdicţia prevăzută 

în anexa II partea III punctul 3

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul XY la anexa II partea III (PROPRIETĂŢI CHIMICE): 
substanţele CMR din categoriile 1 şi 2, punctul 4.2.

Amendamentul 357
Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Anexa IIb – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIb
Lista substanţelor sau a preparatelor 
clasificate drept CMR din categoria 3 în 
conformitate cu anexa 1 la Directiva 
67/548/CEE şi interzise în conformitate 
cu anexa II partea III punctul 5.

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Propunere de directivă
Anexa IIb – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIb
Lista substanţelor şi preparatelor CMR 

din categoria 3 interzise

Or. en

Amendamentul 359
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propunere de directivă
Anexa IIb – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIb
Lista substanţelor CMR din categoria 3 

interzise

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul 7 la anexa II partea III (PROPRIETĂŢI CHIMICE): 
substanţele CMR din categoria 3, punctul 5ii.

Amendamentul 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Propunere de directivă
Anexa IIb – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIb
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Lista substanţelor CMR din categoria 3 
interzise

Or. en

Amendamentul 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Propunere de directivă
Anexa IIb – titlu (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

. Anexa IIb
Lista substanţelor CMR din categoria 3 

interzise

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul XY la anexa II partea III (PROPRIETĂŢI CHIMICE): 
substanţele CMR din categoria 3, punctul 5ii.

Amendamentul 362
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Documentaţia tehnică menţionată la 
articolul 20 conţine, în special, în măsura 
în care sunt relevante pentru evaluare:

Documentaţia tehnică menţionată la 
articolul 20 conţine, în special, în măsura 
în care sunt relevante pentru evaluare:

(a) o descriere detaliată a proiectării şi 
fabricaţiei, inclusiv o listă a componentelor 
şi materialelor utilizate în jucării, precum şi 
fişa tehnică de securitate privind 
substanţele chimice folosite care urmează 
a fi obţinută de la furnizorii de produse 

(a) o descriere detaliată a proiectării şi 
fabricaţiei, inclusiv o listă a componentelor 
şi materialelor utilizate în jucării, precum şi 
informaţii detaliate privind compoziţia 
chimică a jucăriei sau substanţele 
utilizate la fabricarea acesteia şi 
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chimice; cantitatea din fiecare substanţă utilizată 
în jucărie sau în părţile acesteia.

Or. el

Amendamentul 363
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere detaliată a proiectării şi 
fabricaţiei, inclusiv o listă a componentelor 
şi materialelor utilizate în jucării, precum şi 
fişa tehnică de securitate privind 
substanţele chimice folosite care urmează 
a fi obţinută de la furnizorii de produse 
chimice;

(a) o descriere detaliată a proiectării şi 
fabricaţiei, inclusiv o listă a componentelor 
şi materialelor utilizate în jucării, precum şi 
informaţii detaliate privind compoziţia 
chimică a jucăriei sau substanţele 
utilizate la fabricarea acesteia şi 
cantitatea din fiecare substanţă utilizată 
în jucărie sau în părţile acesteia.

Or. en

Justificare

Fişele tehnice de securitate oferă informaţii limitate cu privire la compoziţia chimică a 
jucăriilor. Documentaţia tehnică ar trebui să conţină mai multe informaţii detaliate, ca de 
exemplu informaţii cantitative privind substanţele chimice utilizate în jucării.  

Amendamentul 364
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa V – partea A – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate avertismentele prin intermediul 
cuvintelor sau al pictogramelor sunt 
precedate de cuvântul „Atenţie”.

Or. en
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Justificare

Pentru a indica în mod clar consumatorului că textul se referă la siguranţă şi pentru a atrage 
atenţia cuvenită asupra mesajului, toate avertismentele ar trebui să înceapă cu cuvântul 
„Atenţie”. Acest lucru este valabil în special pentru avertismentele prin intermediul 
pictogramelor.

Amendamentul 365
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa V – partea A – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate avertismentele prin intermediul 
cuvintelor sau al pictogramelor sunt 
precedate de cuvântul „Atenţie”.

Or. en

Amendamentul 366
Charlotte Cederschiöld

Propunere de directivă
Anexa V – partea A – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate avertismentele prin intermediul 
cuvintelor sau al pictogramelor sunt 
precedate de cuvântul „Atenţie”. 

Or. en

Justificare

Pentru a indica în mod clar consumatorului că textul se referă la siguranţă şi pentru a atrage 
atenţia cuvenită asupra mesajului, toate avertismentele ar trebui să înceapă cu cuvântul 
„Atenţie”. Acest lucru este valabil în special pentru avertismentele prin intermediul 
pictogramelor.
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Amendamentul 367
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa V – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Jucării care pot fi periculoase pentru 
copiii mai mici de 36 de luni sunt însoţite 
de un avertisment, de exemplu: „Atenţie!
Contraindicat copiilor mai mici de 36 de 
luni” sau „Atenţie! Contraindicat copiilor 
mai mici de trei ani” sau cuvântul 
„Avertisment” împreună cu următoarea 
reprezentare grafică:

1. Jucăriile care pot fi periculoase pentru 
copiii mai mici de 36 de luni sunt însoţite 
de un avertisment, de exemplu: „Atenţie!
Contraindicat copiilor mai mici de 36 de 
luni” sau „Atenţie! Contraindicat copiilor 
mai mici de trei ani” sau cuvântul 
„Avertisment” împreună cu următoarea 
reprezentare grafică:

[Pictograma] [Pictograma]
Aceste avertismente sunt însoţite de o 
scurtă indicaţie, care poate figura în 
instrucţiunile de utilizare asupra pericolelor 
specifice care determină această restricţie.

Aceste avertismente sunt însoţite de o 
scurtă indicaţie, care poate figura în 
instrucţiunile de utilizare asupra pericolelor 
specifice care determină această restricţie.
Aceste avertismente nu pot fi utilizate în 
cazul jucăriilor care, datorită funcţiei, 
dimensiunilor şi caracteristicilor lor, sunt 
destinate copiilor mai mici de 36 de luni. 
În special jucăriile umplute cu un 
material moale sunt considerate a fi 
destinate copiilor mai mici de 36 de luni.

Această dispoziţie nu se aplică jucăriilor 
care, prin funcţii, dimensiuni, caracteristici, 
proprietăţi sau prin alte elemente 
incontestabile, sunt în mod evident, 
necorespunzătoare pentru copiii mai mici 
de 36 de luni.

Această dispoziţie nu se aplică jucăriilor 
care, prin funcţii, dimensiuni, caracteristici, 
proprietăţi sau prin alte elemente 
incontestabile, sunt în mod evident, 
necorespunzătoare pentru copiii mai mici 
de 36 de luni.

Or. en

Justificare

Avertismentul privind componentele mici este utilizat în prezent în mod abuziv, iar jucăriile 
care sunt de fapt destinate copiilor mici conţin avertismentul pentru a legaliza prezenţa 
componentelor mici cu care copiii mici se pot îneca. În special jucăriile umplute cu un 
material moale, cum ar fi ursuleţii de pluş şi păpuşile moi, nu ar trebuie să conţină 
componente mici detaşabile deoarece există posibilitatea ca, indiferent de intenţia 
producătorului, copiii să se joace cu ele.
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Amendamentul 368
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa V – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Jucării care pot fi periculoase pentru 
copiii mai mici de 36 de luni sunt însoţite 
de un avertisment, de exemplu: „Atenţie!
Contraindicat copiilor mai mici de 36 de 
luni” sau „Atenţie! Contraindicat copiilor 
mai mici de trei ani” sau cuvântul 
„Avertisment” împreună cu următoarea 
reprezentare grafică:

1. Jucăriile care pot fi periculoase pentru 
copiii mai mici de 36 de luni sunt însoţite 
de un avertisment, de exemplu: „Atenţie!
Contraindicat copiilor mai mici de 36 de 
luni” sau „Atenţie! Contraindicat copiilor 
mai mici de trei ani” sau cuvântul 
„Avertisment” împreună cu următoarea 
reprezentare grafică:

[Pictograma] [Pictograma]
Aceste avertismente sunt însoţite de o 
scurtă indicaţie, care poate figura în 
instrucţiunile de utilizare asupra pericolelor 
specifice care determină această restricţie.

Aceste avertismente sunt însoţite de o 
scurtă indicaţie, care poate figura în 
instrucţiunile de utilizare asupra pericolelor 
specifice care determină această restricţie.
Aceste avertismente nu pot fi utilizate în 
cazul jucăriilor care, datorită funcţiei, 
dimensiunilor şi caracteristicilor lor, sunt 
destinate copiilor mai mici de 36 de luni. 
În special jucăriile umplute cu un 
material moale sunt considerate a fi 
destinate copiilor mai mici de 36 de luni.

Această dispoziţie nu se aplică jucăriilor 
care, prin funcţii, dimensiuni, caracteristici, 
proprietăţi sau prin alte elemente 
incontestabile, sunt în mod evident, 
necorespunzătoare pentru copiii mai mici 
de 36 de luni.

Această dispoziţie nu se aplică jucăriilor 
care, prin funcţii, dimensiuni, caracteristici, 
proprietăţi sau prin alte elemente 
incontestabile, sunt în mod evident, 
necorespunzătoare pentru copiii mai mici 
de 36 de luni.

Or. en

Amendamentul 369
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Anexa V – partea B – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Patine, patine cu rotile, patine cu role în 5. Patine, patine cu rotile, patine cu role în 
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linie, skateboarduri, trotinete şi biciclete de 
jucărie pentru copii

linie, skateboarduri, trotinete şi biciclete de 
jucărie pentru copii

În cazul în care sunt prezentate la vânzare 
ca jucării, acestea sunt însoţite de 
inscripţia:

În cazul în care sunt prezentate la vânzare 
ca jucării, acestea sunt însoţite de 
inscripţia:

„Atenţie! A se utiliza cu echipament de 
protecţie. A nu se utiliza în trafic”.

„Atenţie! A se utiliza cu echipament de 
protecţie. A nu se utiliza pe şoselele sau 
drumurile publice sau pe trotuarul de pe 
marginea acestora. A nu se utiliza de 
copii cu o greutate mai mare de 20 kg.”

În plus, instrucţiunile de utilizare trebuie să 
conţină menţiuni asupra faptului că jucăria 
trebuie să se folosească cu prudenţă de 
către utilizator sau terţi, pentru că aceasta 
necesită îndemânare în utilizare în vederea 
evitării accidentelor prin cădere sau 
coliziune. De asemenea, trebuie să existe 
recomandări referitoare la echipamentul de 
protecţie necesar (cască, mănuşi, 
genunchiere, cotiere etc.).

În plus, instrucţiunile de utilizare trebuie să 
conţină menţiuni asupra faptului că jucăria 
trebuie să se folosească cu prudenţă de 
către utilizator sau terţi, pentru că aceasta 
necesită îndemânare în utilizare în vederea 
evitării accidentelor prin cădere sau 
coliziune. De asemenea, trebuie să existe 
recomandări referitoare la echipamentul de 
protecţie necesar (cască, mănuşi,
genunchiere, cotiere etc.).

Or. en

Justificare

Avertismentele ar trebuie să fie explicite pentru a garanta că sensul lor va fi înţeles de 
consumatori şi că aceştia vor lua măsurile de protecţie corespunzătoare.

Amendamentul 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Propunere de directivă
Anexa V – partea B – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
poartă inscripţia:

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
poartă inscripţia:

„Se recomandă supravegherea unui adult”. „Se recomandă insistent supravegherea 
unui adult”.

Or. en
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Amendamentul 371
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Anexa V – partea B – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
poartă inscripţia:

Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
poartă inscripţia:

„Se recomandă supravegherea unui adult”. „Se recomandă supravegherea unui adult”.
Produsele alimentare care conţin jucării 
trebuie să poarte următorul avertisment, 
indiferent de vârsta copilului: „Atenţie:
conţine o jucărie” sau, în cazul în care 
jucăria este ambalată într-un recipient 
periculos: „Atenţie: conţine o jucărie şi 
un recipient - pericol de sufocare.
Îndepărtaţi-le înainte de a da produsul 
alimentar copilului”.

Or. en

Justificare

Unele produse indică faptul că „înăuntru se află o surpriză”, fără să se menţioneze dacă 
surpriza este comestibilă sau nu. În astfel de cazuri, copilul ar putea confunda de exemplu o 
mingiuţă (necomestibilă/jucărie) cu o gumă de mestecat în formă de minge (comestibilă). 
Formularea propusă oferă astfel copiilor o protecţie mai bună.

Amendamentul 372
Maria Matsouka

Propunere de directivă
Anexa V – partea B – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile prezente în produsele 
alimentare sau amestecate cu un produs 
alimentar poartă inscripţia:

7. Jucăriile prezente în produsele 
alimentare sau amestecate cu un produs 
alimentar poartă inscripţia:

„Se recomandă supravegherea unui adult”. „Se recomandă supravegherea unui adult”.
Produsele alimentare care conţin jucării 
ar trebui să poarte următoarea inscripţie, 
indiferent de vârsta copilului: „Atenţie: 
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conţine o jucărie” sau, în cazul în care 
jucăria este ambalată într-un recipient 
periculos: „Atenţie: conţine o jucărie într-
un ambalaj care poate prezenta riscul de 
asfixiere. Îndepărtaţi ambalajul înainte de 
a da jucăria copilului.”

Or. el

Amendamentul 373
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Anexa V – partea B – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Imitaţiile de măşti şi căşti de protecţie
Imitaţiile de măşti şi căşti de protecţie 

conţin următorul avertisment:
„Atenţie: această jucărie nu oferă 

protecţie.”

Or. en

Justificare

Avertismentele ar trebuie să fie explicite pentru a garanta că sensul lor va fi înţeles de 
consumatori şi că aceştia vor lua măsurile de protecţie corespunzătoare.
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