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Predlog spremembe 102
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Direktiva 88/378/EGS temelji na 
načelih novega pristopa, kot je določeno v 
Resoluciji Sveta z dne 7. maja 1985 o 
novem pristopu k tehnični uskladitvi in 
standardom. Tako določa samo osnovne 
varnostne zahteve v zvezi z igračami,
medtem ko tehnične podrobnosti 
sprejemata evropski odbor za 
standardizacijo (CEN) in evropski odbor za 
elektrotehnično standardizacijo
(CENELEC) v skladu z Direktivo 
98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka 
za zbiranje informacij na področju
tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov. Skladnost s tako določenimi 
usklajenimi standardi, katerih referenčna 
številka je objavljena v Uradnem listu 
Evropske unije, predpostavlja domnevo o 
skladnosti z zahtevami iz Direktive 
88/378/EGS. Izkušnje kažejo, da so bila ta 
osnovna načela v sektorju igrač 
učinkovita in jih je treba ohraniti. 

(2) Direktiva 88/378/EGS temelji na 
načelih novega pristopa, kot je določeno v 
Resoluciji Sveta z dne 7. maja 1985 o 
novem pristopu k tehnični uskladitvi in 
standardom. Tako določa osnovne 
varnostne zahteve v zvezi z igračami,
vključno s posebnimi varnostnimi 
zahtevami glede fizikalnih in mehanskih 
lastnosti, vnetljivosti, kemičnih in 
električnih lastnosti, higiene in 
radioaktivnosti. Tehnične podrobnosti 
sprejemata evropski odbor za 
standardizacijo (CEN) in evropski odbor za 
elektrotehnično standardizacijo
(CENELEC) v skladu z Direktivo 
98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka 
za zbiranje informacij na področju 
tehničnih standardov in tehničnih 
predpisov. Skladnost s tako določenimi 
usklajenimi standardi, katerih referenčna 
številka je objavljena v Uradnem listu 
Evropske unije, predpostavlja domnevo o 
skladnosti z zahtevami iz Direktive 
88/378/EGS.

Or. en

Obrazložitev

Poleg zahtev iz člena 9 direktive osnovne varnostne zahteve vključujejo tudi posebne 
varnostne zahteve iz Priloge II. Prav tako se je glede na nedavno odkrite varnostne težave z 
igračami težko pretvarjati, da v sektorju igrač vse dobro deluje. 

Predlog spremembe 103
Karin Riis-Jørgensen, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou, Alexander Graf Lambsdorff, 
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Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Še eden od pomembnih ciljev novega 
sistema, ki naj bi ga vzpostavila ta 
direktiva, je spodbuditi in v nekaterih 
primerih zagotoviti, da se nevarne snovi in 
materiali, ki so uporabljeni v igračah, 
nadomestijo z manj nevarnimi snovmi ali 
tehnologijami, če so na voljo druge 
ustrezne ekonomsko in tehnično izvedljive 
možnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je prilagoditev uredbi REACH (uvodna izjava 12).

Predlog spremembe 104
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Previdnostno načelo je bilo leta 1992 
dodano Pogodbi; Sodišče Evropskih 
skupnosti je v skladu z zakonodajo 
Skupnosti kot enega glavnih temeljev 
politike varstva, za katerega si Skupnost 
prizadeva na področju okolja in zdravja1, 
večkrat določilo vsebino in obseg tega 
načela.
__________________
1Sodba z dne 23. septembra 2003 v zadevi C-
192/01, Komisija/Danska, zbirka 2003, str. I-9693; 
sodba z dne 7. septembra 2004 v zadevi C-127/02, 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee in Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels, zbirka 2004, str. I-7405.
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Or. sv

Obrazložitev

Zaradi pomanjkanja podatkov o tveganjih in nevarnostih pri uporabi igrač za varnost in 
zdravje otrok ter ker otroci, odvisno od starosti, spadajo v občutljivo oziroma zelo občutljivo 
kategorijo prebivalstva, mora biti previdnostno načelo vključeno v zakonodajo o varnosti 
igrač, da bi pristojnim organom držav članic pa tudi gospodarskim subjektom omogočili 
sprejetje ukrepov za preprečevanje dajanja na trg določenih igrač. Obseg te zakonodaje mora 
biti splošne narave. 

Predlog spremembe 105
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Previdnostno načelo je bilo Pogodbi 
dodano leta 1992; Sodišče Evropskih 
skupnosti je v skladu z zakonodajo 
Skupnosti kot enega od temeljev politike 
varstva, za katerega si Skupnost prizadeva 
na področju okolja in zdravja, večkrat1

določilo vsebino in obseg tega načela.
_________
1Sodba z dne 23. septembra 2003 v zadevi C-
192/01, Komisija/Danska, zbirka 2003, str. I-9693; 
sodba z dne 7. septembra 2004 v zadevi C-127/02, 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee in Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels, zbirka 2004, str. I-7405.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pomanjkanja podatkov o tveganjih in nevarnosti pri uporabi igrač za varnost in 
zdravje otrok ter ker otroci, odvisno od starosti, spadajo v občutljivo oziroma zelo občutljivo 
kategorijo prebivalstva, mora biti previdnostno načelo vključeno v zakonodajo o varnosti 
igrač, da bi pristojnim organom držav članic pa tudi gospodarskim subjektom omogočili 
sprejetje ukrepov za preprečevanje dajanja določenih igrač na trg. 
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Predlog spremembe 106
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo 
v dobavni in distribucijski verigi, bi morali 
sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da 
so na trgu dostopne samo tiste igrače, ki so 
v skladu z veljavno zakonodajo. Ta 
direktiva predpisuje jasno in sorazmerno 
delitev obveznosti, ki ustreza vlogi vsakega 
subjekta v postopku proizvodnje in 
distribucije.

(8) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo 
v dobavni in distribucijski verigi, delujejo z 
vso odgovornostjo in zahtevano 
skrbnostjo, da v predvidljivih pogojih 
običajne uporabe zagotovijo, da igrače, ki 
jih dajejo na trg, nimajo nevarnih učinkov 
na varnost in zdravje otrok. Gospodarski 
subjekti bi morali sprejeti ustrezne ukrepe 
za zagotovitev, da so na trgu dostopne 
samo tiste igrače, ki so v skladu z veljavno 
zakonodajo. Ta direktiva predpisuje jasno 
in sorazmerno delitev obveznosti, ki 
ustreza vlogi vsakega subjekta v postopku 
proizvodnje in distribucije.

Or. sv

Obrazložitev

Zgolj določba, da morajo gospodarski subjekti sprejeti ustrezne ukrepe, ni dovolj. Jasno je 
treba izraziti tudi, da morajo biti odgovorni. Zato morajo gospodarski subjekti posebno 
pozornost namenjati zagotavljanju zdravja in varnosti otrok, upoštevati pa morajo tudi 
različno rabo igrač.

Predlog spremembe 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo 
v dobavni in distribucijski verigi, bi morali 
sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da 
so na trgu dostopne samo tiste igrače, ki so 
v skladu z veljavno zakonodajo. Ta 
direktiva predpisuje jasno in sorazmerno 

(8) Direktiva temelji na načelu, da bi 
morali vsi gospodarski subjekti, ki 
sodelujejo v dobavni in distribucijski 
verigi, proizvajati, uvažati ali dajati igrače 
na trg s takšno odgovornostjo in skrbjo, ki 
sta potrebni za zagotovilo, da v normalnih 
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delitev obveznosti, ki ustreza vlogi vsakega 
subjekta v postopku proizvodnje in 
distribucije.

in razumno predvidljivih pogojih uporabe 
zdravje in varnost otrok nista ogrožena. 
Gospodarski subjekti bi morali sprejeti 
ustrezne ukrepe za zagotovitev, da so na 
trgu dostopne samo tiste igrače, ki so v 
skladu z veljavno zakonodajo. Ta direktiva 
predpisuje jasno in sorazmerno delitev 
obveznosti, ki ustreza vlogi vsakega 
subjekta v postopku proizvodnje in 
distribucije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja dolžnost skrbnega ravnanja za gospodarske subjekte in je 
prilagoditev določbam uredbe REACH (uvodna izjava 16). 

Predlog spremembe 108
Martí Grau i Segú

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Da bi okrepili spoštovanje načel 
lojalne konkurence na notranjem trgu in 
se izognili vsem grožnjam za varnost 
otrok, je treba izboljšati mehanizme 
mejnega nadzora za igrače, ki vstopajo na 
evropski trg. 

Or. es

Obrazložitev

Evropska podjetja bi morala imeti koristi od vseh zagotovil, ki se v skladu s sedanjo direktivo 
strogo uporabljajo za uvožene igrače, prav tako pa bi moral potrošnik, ki kupi uvoženo 
igračo, biti prepričan, da je ta v skladu z obstoječo zakonodajo. 



PE412.121v02-00 8/192 AM\744156SL.doc

SL

Predlog spremembe 109
Karin Riis-Jørgensen

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za zagotavljanje varstva otrok pred
nedavno odkritimi tveganji je treba sprejeti 
tudi nove osnovne varnostne zahteve. 
Zlasti je treba dopolniti in posodobiti 
določbe o kemičnih snoveh v igračah. Te 
določbe bi morale navajati, da morajo biti 
igrače skladne s splošno zakonodajo o 
kemikalijah, zlasti Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2006 
o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH), 
o ustanovitvi Evropske agencije za 
kemikalije ter spremembi Direktive 
1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) 
št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS 
in direktiv Komisije 91/155/EGS, 
93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES. 
Vendar bi bilo treba te določbe prilagoditi 
tudi posebnim potrebam otrok, ki so 
ranljiva skupina potrošnikov. Zato bi bilo 
treba zagotoviti nove omejitve za snovi, ki 
so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje (CMR) v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS z dne 27. 
junija 1967 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
snovi2, ter za dišave v igračah zaradi 
posebnih tveganj, ki jih lahko te snovi 
predstavljajo za zdravje ljudi. Posebne 
mejne vrednosti, določene v Direktivi 
88/378/EGS za nekatere snovi, bi bilo treba 
posodobiti, da se upošteva znanstveni 
napredek.

(16) Za zagotavljanje visoke stopnje
varstva otrok in okolja pred tveganji, bi 
morali nevarnim snovem, zlasti snovem 
CMR ter alergenim snovem in elementom 
v skladu s previdnostnim načelom 
posvečati več pozornosti. Prav tako je 
treba sprejeti tudi nove osnovne varnostne 
zahteve. Zlasti je treba dopolniti in 
posodobiti določbe o kemičnih snoveh v 
igračah. Te določbe bi morale navajati, da 
morajo biti igrače skladne s splošno 
zakonodajo o kemikalijah, zlasti Uredbo
(ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta 
in Sveta z dne 18. decembra 2006 
o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH), 
o ustanovitvi Evropske agencije za 
kemikalije ter spremembi Direktive 
1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) 
št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS 
in direktiv Komisije 91/155/EGS, 
93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES.
Vendar bi bilo treba te določbe prilagoditi 
tudi posebnim potrebam otrok, ki so 
ranljiva skupina potrošnikov. Zato bi bilo 
treba zagotoviti nove omejitve za snovi, ki 
so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje (CMR) v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS z dne 27. 
junija 1967 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
snovi, ter za dišave v igračah zaradi 
posebnih tveganj, ki jih lahko te snovi 
predstavljajo za zdravje ljudi. Posebne 
mejne vrednosti, določene v Direktivi 
88/378/EGS za nekatere snovi, bi bilo treba 
posodobiti, da se upošteva znanstveni 
napredek.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe opozarja, da je pomembno obravnavati snovi, ki zbujajo veliko skrb, in je 
prilagoditev uredbi REACH (uvodna izjava 69).

Predlog spremembe 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Da bi se izognili možnemu 
podvajanju ocene v tej direktivi in v 
Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH), 
snovi CMR, ki so bile ocenjene in niso 
prepovedane v tej direktivi, ne bi smele 
biti predlagane za omejitev v Uredbi št. 
1907/2006 (REACH) zaradi tveganja za 
človekovo zdravje in za avtorizacijo v 
Uredbi št. 1907/2006 (REACH) zaradi 
tveganja za človekovo zdravje v skladu z 
njenim členom 58(2). Da bi se izognili 
podobnemu podvajanju, snovi CMR, ki so 
bile ocenjene za uporabo v igračah in niso 
prepovedane v Uredbi št. 1907/2006 
(REACH), ne bi smele biti predlagane za 
omejitev ali oceno v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogibati vsakemu podvajanju ocen za uporabo enake snovi pri različnih organih 
EU. Če je snov ocenjena v tej direktivi, ker se nahaja v igračah, posledično ne bi smela biti 
predlagana za omejitve ali za postopek avtorizacije v uredbi REACH (člen 58(2)). Podobno 
za snov ne bi smele veljati določbe te direktive, če njena uporaba v igračah po ustrezni oceni 
ni prepovedana.



PE412.121v02-00 10/192 AM\744156SL.doc

SL

Predlog spremembe 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Da bi se izognili podvajanju ocene v 
tej direktivi in v Uredbi (ES) št. 1907/2006 
(REACH), snovi CMR, ki so bile ocenjene 
in niso prepovedane v tej direktivi, ne bi 
smele biti predlagane za omejitev v Uredbi 
št. 1907/2006 (REACH) zaradi tveganja 
za človekovo zdravje in za avtorizacijo v 
Uredbi št. 1907/2006 (REACH) zaradi 
tveganja za človekovo zdravje v skladu z 
njenim členom 58(2). Da bi se izognili 
podvajanju, snovi CMR, ki so bile 
ocenjene za uporabo v igračah in niso 
prepovedane v Uredbi št. 1907/2006 
(REACH), podobno ne bi smele biti 
predlagane za omejitev ali oceno v tej 
direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogibati vsakemu podvajanju ocen za uporabo enake snovi pri različnih organih 
EU. Če je snov CMR ocenjena v tej direktivi, ker se nahaja v igračah, posledično ne bi smela 
biti predlagana za omejitve ali za postopek avtorizacije v uredbi REACH. Kar zadeva 
avtorizacijo, to lahko dosežemo v skladu s členom 58(2) uredbe REACH. Podobno za snov ne 
bi smele veljati določbe te direktive, če njena uporaba v igračah po ustrezni oceni ni 
prepovedana. 
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Predlog spremembe 112
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Da bi se izognili vsakemu 
podvajanju ocene v tej direktivi in v 
Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH), 
snovi CMR, ki so bile predhodno ocenjene 
in niso prepovedane v tej direktivi, ne bi 
smele biti predlagane za omejitev v Uredbi 
št. 1907/2006 (REACH) zaradi tveganja 
za človekovo zdravje in za avtorizacijo v 
Uredbi št. 1907/2006 (REACH) zaradi 
tveganja za človekovo zdravje v skladu z 
njenim členom 58(2). Da bi se izognili 
podobnemu podvajanju, snovi CMR, ki so 
bile ocenjene za uporabo v igračah in niso 
prepovedane v Uredbi št. 1907/2006 
(REACH), posledično ne bi smele biti 
predlagane za omejitev ali oceno v tej 
direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Direktivo je treba uskladiti z uredbo REACH:

 vse te nove obveznosti za igrače so dodane obveznostim iz nove uredbe REACH; 
dobavne verige za materiale v industriji z igračami se trenutno ukvarjajo s pripravo 
na izpolnjevanje obveznosti iz uredbe REACH, številna orodja za izvajanje pa so še v 
fazi razvoja;

 ta direktiva bo oblikovala postopek, ki bo vzporeden postopku iz uredbe REACH. 

Če uporaba snovi v igračah po ustrezni oceni ni prepovedana, zanjo ne bi smele veljati 
določbe te direktive.  
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Predlog spremembe 113
Andrea Losco

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Da bi se izognili podvajanju ocene v 
tej direktivi in v Uredbi (ES) št. 1907/2006 
(REACH), snovi CMR, ki so bile ocenjene 
za uporabo v igračah in niso prepovedane 
v tej direktivi, ne bi smele biti predlagane 
za omejitev in za avtorizacijo v Uredbi št. 
1907/2006 (REACH) zaradi tveganja za 
človekovo zdravje v skladu z njenim 
členom 58(2). 

Or. en

Obrazložitev

Direktivo je treba uskladiti z uredbo REACH.

Predlog spremembe 114
Martí Grau i Segú

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Treba se je izogibati podvajanju 
ocen različnih organov EU (na primer 
Znanstveni odbor za potrošniške 
proizvode iz prihodnje direktive o varnosti 
igrač in Evropske agencije za kemikalije 
iz uredbe REACH) za uporabo enake 
snovi CMR v igračah s potencialno 
različnimi rezultati. 

Or. es
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Predlog spremembe 115
Jacques Toubon

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Po začetku veljave te direktive je 
potrebno usklajeno prehodno obdobje 
dveh let, da bi omogočili izpolnjevanje 
določb te direktive. Potrebno je tudi 
posebno prehodno obdobje petih let po 
objavi revidiranih varnostnih standardov 
za kemične lastnosti, da bi proizvajalcem 
igrač in gospodarskim subjektom dali 
dovolj časa za prilagoditev novim 
tehničnim zahtevam v zvezi s kemičnimi 
lastnostmi in da bi zagotovili enotno 
uporabo te direktive v vsej Evropski uniji. 

Or. fr

Obrazložitev

Petletno prehodno obdobje za vprašanja v direktivi, povezana s kemičnimi lastnostmi, bi: 
• podjetjem (95 % je malih in srednje velikih podjetij) dalo dovolj časa za prilagoditev 
proizvodne verige in oblikovanje ocen tveganja v podporo prošnjam za izjeme; 
• omogočilo oblikovanje protokolov in opreme za uporabo pri izvajanju novih 
preskusov in oblikovanju meril za pripravo ocen tveganja;
• industriji in znanstvenemu odboru dalo dovolj časa, da dokončno pripravita oceno, s 
katero bosta dokazali, da so uporabljene snovi CMR varne.  

Predlog spremembe 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Po začetku veljave te direktive je 
potrebno usklajeno prehodno obdobje 
dveh let, da bi omogočili izpolnjevanje 
določb te direktive, in dodatno prehodno 
obdobje treh let, da bi proizvajalci igrač in 
gospodarski subjekti imeli dovolj časa za 
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prilagoditev novim tehničnim zahtevam 
glede kemikalij in da bi zagotovili 
dosledno uporabo te direktive v vsej EU.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom direktive zagotovimo, da države članice ne bodo preprečevale dajanja na trg za 
igrače, ki so skladne s sedanjo direktivo o varnosti igrač 88/378/ES, vsaj dve leti potem, ko ta 
direktiva začne veljati, kar pomeni, da se lahko države članice odločijo uporabiti nove 
določbe direktive nemudoma po začetku veljave, kar bo neizogibno povzročilo mozaik 
različnih predpisov v državah članicah. Zaradi pravne varnosti je pomembno, da se to 
prepreči. 

Predlog spremembe 117
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Po začetku veljave te direktive je 
potrebno usklajeno prehodno obdobje 
dveh let, da bi omogočili izpolnjevanje 
določb te direktive, in dodatno prehodno 
obdobje treh let po začetku veljave te 
direktive v vseh državah članicah, da bi 
proizvajalci igrač in gospodarski subjekti 
imeli dovolj časa za izpolnitev novih 
tehničnih zahtev glede kemikalij in da bi 
zagotovili dosledno uporabo te direktive v 
vsej EU. 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom zagotovimo, da države članice ne bodo preprečevale dajanja na trg za igrače, ki 
so skladne s sedanjo direktivo o varnosti igrač 88/378/ES vsaj dve leti potem, ko ta direktiva 
začne veljati. Države članice se lahko odločijo, da bodo nove določbe direktive uporabile 
takoj, ko začne veljati, kar bi bilo nemogoče breme za gospodarske subjekte in bi neizogibno 
privedlo do mozaika različnih predpisov v državah članicah. Zaradi pravne varnosti je 
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pomembno, da se to prepreči. Za zahteve glede kemikalij je potreben drugačen pristop, saj se 
te določbe korenito razlikujejo od obstoječe zakonodaje in od določb uredbe REACH. 
Industriji z igračami je treba dati dovolj časa za prilagoditev.

Predlog spremembe 118
Andrea Losco

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Po začetku veljave te direktive je 
potrebno usklajeno prehodno obdobje 
dveh let, da bi omogočili izpolnjevanje 
določb te direktive, in dodatno prehodno 
obdobje treh let, da bi proizvajalci igrač in 
gospodarski subjekti imeli dovolj časa za 
izpolnitev novih tehničnih zahtev glede 
kemikalij in da bi zagotovili dosledno 
uporabo te direktive v vsej EU. 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom zagotovimo, da države članice ne bodo preprečevale dajanja na trg za igrače, ki 
so skladne s sedanjo direktivo o varnosti igrač 88/378/ES vsaj dve leti potem, ko ta direktiva 
začne veljati. To pomeni, da se lahko odločijo uporabiti nove določbe direktive takoj, ko 
začne veljati, kar bo neizbežno povzročilo nemogoče breme za gospodarske subjekte in 
mozaik različnih predpisov v državah članicah. Zaradi pravne varnosti je pomembno, da se to 
prepreči.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Po začetku veljave te direktive je 
potrebno splošno usklajeno prehodno 
obdobje dveh let, da bi omogočili 
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izpolnjevanje določb te direktive, in 
posebno prehodno obdobje treh let po 
objavi revidiranih usklajenih standardov 
za varnost igrač glede kemičnih lastnosti, 
da bi proizvajalci igrač in gospodarski 
subjekti imeli dovolj časa za prilagoditev 
novim tehničnim zahtevam glede 
kemikalij in da bi zagotovili dosledno 
uporabo te direktive v vsej EU. 

Or. en

Predlog spremembe 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Po začetku veljave te direktive je 
potrebno usklajeno prehodno obdobje 
dveh let, da bi omogočili izpolnjevanje 
določb te direktive, in dodatno enoletno 
prehodno obdobje po začetku veljave 
revidiranega standarda za igrače EN 71-3 
o novih zahtevah te direktive glede 
kemikalij, da bi proizvajalci igrač in 
gospodarski subjekti imeli dovolj časa za 
prilagoditev novim tehničnim zahtevam in 
da bi zagotovili dosledno uporabo te 
direktive v vsej EU. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog zagotavlja, da se države članice lahko odločijo uporabiti nove določbe direktive 
takoj, ko začne veljati, kar bi bilo nemogoče breme za gospodarske subjekte in bi privedlo do 
mozaika različnih predpisov. Industriji igrač in regulativnim organom je treba dati čas, da 
bodo lahko izpolnili zahteve, sicer bo ogrožena sposobnost preživetja malih in srednje velikih 
podjetij. Potrebno je še dodatno enoletno prehodno obdobje, da bo Evropski odbor za 
standardizacijo lahko pregledal sedanje standarde za igrače in da jih bo lahko industrija 
upoštevala.
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Predlog spremembe 121
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Na prvi pogled se zdi, da besedilo obravnava okoljska vprašanja za vse igrače, pravzaprav pa 
so obravnavane le električne in elektronske igrače. Horizontalna zakonodaja ne velja izrecno 
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za igrače in ne bi smela biti združena z direktivama o električni in elektronski opremi in o 
odpadni električni in elektronski opremi. 

Predlog spremembe 122
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 123
Eva-Britt Svensson

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(17) Cilj splošnih in posebnih zahtev glede 
kemikalij v tej direktivi bi moral biti 
varovanje zdravja otrok pred nevarnimi 
snovmi v igračah, medtem ko so tveganja 
za okolje, ki jih predstavljajo igrače, 
obravnavana v okoljski zakonodaji, ki se 
uporablja za električne in elektronske
igrače, zlasti v Direktivi 2002/95/EC 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
januarja 2003 o omejevanju uporabe 
nekaterih nevarnih snovi v električni in 
elektronski opremi in v Direktivi 
2002/96/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. januarja 2003 o odpadni 
električni in elektronski opremi.

Poleg tega so okoljska vprašanja v zvezi z 
odpadki urejena z direktivo 2006/12/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. aprila 2006 o odpadkih, vprašanja v 
zvezi z embalažo pa v direktivi 94/62/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 1994 o embalaži in odpadni 
embalaži in vprašanja v zvezi z baterijami 
in akumulatorji v Direktivi 2006/66/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
6. septembra 2006 o baterijah in 
akumulatorjih ter odpadnih baterijah in 
akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 
91/157/EGS.
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Or. en

Obrazložitev

Na prvi pogled se zdi, da besedilo Komisije obravnava okoljska vprašanja za vse igrače, 
pravzaprav pa so obravnavane le električne in elektronske igrače.
Horizontalna zakonodaja ne velja izrecno za igrače in ne bi smela biti združena z direktivama 
o električni in elektronski opremi in o odpadni električni in elektronski opremi.

Predlog spremembe 124
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(17) Cilj splošnih in posebnih zahtev glede 
kemikalij v tej direktivi bi moral biti 
varovanje zdravja otrok pred nevarnimi 
snovmi v igračah, medtem ko so tveganja 
za okolje, ki jih predstavljajo igrače, 
obravnavana v okoljski zakonodaji, ki se 
uporablja za električne in elektronske
igrače, zlasti v Direktivi 2002/95/EC 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. januarja 2003 o omejevanju uporabe 
nekaterih nevarnih snovi v električni in 
elektronski opremi in v Direktivi 
2002/96/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. januarja 2003 o odpadni 
električni in elektronski opremi.

Poleg tega so okoljska vprašanja v zvezi z 
odpadki urejena z direktivo 2006/12/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
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5. aprila 2006 o odpadkih, vprašanja v 
zvezi z embalažo pa v direktivi 94/62/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 1994 o embalaži in odpadni 
embalaži in vprašanja v zvezi z baterijami 
in akumulatorji v Direktivi 2006/66/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
6. septembra 2006 o baterijah in 
akumulatorjih ter odpadnih baterijah in 
akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 
91/157/EGS.

Or. en

Obrazložitev

Na prvi pogled se zdi, da besedilo obravnava okoljska vprašanja za vse igrače, pravzaprav pa 
so obravnavane le električne in elektronske igrače. Horizontalna zakonodaja ne velja izrecno 
za igrače in ne bi smela biti združena z direktivama o električni in elektronski opremi in o 
odpadni električni in elektronski opremi.

Predlog spremembe 125
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Cilj splošnih in posebnih zahtev glede 
kemikalij v tej direktivi bi moral biti 
varovanje zdravja otrok pred nevarnimi 
snovmi v igračah, medtem ko so tveganja 
za okolje, ki jih predstavljajo igrače, 
obravnavana v horizontalni okoljski 
zakonodaji, ki se uporablja tudi za igrače, 
zlasti v Direktivi 2006/12/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 
odpadkih, Direktivi 2002/95/EC 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. januarja 2003 o omejevanju uporabe 
nekaterih nevarnih snovi v električni in 
elektronski opremi, Direktivi 2002/96/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
januarja 2003 o odpadni električni in 
elektronski opremi, Direktivi 94/62/ES 

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

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
decembra 1994 o embalaži in odpadni 
embalaži in Direktivi 2006/66/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
septembra 2006 o baterijah in 
akumulatorjih ter odpadnih baterijah in 
akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 
91/157/EGS.

Or. en

Predlog spremembe 126
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Igrače ali njihovi deli in embalaža, 
za katere lahko pričakujemo, da bodo 
prišli v stik z živili, morajo izpolnjevati 
zahteve Uredbe (ES) št. 1935/2004 o 
materialih in izdelkih, namenjenih stiku z 
živili.

Or. en

Obrazložitev

Treba je omeniti, da zakonodaja o materialih, namenjenih za stik z živili, lahko velja tudi za 
igrače, na primer za otroške komplete za čaj ali kavo lahko upravičeno pričakujemo, da bodo 
prišli v stik z živili. Določba je potrebna, ker do zdaj to še ni razjasnjeno v vseh državah v EU.

Predlog spremembe 127
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ustrezno je določiti posebne varnostne 
zahteve za možne specifične nevarnosti, ki 

(18) Ustrezno je določiti posebne varnostne 
zahteve za možne specifične nevarnosti, ki 
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jih predstavljajo igrače v živilih, v skladu s 
previdnostnim načelom, saj lahko 
združitev igrače in živila povzroči tveganje 
zadavljenja, ki se razlikuje od tveganja, ki 
ga predstavlja igrača sama, in zato ni zajeto 
z nobenim posebnim ukrepom na ravni 
Skupnosti.

jih predstavljajo igrače v živilih, saj lahko 
združitev igrače in živila povzroči tveganje 
zadavljenja, ki se razlikuje od tveganja, ki 
ga predstavlja igrača sama, in zato ni zajeto 
z nobenim posebnim ukrepom na ravni 
Skupnosti.

Or. sv

Obrazložitev

Previdnostno načelo mora biti v splošnem upoštevano v revidirani direktivi. Predlog 
spremembe je povezan tudi s predlogom spremembe 1 v uvodni izjavi 3 a.

Predlog spremembe 128
Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ker lahko obstajajo ali se izdelajo 
igrače, ki predstavljajo nevarnosti, ki jih 
posamezna varnostna zahteva iz te 
direktive ne zajema, je treba določiti 
splošno zahtevo glede varnosti kot pravno 
podlago za ukrepanje proti takšnim 
igračam. V zvezi s tem bi bilo treba varnost 
igrač določiti s sklicevanjem na predvideno 
uporabo proizvoda, ob upoštevanju 
predvidljive uporabe in obnašanja otrok, ki 
na splošno niso tako pazljivi kot povprečen 
odrasel uporabnik.

(19) Ker lahko obstajajo ali se izdelajo 
igrače, ki predstavljajo nevarnosti, ki jih 
posamezna varnostna zahteva iz te 
direktive ne zajema, je treba določiti 
splošno zahtevo glede varnosti kot pravno 
podlago za ukrepanje proti takšnim 
igračam. V zvezi s tem bi bilo treba varnost 
igrač določiti s sklicevanjem na predvideno 
uporabo proizvoda, ob upoštevanju 
predvidljive uporabe in obnašanja otrok, ki 
na splošno niso tako pazljivi kot povprečen 
odrasel uporabnik. Če znanstveni dokazi 
ne omogočajo izvedbe ocene tveganja, 
morajo države članice, predvsem prek 
svojih pristojnih organov, uporabiti 
previdnostno načelo.

Or. en
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Predlog spremembe 129
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ker lahko obstajajo ali se izdelajo 
igrače, ki predstavljajo nevarnosti, ki jih 
posamezna varnostna zahteva iz te 
direktive ne zajema, je treba določiti 
splošno zahtevo glede varnosti kot pravno
podlago za ukrepanje proti takšnim 
igračam. V zvezi s tem bi bilo treba varnost 
igrač določiti s sklicevanjem na predvideno 
uporabo proizvoda, ob upoštevanju
predvidljive uporabe in obnašanja otrok, ki 
na splošno niso tako pazljivi kot 
povprečen odrasel uporabnik.

(19) Ker lahko obstajajo ali se izdelajo 
igrače, ki predstavljajo nevarnosti, ki jih 
posamezna varnostna zahteva iz te 
direktive ne zajema, je treba določiti 
splošno zahtevo glede varnosti kot pravno 
podlago za ukrepanje proti takšnim 
igračam. V zvezi s tem bi bilo treba varnost 
igrač določiti s sklicevanjem na predvideno 
uporabo proizvoda, ob upoštevanju vseh 
možnih načinov uporabe in obnašanja 
otrok, od katerih ne moremo pričakovati, 
da bodo upoštevali navodila kot lahko 
pričakujemo od povprečnega odraslega 
uporabnika.

Or. en

Predlog spremembe 130
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ker lahko obstajajo ali se izdelajo 
igrače, ki predstavljajo nevarnosti, ki jih 
posamezna varnostna zahteva iz te 
direktive ne zajema, je treba določiti 
splošno zahtevo glede varnosti kot pravno 
podlago za ukrepanje proti takšnim 
igračam. V zvezi s tem bi bilo treba varnost 
igrač določiti s sklicevanjem na predvideno 
uporabo proizvoda, ob upoštevanju 
predvidljive uporabe in obnašanja otrok, ki 
na splošno niso tako pazljivi kot povprečen 
odrasel uporabnik.

(19) Ker lahko obstajajo ali se izdelajo 
igrače, ki predstavljajo nevarnosti, ki jih 
posamezna varnostna zahteva iz te 
direktive ne zajema, je treba določiti 
splošno zahtevo glede varnosti kot pravno 
podlago za ukrepanje proti takšnim 
igračam. V zvezi s tem bi bilo treba varnost 
igrač določiti s sklicevanjem na predvideno 
uporabo proizvoda, ob upoštevanju
smiselno predvidljive uporabe in obnašanja 
otrok, ki na splošno niso tako pazljivi kot 
povprečen odrasel uporabnik.
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Or. sv

Obrazložitev

Za ocenjevanje je treba opredeliti različne predvidljive načine uporabe. O tem je treba je 
razmisliti pred ocenjevanjem, da bi upoštevali načine, na katere lahko otrok uporablja igračo, 
in sočasno izključili dejanja, do katerih ne more priti glede na njegovo fizično in intelektualno 
razvojno stopnjo.

Predlog spremembe 131
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ker lahko obstajajo ali se izdelajo 
igrače, ki predstavljajo nevarnosti, ki jih 
posamezna varnostna zahteva iz te 
direktive ne zajema, je treba določiti 
splošno zahtevo glede varnosti kot pravno 
podlago za ukrepanje proti takšnim 
igračam. V zvezi s tem bi bilo treba varnost 
igrač določiti s sklicevanjem na predvideno 
uporabo proizvoda, ob upoštevanju 
predvidljive uporabe in obnašanja otrok, ki 
na splošno niso tako pazljivi kot 
povprečen odrasel uporabnik.

(19) Ker lahko obstajajo ali se izdelajo 
igrače, ki predstavljajo nevarnosti, ki jih 
posamezna varnostna zahteva iz te 
direktive ne zajema, je treba določiti 
splošno zahtevo glede varnosti kot pravno 
podlago za ukrepanje proti takšnim 
igračam. V zvezi s tem bi bilo treba varnost 
igrač določiti s sklicevanjem na predvideno 
uporabo proizvoda, ob upoštevanju 
predvidljive uporabe in obnašanja otrok, ki 
niso tako pazljivi kot povprečen odrasel 
uporabnik.

Or. sv

Obrazložitev

Za ocenjevanje je treba opredeliti različne predvidljive načine uporabe. O tem je treba je 
razmisliti pred ocenjevanjem, da bi upoštevali načine, na katere lahko otrok uporablja igračo, 
in sočasno izključili dejanja, do katerih ne more priti glede na njegovo fizično in intelektualno 
razvojno stopnjo.
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Predlog spremembe 132
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Ključnega pomena je, da se tako
proizvajalcem kot uporabnikom pojasni, 
da z namestitvijo znaka CE na igračo 
proizvajalec izjavlja, da je proizvod 
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami in za 
to prevzema celotno odgovornost.

(22) Ključnega pomena je, da se 
proizvajalcem pojasni, da z namestitvijo 
znaka CE na igračo proizvajalec izjavlja, 
da je proizvod skladen z vsemi veljavnimi 
zahtevami in za to prevzema celotno 
odgovornost.

Or. sv

Obrazložitev

Samo proizvajalec lahko namesti oznako „CE“. Zavedati se mora, da se z rabo te oznake 
zavezuje k upoštevanju strogih pogojev, da je za to odgovoren in da je vsaka kršitev kazniva. 

Predlog spremembe 133
Jacques Toubon

Predlog direktive
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Previdnostno načelo je treba 
uporabiti, kadar se z znanstveno oceno 
tveganja ne da določiti dovolj zanesljivo, 
da bi se lahko zagotovila visoka raven 
zaščite zdravja, zlasti zdravja otrok. 

Or. fr

Obrazložitev

Predlog direktive v sedanji obliki in osnutek poročila ne omenjata previdnostnega načela 
(člen 174 Pogodbe o EU), katerega cilj je tudi zaščita človekovega zdravja. Na to načelo je 
smotrno spomniti, kot je bilo storjeno v direktivi o ftalatih v igračah in predmetih za nego 
otrok (2005/84/ES uvodna izjava 8).
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Predlog spremembe 134
Eva-Britt Svensson

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Povezuje se s predlogom spremembe k členu 45 istega avtorja.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Komisijo je treba zlasti pooblastiti, da 
v nekaterih dobro utemeljenih primerih 
prilagodi zahteve glede kemikalij, v 
določenih primerih dodeli izjeme od 
prepovedi snovi CMR in prilagodi besedilo 
posebnih opozoril za nekatere kategorije 

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

spreminjanju nebistvenih določb te 
direktive, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, bi jih bilo treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je skladno s predlogi sprememb k Prilogi II.

Predlog spremembe 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlagano besedilo je skladno z vsebinskimi predlogi sprememb k Prilogi II.
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Predlog spremembe 137
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Usklajeno prehodno obdobje do pet 
let po začetku veljavnosti te direktive je 
potrebno, da se proizvajalcem igrač in 
drugim tržnim subjektom omogoči čas za 
prilagoditev novim tehničnim in predvsem 
zahtevam glede kemijskih snovi ter da se 
zagotovi skladno izvajanje te direktive v 
vsej Evropski uniji.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije o izvajanju „najkasneje dve leti po začetku veljave direktive“ je treba 
pojasniti, da bi se izognili napačni razlagi in izkrivljanju trga. Določeno obdobje dveh let bi 
moralo veljati v vseh državah članicah. Potrebno je dodatno prehodno obdobje, preden začne 
veljati priloga II o kemijskih lastnostih, da bi jo lahko uskladili z uredbo REACH ter razvili 
nove preskusne postopke in standarde.

Predlog spremembe 138
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o varnosti in 
prostem pretoku proizvodov, oblikovanih 
ali namenjenih, izključno ali ne, za 
uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let, v 
nadaljevanju „igrač“, v Skupnosti.

1. Ta direktiva določa pravila o varnosti in 
prostem pretoku proizvodov, oblikovanih 
ali na podlagi njihovih funkcij, dimenzij 
in lastnosti namenjenih, izključno ali ne, 
za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let, 
v nadaljevanju „igrač“, v Skupnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Besede „namenjen“ ni enostavno razumeti, kar povzroča različno izvajanje v državah 
članicah. Obrazložitev je predlagana že v členu 9.2 in jo je zaradi jasnosti treba uporabiti 
vsakič, ko se uporabi beseda „namenjen“. 

Predlog spremembe 139
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o varnosti in 
prostem pretoku proizvodov, oblikovanih 
ali namenjenih, izključno ali ne, za 
uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let, v 
nadaljevanju „igrač“, v Skupnosti.

1. Ta direktiva določa pravila o varnosti in 
prostem pretoku proizvodov, oblikovanih 
ali na podlagi njihovih funkcij, dimenzij 
in lastnosti namenjenih, izključno ali ne, 
za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let, 
v nadaljevanju „igrač“, v Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 140
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o varnosti in 
prostem pretoku proizvodov, oblikovanih 
ali namenjenih, izključno ali ne, za 
uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let, v 
nadaljevanju „igrač“, v Skupnosti.

1. Ta direktiva določa pravila o varnosti in 
prostem pretoku proizvodov, oblikovanih 
ali na podlagi njihovih funkcij, dimenzij 
in lastnosti namenjenih, izključno ali ne, 
za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let, 
v nadaljevanju „igrač“, v Skupnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Besede „namenjen“ ni enostavno razumeti, kar povzroča različno izvajanje v državah 
članicah.

Predlog spremembe 141
Maria Matsouka

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila o varnosti in 
prostem pretoku proizvodov, oblikovanih 
ali namenjenih, izključno ali ne, za 
uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let, v 
nadaljevanju „igrač“, v Skupnosti.

1. Ta direktiva v skladu s previdnostnim 
načelom določa pravila o varnosti in
prostem pretoku proizvodov, oblikovanih 
ali namenjenih, izključno ali ne, za 
uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let, v 
nadaljevanju „igrač“, v Skupnosti.

Or. el

Predlog spremembe 142
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ta direktiva temelji na načelu, da 
proizvajalci, uvozniki in drugi 
gospodarski subjekti zagotavljajo, da 
proizvodnja ali dajanje igrač na trg, in vse 
kemične snovi, ki jih vsebujejo, nimajo 
škodljivih ali strupenih učinkov na 
zdravje otrok in na okolje. Ti ukrepi 
temeljijo na previdnostnem načelu.

Or. sv

Obrazložitev

Pogodbe in ustrezna zakonodaja Skupnosti se sklicujejo na visoko raven varovanja zdravja 
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zadevnih oseb in okolja, enako pa mora veljati za pregled zakonodaje o varnosti igrač, 
vključno s kemičnimi snovmi, ki se uporabljajo pri proizvodnji. Pri tem je treba opomniti, da 
mora biti previdnostno načelo vključeno v zakonodajo o varstvu igrač.

Predlog spremembe 143
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 2 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) „lahko povzroči zadušitev“: vsak 
predmet, katerega oblika ali velikost lahko 
brez uporabe sile, razen same teže 
predmeta, popolnoma prekrije ustne in 
nosne dihalne poti ali nižje dihalne poti; 

Or. sv

Obrazložitev

Pojav je treba opredeliti, saj zaužitje nekaterih igrač lahko povzroči zadušitev ali želodčne in 
črevesne težave. Nekatere igrače je možno zaužiti samo, če so manjše od zgoraj omenjenega 
testnega valja.

Predlog spremembe 144
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 2 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „poškodba“ pomeni fizično poškodbo 
ali škodovanje zdravju;

(13) „poškodba“ pomeni fizično poškodbo 
ali vsako, tudi dolgoročno, škodovanje 
zdravju;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo pojasnjuje, da izraz škodovanje zdravju vključuje dolgoročno škodovanje zdravju kot 
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so rakotvornost in endokrine motnje. 

Predlog spremembe 145
Maria Matsouka

Predlog direktive
Člen 2 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „poškodba“ pomeni fizično poškodbo 
ali škodovanje zdravju;

(13) „poškodba“ pomeni fizično poškodbo 
ali škodovanje zdravju, tudi dolgoročno;

Or. el

Predlog spremembe 146
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) „namenjen za uporabo pri“ pomeni,
da lahko starši ali nadzorniki upravičeno 
sklepajo, da je igrača namenjena uporabi 
pri otrocih določene starostne skupine. 
Namestitev opozorila na proizvod, da ni 
primeren za določeno starostno skupino, 
ne pomeni, da je proizvod skladen z 
varnostnimi zahtevami te direktive.

Or. en

Obrazložitev

 Študije kažejo, da opozorila na igračah niso učinkovito sredstvo za zagotavljanje 
izpolnjevanja ključnih varnostnih zahtev. Predvsem igrače, za katere se lahko upravičeno 
sklepa, da so namenjen majhnim otrokom, bi morale izpolnjevati zahteve kot je test za majhne 
dele. Stavke kot „jasno namenjene otrokom pod x meseci starosti“ je treba v tej direktivi 
opredeliti, da bi preprečili zlorabo. 
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Predlog spremembe 147
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 2 – točka 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) „mehka tekstilna igrača“ je igrača, 
oblečena ali ne, z mehko površino in 
polnjena z mehkimi materiali. Glavni del 
igrače se brez težav stisne z rokami.

Or. en

Obrazložitev

Pri mehkih tekstilnih igračah je vedno treba upoštevati, da so namenjene otrokom pod 36 
meseci starosti. Opredelitev je potrebna, da pojasnimo za kakšne igrače pravilo velja.

Predlog spremembe 148
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 2 – točka 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) „embalaža“ pomeni vsak material, 
ki spremlja igračo ob nakupu in ne sme 
biti opredeljen kot igrača, ali vsak drug 
proizvod, ki se prodaja skupaj z igračo.

Or. en

Obrazložitev

Embalaža je omenjena v direktivi in zato je potrebna jasna opredelitev, da bi ločili igračo od 
embalaže, saj se zahteve zanje razlikujejo. 
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Predlog spremembe 149
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalci pripravijo tehnično 
dokumentacijo v skladu s členom 20 in 
izvedejo ali pa so že izvedli veljavni 
postopek ugotavljanja skladnost v skladu s 
členom 18.

2. Proizvajalci pripravijo tehnično 
dokumentacijo v skladu s členom 20 in 
izvedejo ali pa so že izvedli veljavni 
postopek ugotavljanja skladnost v skladu s 
členom 18.

Kadar je bilo s takim postopkom že 
dokazano, da igrača izpolnjuje veljavne 
zahteve, proizvajalci pripravijo izjavo ES o 
skladnosti, kot je navedeno v členu 14, in 
pritrdijo znak skladnosti iz člena 16(1).

Kadar je bilo s takim postopkom že 
dokazano, da igrača izpolnjuje veljavne 
zahteve, proizvajalci pripravijo izjavo ES o 
skladnosti, kot je navedeno v členu 14, in 
pritrdijo znak skladnosti iz člena 16(1).
Kadar neodvisen ocenjevalni organ 
ugotovi, da igrača ustreza veljavnim 
zahtevam, proizvajalec v skladu s členom 
16a(1) namesti oznako skladnosti.

Or. de

(Številčenje odstavkov člena 3 v nemški različici dokumenta Komisije ne ustreza številčenju v 
angleškem in francoskem dokumentu) 

Obrazložitev

Če skladnost z zahtevami oceni neodvisna tretja stran, mora proizvajalec imeti možnost 
oglaševanja dodatne ocene z oznako CE+.

Predlog spremembe 150
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Proizvajalci hranijo tehnično 
dokumentacijo in izjavo ES o skladnosti za 
obdobje 10 let po tem, ko je bila igrača 
dana v promet.

3. Proizvajalci hranijo tehnično 
dokumentacijo in izjavo ES o skladnosti za 
obdobje 5 let po tem, ko je bila igrača dana 
v promet.
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Or. en

Obrazložitev

Predlagano desetletno obdobje bo znatno povečalo stroške hranjenja dokumentacije 
gospodarskih subjektov. Treba ga je uskladiti z drugimi zahtevami, na primer glede hranjenja 
davčne dokumentacije. 

Predlog spremembe 151
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Proizvajalci zagotavljajo, da se izvajajo 
postopki za zagotavljanje stalne skladnosti 
proizvodne serije. Treba je upoštevati
spremembe pri oblikovanju proizvoda ali 
njegovih lastnosti ter spremembe 
usklajenih standardov, s sklicevanjem na 
katere se potrdi skladnost igrače.

4. Proizvajalci zagotavljajo, da se izvajajo 
postopki za zagotavljanje stalne skladnosti 
proizvodne serije z modelom ali 
prototipom igrače in njenih delov, ki so 
bili uporabljeni za različne postopke 
ocenjevanja in skladnosti igrače ter 
njenega izpolnjevanja standardov in 
bistvenih zahtev, ki jih določata člen 9 in 
Priloga II. Proizvajalci upoštevajo tudi
spremembe pri oblikovanju proizvoda ali 
njegovih lastnosti ter spremembe 
usklajenih standardov, s sklicevanjem na 
katere se potrdi skladnost igrače.

Proizvajalci, kadar je to ustrezno,
pregledujejo vzorce trženih igrač,
raziskujejo in, po potrebi, vodijo knjigo 
pritožb ter o tovrstnem spremljanju 
obveščajo distributerje.

Proizvajalci pregledujejo vzorce
proizvedenih in trženih igrač, vključno z 
njihovimi deli. Pregledi so izvedeni vsaj 
enkrat na leto, brez poseganja v člen 38. 
Proizvajalec preuči pritožbe gospodarskih 
subjektov ter končnih uporabnikov in 
nanje odgovori v dveh tednih. Za pritožbe 
vodi register, v skladu s členom 7a, 
gospodarske subjekte in končne 
uporabnike, ki so stopili v stik z njim pa 
obvešča o tem spremljanju.

Or. sv
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Obrazložitev

Cilj direktive je okrepiti določbe glede varnosti igrač in zdravja otrok. Tudi proizvajalci 
morajo biti sposobni dokazati, da so uvedli različne postopke. Raziskave je treba opravljati 
redno in vključevati morajo predmete, ki izhajajo iz proizvodne verige, in njihove sestavne 
dele. Nenazadnje morajo biti pritožbe obravnavane v razumnem roku, ne glede na to, ali 
prihajajo od drugih gospodarskih subjektov ali končnih uporabnikov.

Predlog spremembe 152
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Proizvajalci zagotavljajo, da se izvajajo 
postopki za zagotavljanje stalne skladnosti 
proizvodne serije. Treba je upoštevati 
spremembe pri oblikovanju proizvoda ali 
njegovih lastnosti ter spremembe 
usklajenih standardov, s sklicevanjem na 
katere se potrdi skladnost igrače.

4. Proizvajalci zagotavljajo, da se izvajajo 
postopki za zagotavljanje stalne skladnosti 
proizvodne serije. Treba je upoštevati 
spremembe pri oblikovanju proizvoda ali 
njegovih lastnosti ter spremembe 
usklajenih standardov, s sklicevanjem na 
katere se potrdi skladnost igrače.

Proizvajalci, kadar je to ustrezno, 
pregledujejo vzorce trženih igrač, 
raziskujejo in, po potrebi, vodijo knjigo 
pritožb ter o tovrstnem spremljanju 
obveščajo distributerje.

Proizvajalci, kadar je to ustrezno, 
pregledujejo vzorce trženih igrač, 
raziskujejo in, po potrebi, vodijo knjigo 
pritožb ter o tovrstnem spremljanju 
obveščajo distributerje.

V primeru postopka iz člena 16a, bodo 
vključeni neodvisni organi redno jemali 
zahtevane vzorce in izvajali potrebne 
preskuse. 

Or. de

(Številčenje odstavkov člena 3 v nemški različici dokumenta Komisije ne ustreza številčenju v 
angleškem in francoskem dokumentu) 

Obrazložitev

Če skladnost z zahtevami oceni neodvisna tretja stran, mora proizvajalec imeti možnost 
oglaševanja dodatne ocene z oznako CE+.
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Predlog spremembe 153
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Proizvajalci navedejo ime in naslov, na 
katerem so dosegljivi glede informacij o 
igrači, kadar pa velikost ali narava igrače 
tega ne dovoljuje, podatke navedejo na 
embalaži ali spremni listini.

6. Proizvajalci navedejo ime in naslov ter, 
če je potrebno, ime in naslov neodvisnega 
ocenjevalnega organa na katerem so 
dosegljivi glede informacij o igrači, kadar 
pa velikost ali narava igrače tega ne 
dovoljuje, podatke navedejo na embalaži 
ali spremni listini.

Or. de

(Številčenje odstavkov člena 3 v nemški različici dokumenta Komisije ne ustreza številčenju v 
angleškem in francoskem dokumentu) 

Obrazložitev

Če skladnost z zahtevami oceni neodvisna tretja stran, mora proizvajalec imeti možnost 
oglaševanja dodatne ocene z oznako CE+.

Predlog spremembe 154
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače, ali pa po 
potrebi umaknejo proizvod s trga in ga 
odpokličejo od končnih uporabnikov. 
Takoj obvestijo nacionalne organe države 
članice, v kateri je na voljo njihova igrača, 
in jim predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih popravnih

7. Če obstaja utemeljen dvom, da igrača, 
ki jo je proizvajalec dal v promet, na 
kakršen koli način ogroža zdravje otrok 
ali ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti, proizvajalec nemudoma izvede
popravne ukrepe, da zagotovijo skladnost 
igrače, ali pa umaknejo proizvod s trga in 
ga odpokličejo od končnih uporabnikov. 
Takoj obvestijo nacionalne organe države 
članice, v kateri je na voljo njihova igrača, 
in jim natančno obrazložijo zlasti težave 
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ukrepih. neizpolnjevanja, sprejetih popravnih
ukrepov, umika ali odpoklica.

Or. xm

Obrazložitev

Treba je opredeliti, katere ukrepe bo treba sprejeti v primeru ugotovljene neskladnosti in 
varnosti, kot je določeno v predlogih sprememb v členu 10a do c. Enako velja za informacije 
pristojnih organov.

Predlog spremembe 155
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače, ali pa po 
potrebi umaknejo proizvod s trga in ga 
odpokličejo od končnih uporabnikov. 
Takoj obvestijo nacionalne organe države 
članice, v kateri je na voljo njihova igrača, 
in jim predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih popravnih 
ukrepih.

7. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače, ali pa po 
potrebi umaknejo proizvod s trga in ga 
odpokličejo od končnih uporabnikov. 
Takoj obvestijo nacionalne organe države 
članice, v kateri je na voljo njihova igrača, 
in jim predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih popravnih 
ukrepih.
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Neodvisni organi, ki menijo ali 
utemeljeno domnevajo, da igrača, ki so jo 
ocenili in je bila dana v promet, ni v 
skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti, 
od proizvajalca zahteva, da izvede 
popravne ukrepe, da zagotovijo skladnost 
igrače, ali pa po potrebi umaknejo 
proizvod s trga in ga odpokličejo od 
končnih uporabnikov. Takoj obvestijo 
nacionalne organe države članice, v kateri 
je na voljo njihova igrača, in jim 
predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in popravnih ukrepih, ki 
jih je treba sprejeti.

Or. de

(Številčenje odstavkov člena 3 v nemški različici dokumenta Komisije ne ustreza številčenju v 
angleškem in francoskem dokumentu) 

Obrazložitev

Posledica uvedbe oznake CE+.

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

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače, ali pa po 
potrebi umaknejo proizvod s trga in ga 
odpokličejo od končnih uporabnikov.
Takoj obvestijo nacionalne organe države 
članice, v kateri je na voljo njihova igrača, 
in jim predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih popravnih 
ukrepih.

7. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače, ali pa po 
potrebi umaknejo proizvod s trga in ga 
odpokličejo od končnih uporabnikov.
Takoj obvestijo nacionalne organe države 
članice, v kateri je na voljo njihova igrača, 
in jim predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih popravnih 
ukrepih. Proizvajalci nemudoma ustavijo 
dajanje igrače na trg za obdobje, ki je 
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skladno z veljavno zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 157
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Proizvajalci na zahtevo pristojnih 
nacionalnih organov predložijo vse 
potrebne informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti igrače. S temi 
organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri 
kateri koli dejavnosti, katere cilj je 
preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 
igrače, ki so jih dali v promet.

8. Proizvajalci na zahtevo pristojnih 
nacionalnih organov v sedmih dneh
predložijo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
igrače. S temi organi na njihovo zahtevo 
sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 
cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 
igrače, ki so jih dali v promet.

Or. en

Obrazložitev

Rok za posredovanje potrebnih informacij in dokumentacije je treba točno opredeliti, da bi 
zagotovili boljše izvajanje varnostnih ukrepov za varovanje zdravja otrok. 

Predlog spremembe 158
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Proizvajalci pristojne nacionalne 
organe obvestijo o imenovanju 
pooblaščenega zastopnika na ozemlju, na 
katerem so na trgu na voljo njihove 
igrače, najkasneje štiri tedne po določitvi.

Or. en
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Obrazložitev

To informacijo je treba posredovati pristojnim nacionalnim organom v predpisanem roku. 

Predlog spremembe 159
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Obvestilo o imenovanju 
pooblaščenega zastopnika vsebuje vsaj 
njegove podatke (ime in priimek, poštni 
naslov, telefonsko številko, elektronski 
naslov, spletno stran), igrače, za katere 
mora izpolniti obveznosti iz odstavka 3, ter 
enotno identifikacijsko številko teh igrač.

Or. en

Obrazložitev

Minimalne informacije, ki jih mora proizvajalec sporočiti pristojnim nacionalnim organom v 
zvezi z imenovanjem pooblaščenega zastopnika, morajo biti določene, da se lahko dosežejo 
cilji te direktive. 

Predlog spremembe 160
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za nacionalne nadzorne organe imeti na 
voljo izjavo ES o skladnosti in tehnično 
dokumentacijo za obdobje 10 let;

(a) za nacionalne nadzorne organe imeti na 
voljo izjavo ES o skladnosti in tehnično 
dokumentacijo za obdobje 5 let;

Or. en
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Obrazložitev

Predlagano desetletno obdobje bo znatno povečalo stroške hranjenja dokumentacije 
gospodarskih subjektov. Treba ga je uskladiti z drugimi zahtevami, na primer glede hranjenja 
davčne dokumentacije. 

Predlog spremembe 161
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) na zahtevo pristojnih nacionalnih 
organov zagotoviti vse informacije in 
dokumentacijo, potrebne za dokazovanje 
skladnosti igrače.

(b) na zahtevo pristojnih nacionalnih 
organov v sedmih dneh zagotoviti vse 
informacije in dokumentacijo, potrebne za 
dokazovanje skladnosti igrače.

Or. en

Obrazložitev

Rok za posredovanje potrebnih informacij in dokumentacije je treba točno opredeliti, da bi 
zagotovili boljše izvajanje varnostnih ukrepov za varovanje zdravja otrok.

Predlog spremembe 162
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Uvozniki morajo delovati s potrebno 
skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vseh 
igrač, ki jih dajo v promet, z veljavnimi 
zahtevami.

1. Uvozniki morajo delovati s potrebno 
skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vseh 
igrač, ki jih dajo v promet, z veljavnimi 
zahtevami, in da so vse igrače na trgu 
skladne s to direktivo in varne.

Or. en
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Obrazložitev

Potrebno je pojasniti, da uvozniki tudi prevzemajo del odgovornosti pri uporabi in 
upoštevanju ciljev revizije te direktive. Zadnji predlog spremembe je jezikovne narave

Predlog spremembe 163
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uvozniki navedejo ime in naslov, na
katerem so dosegljivi glede informacij o 
igrači, kadar pa velikost ali narava igrače 
tega ne dovoljuje, podatke navedejo na 
embalaži ali spremni listini.

3. Uvozniki vidno in čitljivo navedejo ime 
in naslov, telefonske številke ter 
elektronsko pošto, na katerih so dosegljivi 
glede informacij o igrači, kadar pa velikost 
ali narava igrače tega ne dovoljuje, podatke
vidno navedejo ter jih jasno ločijo od 
opisa igrače na embalaži ali spremni 
listini.

Or. en

Obrazložitev

Informacije, ki so bile prvotno predlagane, morajo biti dopolnjene ter lahko in hitro dostopne. 

Predlog spremembe 164
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače ali pa po 
potrebi umaknejo igračo s trga in 
odpokličejo od končnih uporabnikov.
Takoj obvestijo nacionalne organe države 

5. Če obstaja utemeljen dvom, da igrača, 
ki so jo uvozniki dali v promet, na kakršen 
koli način ogroža zdravje otrok ali ni v 
skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti,
uvozniki nemudoma izvedejo popravne 
ukrepe, da zagotovijo skladnost igrače ali 
pa umaknejo igračo s trga in odpokličejo 
od končnih uporabnikov. Takoj obvestijo 
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članice, v kateri je na voljo njihova igrača, 
in jim predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih popravnih
ukrepih.

nacionalne organe države članice, v kateri 
je na voljo njihova igrača, in jim natančno 
obrazložijo zlasti težave neizpolnjevanja,
sprejetih popravnih ukrepov, umika ali 
odpoklica.

Or. en

Predlog spremembe 165
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Uvozniki imajo za obdobje 10 let na 
vpogled izvod izjave ES o skladnosti ter jo 
na zahtevo predložijo organom za nadzor 
trga in zagotovijo, da je tehnična 
dokumentacija na zahtevo na voljo 
navedenim organom.

6. Uvozniki imajo za obdobje 5 let na 
vpogled izvod izjave ES o skladnosti ter jo 
na zahtevo predložijo organom za nadzor 
trga in zagotovijo, da je tehnična 
dokumentacija na zahtevo na voljo 
navedenim organom.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano desetletno obdobje bo znatno povečalo stroške hranjenja dokumentacije 
gospodarskih subjektov. Treba ga je uskladiti z drugimi zahtevami, na primer glede hranjenja 
davčne dokumentacije. 

Predlog spremembe 166
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Uvozniki na zahtevo pristojnega 
nacionalnega organa posredujejo vse 
potrebne informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti igrače. S temi 
organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri 

7. Uvozniki na zahtevo pristojnih 
nacionalnih organov v sedmih dneh 
posredujejo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
igrače. S temi organi na njihovo zahtevo 
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kateri koli dejavnosti, katere cilj je 
preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 
igrače, ki so jih dali v promet.

sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 
cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 
igrače, ki so jih dali v promet.

Or. en

Obrazložitev

Določiti je treba časovno omejitev za posredovanje potrebnih informacij in dokumentacije.

Predlog spremembe 167
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Distributerji morajo delovati s potrebno 
skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vseh 
igrač, katerih dostopnost na trgu 
omogočijo, z ustreznimi zahtevami.

1. Distributerji morajo delovati s potrebno 
skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vseh 
igrač, katerih dostopnost na trgu 
omogočijo, z ustreznimi zahtevami, in da 
so vse igrače na trgu skladne s to 
direktivo, da bi zagotovili, da so igrače, ki 
jih dajo na trg, varne.

Or. en

Obrazložitev

Vsi udeleženci oskrbovalne verige morajo prevzeti del odgovornosti pri izvajanju in 
upoštevanju ciljev te direktive. 

Predlog spremembe 168
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 

4. Če obstaja utemeljen dvom, da igrača, 
ki so jo distributerji dali v promet, na 
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promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače, ali pa po 
potrebi umaknejo proizvod s trga in ga 
odpokličejo od končnih uporabnikov.
Takoj obvestijo nacionalne organe države 
članice, v kateri je na voljo njihova igrača,
in jim predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih popravnih
ukrepih.

kakršen koli način ogroža zdravje otrok ni 
v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti,
distributerji nemudoma izvedejo popravne 
ukrepe, da zagotovijo skladnost igrače, ali 
pa umaknejo proizvod s trga in ga 
odpokličejo od končnih uporabnikov.
Takoj obvestijo druge zadevne 
gospodarske subjekte in nacionalne organe 
države članice, v kateri je na voljo njihova 
igrača, in jim natančno obrazložijo zlasti
težave neizpolnjevanja in sprejetih 
popravnih ukrepov, umika ali odpoklica.

Or. en

Obrazložitev

Rok za posredovanje potrebnih informacij in dokumentacije je treba točno opredeliti, da bi 
zagotovili boljše izvajanje varnostnih ukrepov za varovanje zdravja otrok.

Predlog spremembe 169
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Distributerji na zahtevo pristojnih 
nacionalnih organov posredujejo vse 
potrebne informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti igrače. S temi 
organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri 
kateri koli dejavnosti, katere cilj je 
preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 
igrače, katerih dostopnost na trgu so 
omogočili.

5. Distributerji na zahtevo pristojnih 
nacionalnih organov v sedmih dneh 
posredujejo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
igrače. S temi organi na njihovo zahtevo 
sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 
cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 
igrače, katerih dostopnost na trgu so 
omogočili.

Or. en

Obrazložitev

Rok za posredovanje potrebnih informacij in dokumentacije je treba točno opredeliti, da bi 
zagotovili boljše izvajanje varnostnih ukrepov za varovanje zdravja otrok.
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Predlog spremembe 170
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Register

Gospodarski subjekti vodijo register 
popravnih ukrepov, pritožb, umikov, 
odpoklicev ter sprejetih pritožb drugih 
gospodarskih subjektov in končnih 
uporabnikov ter ukrepov, sprejetih v 
povezavi s tem.
V registru morajo biti za vsakega od 
omenjenih ukrepov navedeni razlogi, 
enotna identifikacijska številka igrače ter 
identifikacija, ki omogoča njeno 
sledljivost, pa tudi datum prejema 
reklamacije ali pritožbe ter datum, na 
katerega je bilo odposlano obvestilo o 
sprejetih ukrepih.
Register se ohrani za obdobje 10 let. 
Subjekti ga dajo na voljo pristojnim 
nacionalnim organom na njihovo zahtevo.

Or. en

Obrazložitev

Člen 3 (4) se sklicuje na register, ki ga vodijo proizvajalci. V tej direktivi je nujno opredeliti 
določbe, ki se uporabljajo za vodenje registra. 
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Predlog spremembe 171
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 8 – pododstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ki je kot neodvisni ocenjevalni organ 
lahko certificiral oznako CE+. 

Or. de

Obrazložitev

Posledica uvedbe oznake CE+.

Predlog spremembe 172
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen morajo razpolagati z 
ustreznimi sistemi in postopki, ki 
omogočajo, da so te informacije na zahtevo 
na voljo organom za nadzor trga za 
obdobje 10 let.

V ta namen morajo razpolagati z 
ustreznimi sistemi in postopki, ki 
omogočajo, da so te informacije na zahtevo 
na voljo organom za nadzor trga za 
obdobje 5 let.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano desetletno obdobje bo znatno povečalo stroške hranjenja dokumentacije 
gospodarskih subjektov. Treba ga je uskladiti z drugimi zahtevami, na primer glede hranjenja 
davčne dokumentacije. 
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Predlog spremembe 173
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen morajo razpolagati z 
ustreznimi sistemi in postopki, ki 
omogočajo, da so te informacije na zahtevo 
na voljo organom za nadzor trga za 
obdobje 10 let.

V ta namen morajo razpolagati z 
ustreznimi sistemi in postopki, ki 
omogočajo, da so te informacije na zahtevo
v sedmih dneh na voljo organom za nadzor 
trga za obdobje 10 let.

Or. en

Obrazložitev

Roke predložitve vsakega dokumenta ali informacij je potrebno točno opredeliti. Taka 
določitev je element za krepitev uporabe ukrepov varnosti, ki zagotavlja zdravje otrok.

Predlog spremembe 174
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se igrače ne 
dajejo v promet, če ne izpolnjujejo 
osnovnih varnostnih zahtev iz odstavka 2, 
kar zadeva splošne varnostne zahteve, in 
Priloge II, kar zadeva posamezne 
varnostne zahteve.

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se igrače ne 
dajejo v promet, če ne izpolnjujejo 
osnovnih varnostnih zahtev. Ti ukrepi 
ustrezno upoštevajo previdnostno načelo. 

Or. en
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Predlog spremembe 175
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se igrače ne 
dajejo v promet, če ne izpolnjujejo 
osnovnih varnostnih zahtev iz odstavka 2, 
kar zadeva splošne varnostne zahteve, in 
Priloge II, kar zadeva posamezne varnostne 
zahteve.

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se igrače ne 
dajejo v promet, če ne izpolnjujejo 
osnovnih varnostnih zahtev iz odstavka 2, 
kar zadeva splošne varnostne zahteve, in 
Priloge II, kar zadeva posamezne varnostne 
zahteve. Ti ukrepi ustrezno upoštevajo 
previdnostno načelo.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 176
Maria Matsouka

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se igrače ne 
dajejo v promet, če ne izpolnjujejo 
osnovnih varnostnih zahtev iz odstavka 2, 
kar zadeva splošne varnostne zahteve, in 
Priloge II, kar zadeva posamezne varnostne 
zahteve.

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se igrače ne 
dajejo v promet, če ne izpolnjujejo 
osnovnih varnostnih zahtev iz odstavka 2, 
kar zadeva splošne varnostne zahteve, in 
Priloge II, kar zadeva posamezne varnostne 
zahteve. Države članice ustrezno 
upoštevajo previdnostno načelo.
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Or. el

Predlog spremembe 177
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri sprejemanju teh ukrepov države 
članice ustrezno upoštevajo previdnostno 
načelo iz člena 8 direktive 2001/95/ES.

Or. en

Obrazložitev

V direktivi o splošni varnosti proizvodov je navedeno, da morajo pristojni organi držav članic 
pri sprejemanju ukrepov za nadzor trga zoper nek proizvod upoštevati previdnostno načelo. 
Ker je z igračami povezana varnost otrok, mora biti z direktivo o varnosti igrač zagotovljena 
stopnja varnosti, ki je vsaj tako visoka kot tista, zahtevana v direktivi o splošni varnosti 
proizvodov.

Predlog spremembe 178
Maria Matsouka

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Igrače ne ogrožajo varnosti ali zdravja 
uporabnikov ali tretjih strank, kadar se 
uporabijo v skladu s predvideno ali 
predvidljivo uporabo, ob upoštevanju 
obnašanja otrok. Upoštevati je treba 
sposobnost uporabnika in po potrebi 
njegovega nadzornika, zlasti pri igračah, ki 
so zaradi svojih funkcij, dimenzij in 
značilnosti namenjene za uporabo pri 
otrocih, mlajših od 36 mesecev. Nalepke 
na igračah ali njihovi embalaži ter navodila 
za uporabo, s katerimi so opremljene, 

2. Igrače ne ogrožajo varnosti ali zdravja 
uporabnikov ali tretjih strank, kadar se 
uporabijo v skladu s predvideno ali 
predvidljivo uporabo, ob upoštevanju 
obnašanja otrok. Upoštevati je treba 
sposobnost uporabnika in po potrebi 
njegovega nadzornika, zlasti pri igračah, ki 
so zaradi svojih funkcij, dimenzij in 
značilnosti namenjene za uporabo pri 
otrocih, mlajših od 60 mesecev. Nalepke 
na igračah in/ali njihovi embalaži ter 
navodila za uporabo, s katerimi so 
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morajo uporabnike ali njihove nadzornike 
opozoriti na nevarnosti pri njihovi uporabi 
in tveganja poškodbe, ki izhajajo iz 
uporabe igrač, ter na načine, kako se jim 
izogniti.

opremljene, morajo uporabnike ali njihove 
nadzornike opozoriti na nevarnosti pri 
njihovi uporabi in tveganja poškodbe, ki 
izhajajo iz uporabe igrač, ter na načine, 
kako se jim izogniti.

Or. el

Predlog spremembe 179
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Igrače ne ogrožajo varnosti ali zdravja 
uporabnikov ali tretjih strank, kadar se 
uporabijo v skladu s predvideno ali 
predvidljivo uporabo, ob upoštevanju
obnašanja otrok.

2. Igrače ne ogrožajo varnosti ali zdravja 
uporabnikov ali tretjih strank, kadar se 
uporabijo v skladu s predvideno uporabo, 
ob upoštevanju dejstva, da je obnašanje
otrok pogosto nepredvidljivo in da zato za 
igrače veljajo še zlasti strogi varnostni in 
zdravstveni standardi.

Or. en

Obrazložitev

Standardno „obnašanje otrok“ ne obstaja, saj je to pogosto nepredvidljivo.

Predlog spremembe 180
Emmanouil Angelakas

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upoštevati je treba sposobnost uporabnika 
in po potrebi njegovega nadzornika, zlasti 
pri igračah, ki so zaradi svojih funkcij, 
dimenzij in značilnosti namenjene za 
uporabo pri otrocih, mlajših od 36 
mesecev.

Upoštevati je treba sposobnost uporabnika 
in po potrebi njegovega nadzornika, zlasti 
pri igračah, ki so zaradi svojih funkcij, 
dimenzij in značilnosti namenjene za 
uporabo pri otrocih, mlajših od 36 
mesecev. Za specifične kategorije igrač se 
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lahko določijo druge starostne omejitve v 
skladu z varnostnimi zahtevami 
usklajenih standardov iz člena 12.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje zgolj na eno starostno omejitev ni dovolj, da bi zaobjeli razvoj standardizacije, v 
kateri že obstaja sklicevanje na otroke, ki ne morejo samostojno sedeti (po opredelitvi med 5 
in 10 meseci), in se preučujejo druge starostne omejitve (na primer 18 mesecev).

Predlog spremembe 181
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nalepke na igračah ali njihovi embalaži ter 
navodila za uporabo, s katerimi so 
opremljene, morajo uporabnike ali njihove 
nadzornike opozoriti na nevarnosti pri 
njihovi uporabi in tveganja poškodbe, ki 
izhajajo iz uporabe igrač, ter na načine, 
kako se jim izogniti.

Nalepke na igračah in/ali njihovi embalaži 
ter navodila za uporabo, s katerimi so 
opremljene, morajo uporabnike ali njihove 
nadzornike opozoriti na nevarnosti igrač
pri njihovi uporabi in povezanega tveganja 
poškodbe, ki izhajajo iz uporabe igrač, ter 
na načine, kako se jim izogniti.

Or. en

Obrazložitev

Potrošnikom ni vedno razumljivo, kadar opozorilo označuje le, kateri deli igrače lahko 
povzročijo škodo ali da igrača vsebuje določene kemikalije. Potrošnikom na primer ni 
razumljivo, da opozorilo „majhne žogice“ pomeni, da igrača lahko povzroči zadavljenje v 
grlu. Opozorilo bi torej uporabniku moralo dati jasne informacije o morebitnih 
poškodbah/nevarnostih in o povezanih tveganjih pri uporabi igrače.
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Predlog spremembe 182
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Opozorila, ki so potrebna za izbiro varne 
igrače glede na nameravano uporabo ali 
uporabnika, morajo biti na embalaži za 
potrošnika ali na spletni strani kadar je to 
primerno ali kako drugače priložena k 
igrači tako, da jih potrošnik lahko prebere 
pred nakupom. Opozorila o nevarnostih, 
ki so prisotne ob vsaki uporabi igrače ali 
ob nevarnem obnašanju, do katerega bo 
verjetno prišlo po daljši uporabi, je treba 
trajno označiti na igrači.

Or. en

Predlog spremembe 183
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Trenutno so opozorila včasih skrita, zabrisana ali prekrita z drugimi sporočili, na primer na 
embalaži. Z navedbo, da morajo biti jasno vidna, bi odpravili to težavo.

Predlog spremembe 184
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Opozorila so včasih skrita, zabrisana ali prekrita s sporočili. Z navedbo, da morajo biti jasno 
vidna, bi odpravili to težavo. V nekaterih primerih jih je nemogoče prebrati. Komisija je to 
težavo obravnavala v predlogu uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom in 
podobno je treba storiti tudi v tem besedilu.

Predlog spremembe 185
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorila na embalaži ali nalepki morajo 
biti natisnjena s črkami velikosti vsaj 
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3 mm ter dobro vidna, in sicer mora biti 
med črkami in ozadjem velik kontrast.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih primerih je opozorila nemogoče prebrati. Komisija je to težavo obravnavala v 
predlogu o revidirani uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o 
živilih potrošnikom in zato predlagamo, da se na podoben način obravnava v direktivi o 
varnosti igrač.

Predlog spremembe 186
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Opozorila, ki so potrebna za izbiro varne 
igrače glede na nameravano uporabo ali 
uporabnika, morajo biti na embalaži za 
potrošnika ali kako drugače priložena k 
igrači tako, da jih potrošnik lahko prebere 
pred nakupom. Pri nakupu prek spleta 
mora biti opozorilo jasno prikazano na 
spletni strani.

Or. en

Obrazložitev

Nekatera opozorila določajo omejitve glede uporabe in/ali uporabnika, da je igrača varna. 
Za oceno o varnosti igrače pred nakupom potrošnik potrebuje informacije že v trgovini ali na 
spletni strani in ne šele, ko doma igračo razpakira. Opozorila o starosti in vsa varnostna 
opozorila morajo zato biti potrošniku jasna pred nakupom. To načelo bi moralo veljati za 
opozorila od 1 do 7 Priloge V ter tudi na primer za omejitve glede teže in opozorila, da 
imitacije zaščitnih mask in čelad ne zagotavljajo zaščite. Številna opozorila so še vedno lahko 
prikazana v navodilih za uporabo.
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Predlog spremembe 187
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Opozorila, ki so navedena na embalaži ali 
pritrjeni nalepki, morajo biti natisnjena 
čitljivo ter dobro vidna, med besedilom in 
ozadjem pa mora biti velik kontrast.

Or. en

Obrazložitev

Opozorila so včasih skrita, zabrisana ali prekrita s sporočili. Z navedbo, da morajo biti jasno 
vidna, bi to težavo odpravili. V nekaterih primerih je opozorila nemogoče prebrati. Komisija 
je to težavo obravnavala v predlogu uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom 
in podobno je treba storiti tudi v tem besedilu. 

Predlog spremembe 188
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo 
starost uporabnikov, so vidna, berljiva in 
jasno prikazana na prodajnih mestih. 
Opozorila, ki so potrebna za izbiro varne 
igrače glede na nameravano uporabo ali 
uporabnika, morajo biti na embalaži za 
potrošnika ali na spletni strani ali kako 
drugače priložena k igrači tako, da jih 
potrošnik lahko prebere pred nakupom. 

Or. en
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Obrazložitev

Opozorila so včasih skrita, zabrisana ali prekrita s sporočili. Z navedbo, da morajo biti jasno 
vidna, bi to težavo odpravili. V nekaterih primerih je opozorila nemogoče prebrati. Komisija 
je to težavo obravnavala v predlogu uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom 
in podobno je treba storiti tudi v tem besedilu. 

Predlog spremembe 189
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba preprečiti, da bi potrošnik šele doma po odprtju embalaže ugotovil, da igrača 
ni varna za otroke. Če bi prišlo do tega, je morda otroku ne bi vzel in je nesel nazaj na 
prodajno mesto. Pomembno je, da potrošniki vidijo in razumejo opozorila pred nakupom, 
zato da lahko ocenijo nevarnost v zvezi z igračo, ki jo želijo kupiti, ter se odločijo, ali je po 
njihovem mnenju s stališča varnosti primerna za otroka. 

Predlog spremembe 190
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo 
starost uporabnikov, so vidna, berljiva in 

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

Opozorila, ki so potrebna za izbiro varne 
igrače glede na nameravano uporabo ali 
uporabnika, so neizbrisno in jasno 
prikazana na igrači sami ali/in na 
embalaži tako, da lahko potrošnik prebere 
informacije pred nakupom. Ta določba 
velja za opozorila iz dela B priloge V.

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba preprečiti, da bi potrošnik šele doma po odprtju embalaže ugotovil, da igrača 
ni varna za otroke. Če bi prišlo do tega, je morda otroku ne bi vzel in je nesel nazaj na 
prodajno mesto. Pomembno je, da potrošniki vidijo in razumejo opozorila pred nakupom, 
zato da lahko ocenijo nevarnost v zvezi z igračo, ki jo želijo kupiti, ter se odločijo, ali je po 
njihovem mnenju s stališča varnosti primerna za otroka. 

Predlog spremembe 191
Maria Matsouka

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. el
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Predlog spremembe 192
Anna Hedh

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorila o nevarnosti, ki je prisotna ob 
vsaki uporabi igrače ali ob nevarnem 
obnašanju, do katerega bo verjetno prišlo 
po daljši uporabi, je treba na igrači trajno 
označiti.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih primerih je treba potrošnike opomniti na nevarnost ob vsaki uporabi igrače ali 
takrat, ko je od njenega nakupa preteklo že dlje časa, da bi preprečili nevarno obnašanje, 
povezano z njeno uporabo. Ta opozorila bi bilo zato treba trajno označiti na sami igrači. To 
načelo bi moralo veljati le za opozorila iz točke 2 ter točk 5 in 6 priloge V ter opozorila glede 
zapletanja v ropotuljice na vozičkih (že standardna zahteva za igrače).

Predlog spremembe 193
Charlotte Cederschiöld

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorilo na nevarnost, do katere pride 
ob vsaki uporabi igrače, je treba na igrači 
trajno označiti.

Or. en

Obrazložitev

Opozorila so včasih skrita, zabrisana ali prekrita s sporočili. Z navedbo, da morajo biti jasno 
vidna, bi to težavo odpravili. V nekaterih primerih je opozorila nemogoče prebrati. Komisija 
je to težavo obravnavala v predlogu uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom 
in podobno je treba storiti tudi v tem besedilu. 
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Predlog spremembe 194
Maria Matsouka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorila, ki so koristna pri izbiri varne 
igrače za nameravano uporabo ali 
uporabnika, so jasno prikazana na igrači 
in/ali na njeni embalaži tako, da lahko 
potrošniki preberejo informacije pred 
nakupom.

Or. el

Predlog spremembe 195
Maria Matsouka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorila, ki jih mora potrošnik 
upoštevati ob vsaki uporabi igrače ali ob 
daljši uporabi igrače po nakupu, da bi 
preprečil njeno nevarno ali nepravilno 
uporabo, je treba trajno pritrditi tako na 
igračo kot na njeno embalažo.

Or. el

Predlog spremembe 196
Christel Schaldemose

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorila, ki bi jih bilo treba upoštevati 
ob vsaki uporabi igrače ali ob daljši 
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uporabi igrače po nakupu, da bi preprečili 
njeno nevarno ali nepravilno uporabo, je 
treba trajno označiti tako na igrači kot na 
njeni embalaži. To velja za opozorila iz 
točk 2, 5 in 6 dela B priloge V.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih primerih je treba potrošnike opomniti na nevarnost ob vsaki uporabi igrače ali 
takrat, ko je od njenega nakupa preteklo že dlje časa, da bi preprečili s tem povezano 
tveganje. Primer: pri napihljivih blazinah, ki niso primerne za uporabo v slani vodi (morju), 
je bistveno, da je to opozorilo na njih trajno označeno. Enako velja za igrače, ki jih je 
otrokom treba vzeti, ko presežejo določeno starost.

Predlog spremembe 197
Christel Schaldemose

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pripravi smernice o načinu 
predstavitve opozoril. Smernice se 
pripravijo skupaj z različnimi 
zainteresiranimi skupinami in organi 
držav članic, pri čemer se upoštevajo 
najnovejši znanstveni in tehnični dosežki.

Or. en

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 198
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Glede na mnenje odbora se Komisija 
odloči, da objavi, ne objavi, objavi z 
omejitvijo, ohrani, ohrani z omejitvijo ali 
umakne sklicevanja na zadevni standard v 
Uradnem listu Evropske unije.

2. Če se sklicevanja v Uradnem listu 
Evropske unije na zadevni standard iz 
člena 13 objavijo z omejitvijo ali ohranijo 
z omejitvijo, lahko Komisija v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(a) sprejme sklep, v katerem 
navede razloge za omejitev. V sklepu so 
lahko navedene mejne vrednosti in druga 
merila, ki ustrezajo zadevnim posebnim 
varnostnim zahtevam. V sklepu je jasno 
navedeno, ali se igrača, ki ustreza 
usklajenemu standardu, kot ga dopolnjuje 
sklep, šteje za skladno z zahtevami 
standarda in sklepa.

Or. en

Predlog spremembe 199
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če se sklicevanja v Uradnem listu 
Evropske unije na zadevni standard iz 
člena 13 objavijo z omejitvijo ali ohranijo 
z omejitvijo, lahko Komisija v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2) sprejme sklep, v katerem 
navede razloge za omejitev. V sklepu so 
lahko navedene mejne vrednosti in druga 
merila, ki ustrezajo zadevnim posebnim 
varnostnim zahtevam. V sklepu je jasno 
navedeno, ali se igrača, ki ustreza 
usklajenemu standardu, kot ga dopolnjuje 
sklep, šteje za skladno z zahtevami 
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standarda in sklepa.

Or. en

Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 200
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če se sklicevanja v Uradnem listu 
Evropske unije na zadevni standard iz 
tega člena objavijo ali ohranijo z 
omejitvami, lahko Komisija v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2) sprejme sklep, v katerem 
navede razloge za omejitev. V sklepu je 
jasno navedeno, ali se igrača, ki ustreza 
usklajenemu standardu, kot ga dopolnjuje 
sklep, šteje za skladno z zahtevami 
standarda in sklepa. 

Or. en

Obrazložitev

The standardisation processes 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. 
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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.

Predlog spremembe 201
Emmanouil Angelakas

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izjava ES o skladnosti vsebuje najmanj 
elemente, opredeljene v Prilogi III, in se 
stalno posodablja. Izjava ES o skladnosti 
mora imeti vzorčno strukturo, določeno v 
Prilogi III.

2. Izjava ES o skladnosti vsebuje najmanj 
elemente, opredeljene v Prilogi III, in se 
stalno posodablja. Izjava ES o skladnosti 
mora imeti vzorčno strukturo, določeno v 
Prilogi III. Prevedena mora biti v jezik ali 
jezike, ki jih zahteva država članica, v 
kateri se igrača da na trg ali na katere 
trgu je dostopna.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev besedila. 

Predlog spremembe 202
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Izjava ES o skladnosti po potrebi 
vključuje izjavo neodvisnega 
ocenjevalnega organa, ki je opravil oceno.

Or. de
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Obrazložitev

Posledica uvedbe oznake CE+.

Predlog spremembe 203
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Proizvajalec s pripravo izjave ES o 
skladnosti prevzame odgovornost za 
skladnost igrače.

3. Proizvajalec s pripravo izjave ES o 
skladnosti prevzame odgovornost za 
skladnost igrače. Kopijo izjave o skladnosti 
je na zahtevo treba predložiti zadevnim 
organom ter gospodarskim subjektom v 
dobavni verigi.

Or. en

Obrazložitev

Da bi pripravili potrebno oceno o varnosti igrače ter predložili dokumente, ki jih zahtevajo 
npr. organi za nadzor trga, imajo distributerji in drugi gospodarski subjekti v dobavni verigi 
pravico zahtevati dokumente od proizvajalca. Distributerji so opozorili, da je to zanje 
pomembno.

Predlog spremembe 204
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Proizvajalec s pripravo izjave ES o 
skladnosti prevzame odgovornost za 
skladnost igrače. 

3. Proizvajalec s pripravo izjave ES o 
skladnosti prevzame odgovornost za 
skladnost igrače. Kopijo certifikata ES o 
tipu je na zahtevo treba predložiti 
zadevnim organom ter gospodarskim 
subjektom v dobavni verigi. 
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Or. en

Obrazložitev

Da bi pripravili potrebno oceno o varnosti igrače ter predložili dokumente, ki jih zahtevajo 
npr. organi za nadzor trga, imajo distributerji in drugi gospodarski subjekti v dobavni verigi 
pravico zahtevati dokumente od proizvajalca. 

Predlog spremembe 205
Wolfgang Bulfon

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Oznaka CE mora vključevati navedbo 
ocenjevalnega organa, ki je potrdil 
skladnost.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi navedbe številke ocenjevalnega organa bi bilo oznako CE teže zlorabiti.

Predlog spremembe 206
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače, ki niso opremljene z znakom CE 
in niso v skladu z določbami te direktive, 
se lahko pojavijo na sejmih in razstavah, 
pod pogojem, da so opremljene z znakom, 
ki jasno navaja, da igrače ne izpolnjujejo 
zahtev te direktive ter niso za prodajo ali 
brezplačno distribucijo.

7. Države članice ne smejo preprečiti, da 
se igrače, ki niso opremljene z znakom CE 
ali kako drugače niso v skladu z 
določbami te direktive, ne bi pojavljale na 
sejmih in razstavah, pod pogojem, da so 
opremljene z znakom, ki jasno navaja, da 
igrače ne izpolnjujejo zahtev te direktive 
ter niso za prodajo ali brezplačno 
distribucijo.
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Or. en

Obrazložitev

Za igrače na sejmih ne velja, da so dane na notranji trg, zato se proti njim ne smejo sprejeti 
ukrepi, tudi če so nevarne. Za uvoznike in distributerje na sejmu mora biti označeno, da jih ne 
smejo prodajati. Četudi ne ustrezajo standardom, večina igrač na sejmih nosi oznako CE. 
Sedanje besedilo organom za nadzor trga otežuje, da bi razstavljavce prisilili k postavitvi 
znakov, saj v njem niso zajete igrače, ki imajo oznako CE, vendar ne izpolnjujejo standardov. 

Predlog spremembe 207
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače, ki niso opremljene z znakom CE 
in niso v skladu z določbami te direktive, 
se lahko pojavijo na sejmih in razstavah, 
pod pogojem, da so opremljene z znakom, 
ki jasno navaja, da igrače ne izpolnjujejo 
zahtev te direktive ter niso za prodajo ali 
brezplačno distribucijo.

7. Igrače, ki niso opremljene z znakom CE 
ali kako drugače niso v skladu z 
določbami te direktive, se lahko pojavijo 
na sejmih in razstavah, pod pogojem, da so 
opremljene z znakom, ki jasno navaja, da 
igrače ne izpolnjujejo zahtev te direktive 
ter niso za prodajo ali brezplačno 
distribucijo.

Or. en

Obrazložitev

Za igrače na sejmih ne velja, da so na notranjem trgu, zato se proti njim ne smejo sprejeti 
ukrepi, tudi če so nevarne. Za uvoznike in distributerje na sejmu mora biti označeno, da jih ne 
smejo prodajati v Evropski uniji. Četudi ne ustrezajo standardom, večina igrač na sejmih nosi 
oznako CE. Sedanje besedilo organom za nadzor trga otežuje, da bi razstavljavce prisilili k 
postavitvi znakov, saj v njem niso zajete igrače, ki imajo oznako CE, vendar ne izpolnjujejo 
standardov.
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Predlog spremembe 208
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače, ki niso opremljene z znakom CE 
in niso v skladu z določbami te direktive, 
se lahko pojavijo na sejmih in razstavah, 
pod pogojem, da so opremljene z znakom, 
ki jasno navaja, da igrače ne izpolnjujejo 
zahtev te direktive ter niso za prodajo ali 
brezplačno distribucijo.

7. Igrače, ki niso opremljene z znakom CE 
ali kako drugače niso v skladu z 
določbami te direktive, se lahko pojavijo 
na sejmih in razstavah, pod pogojem, da so 
opremljene z znakom, ki jasno navaja, da 
igrače ne izpolnjujejo zahtev te direktive 
ter niso za prodajo ali brezplačno 
distribucijo.

Or. en

Predlog spremembe 209
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Igrače, ki so dane na trg in so namenjene 
otrokom, mlajšim od treh let, morajo 
nositi oznako CE+.
Igrače, ki so dane na trg in so namenjene 
otrokom, starim tri leta ali več, lahko 
nosijo oznako CE+.
V drugih pogledih veljajo določbe člena 
15.

Or. de

Obrazložitev

Posledica uvedbe oznake CE+.
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Predlog spremembe 210
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a
Pravila in pogoji za namestitev znaka 

CE+
1. Znak CE+ je sestavljen iz začetnic CE 
in simbola +  v naslednji obliki:

[slika]
2. V drugih pogledih veljajo določbe člena 
16.

Or. de

Obrazložitev

Posledica uvedbe oznake CE+.

Predlog spremembe 211
Maria Matsouka

Predlog direktive
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalci pred dajanjem igrače v promet 
izvedejo analizo kemijskih, fizikalnih, 
mehanskih, električnih, vnetljivih, 
higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki 
jih lahko predstavlja igrača, ter oceno 
možne izpostavljenosti tem nevarnostim.

Proizvajalci pred dajanjem igrače v promet 
izvedejo analizo kemijskih, fizikalnih, 
mehanskih, električnih, vnetljivih, 
higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki 
jih lahko predstavlja igrača, ter oceno 
možne izpostavljenosti tem nevarnostim. 
Če ni zabeleženih nezgod, to še ne pomeni 
majhne nevarnosti.

Or. el
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Predlog spremembe 212
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 17 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ni zabeleženih nezgod, tega ni mogoče 
samodejno jemati kot znak za majhno 
nevarnost.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pomanjkanja podatkov ali slabe statistike o nezgodah, zlasti v primeru kemijske 
nevarnosti, ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ali specifikacij proizvoda ni vedno mogoče 
utemeljiti z jasnimi znanstvenimi dokazi o poškodbah.

Predlog spremembe 213
Wolfgang Bulfon

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pred dajanjem igrače v promet 
proizvajalci uporabijo postopke 
ugotavljanja skladnosti iz odstavkov 2 in 3, 
da dokažejo, da igrače izpolnjujejo 
osnovne varnostne zahteve iz člena 9 in 
Priloge II.

1. Preden proizvajalci dajo igrače v 
promet, opravijo postopke ugotavljanja 
skladnosti v skladu z modulom B ali 
višjim, kot je navedeno v prilogi I k 
odločbi […], da dokažejo, da igrače 
izpolnjujejo osnovne varnostne zahteve iz 
člena 9 in Priloge II.

Or. de

Obrazložitev

Samocertificiranje igrač v skladu z modulom A je treba nadomestiti s strožjimi zahtevami za 
oceno igrač (modul B, C itd.). 
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Predlog spremembe 214
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pred dajanjem igrače v promet 
proizvajalci uporabijo postopke 
ugotavljanja skladnosti iz odstavkov 2 in 3, 
da dokažejo, da igrače izpolnjujejo 
osnovne varnostne zahteve iz člena 9 in 
Priloge II. 

1. Pred dajanjem igrače v promet 
proizvajalci uporabijo postopke 
ugotavljanja skladnosti iz odstavka 2, da 
dokažejo, da igrače izpolnjujejo osnovne 
varnostne zahteve iz člena 9 in Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Da bi proizvodi res izpolnjevali varnostne zahteve, bi morali tipski pregled ES opraviti 
neodvisni priglašeni organi, kot je določeno v modulu B v prilogi I odločbe  o skupnem okviru 
za trženje proizvodov. Ker bo nepristranski pregled obvezen v Združenih državah, Evropska 
unija ne bi smela uporabljati manj strogih postopkov. 

Predlog spremembe 215
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je proizvajalec uporabil usklajene 
standarde, katerih referenčna številka je 
objavljena v Uradnem listu Evropske 
unije in ki zajemajo vse ustrezne 
varnostne zahteve za igračo, proizvajalec 
uporabi postopek notranjega nadzora 
proizvodnje, kot je določeno v modulu A 
Priloge I k Odločbi […].

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Da bi proizvodi res izpolnjevali varnostne zahteve, bi morali tipski pregled ES opraviti 
neodvisni priglašeni organi, kot je določeno v modulu B v prilogi I odločbe  o skupnem okviru 
za trženje proizvodov. Ker bo nepristranski pregled obvezen v Združenih državah, Evropska 
unija ne bi smela uporabljati manj strogih postopkov.

Predlog spremembe 216
Wolfgang Bulfon

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je proizvajalec uporabil usklajene 
standarde, katerih referenčna številka je 
objavljena v Uradnem listu Evropske 
unije in ki zajemajo vse ustrezne 
varnostne zahteve za igračo, proizvajalec 
uporabi postopek notranjega nadzora 
proizvodnje, kot je določeno v modulu A 
Priloge I k Odločbi […].

črtano

Or. de

Predlog spremembe 217
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Igrača se predloži v ES-pregled tipa, kot 
je navedeno v členu 19, v povezavi s 
postopkom skladnosti s tipom, določenim v 
modulu C Priloge I k Odločbi […] v 
naslednjih primerih:

3. Igrača se predloži v tipski pregled ES, 
kot je navedeno v členu 19, v povezavi s 
postopkom skladnosti s tipom, določenim v 
modulu C Priloge I k Odločbi […].

(a) kadar usklajeni standardi, katerih 
referenčna številka je objavljena v 
Uradnem listu Evropske unije in ki 
zajemajo vse ustrezne varnostne zahteve 
za igračo, ne obstajajo;
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(b) kadar standardi iz točke (a) obstajajo, 
vendar jih proizvajalec ni uporabil ali jih 
je uporabil le deloma;
(c) kadar so bili standardi iz točke (a) ali 
kateri koli od njih objavljeni z omejitvijo;
(d) kadar proizvajalec meni, da narava, 
oblikovanje, izdelava ali namen igrač 
zahtevajo preverjanje tretje stranke.

Or. en

Obrazložitev

Da bi proizvodi res izpolnjevali varnostne zahteve, bi morali tipski pregled ES opraviti 
neodvisni priglašeni organi, kot je določeno v modulu B v prilogi I odločbe  o skupnem okviru 
za trženje proizvodov. Ker bo nepristranski pregled obvezen v Združenih državah, Evropska 
unija ne bi smela uporabljati manj strogih postopkov. 

Predlog spremembe 218
Wolfgang Bulfon

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) kadar je igrača namenjena otrokom 
do 36 mesecev starosti.

Or. de

Predlog spremembe 219
Maria Matsouka

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Za proizvode iz oddelka II priloge I se 
opravi tipski pregled ES.
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Or. el

Predlog spremembe 220
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če proizvajalec ne upošteva obveznosti 
iz odstavkov 1, 2 in 3, lahko organ za 
nadzor trga od njega zahteva izvedbo 
preskusa na proizvajalčeve lastne stroške in 
v določenem roku, pri čemer preskus 
opravi priglašeni organ, da se preveri 
skladnost z usklajenimi standardi in 
osnovnimi varnostnimi zahtevami.

4. Če proizvajalec ne upošteva obveznosti 
iz odstavkov 1, 2 in 3, lahko organ za 
nadzor trga od njega zahteva izvedbo 
preskusa na proizvajalčeve lastne stroške in 
v določenem roku, pri čemer preskus 
opravi priglašeni organ, da se preveri 
skladnost z usklajenimi standardi in 
osnovnimi varnostnimi zahtevami. V teh 
primerih lahko organ za nadzor trga 
zahteva, da igrača ne sme biti dana na trg, 
dokler ni sprejeta končna odločitev na 
podlagi opravljenih preskusov.

Or. da

Obrazložitev

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

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko za namene prilagajanja 
tehničnemu in znanstvenemu razvoju 
spremeni naslednje:

1. Komisija lahko za namene prilagajanja 
tehničnemu in znanstvenemu razvoju v 
praksi spremeni naslednje:

(a) točki 7 in 8 dela III Priloge II; (a) točki 7 in 8 dela III Priloge II;
(b) Prilogo V. (b) Prilogo V.

Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
direktive, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
direktive, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2) in po potrebi na podlagi 
mnenja ustreznega znanstvenega odbora.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen se nanaša na dišave in težke kovine (ter na opozorila). S tem je omogočeno, da se v 
postopku komitologije opravijo prilagoditve zaradi upoštevanja tehničnega in znanstvenega 
napredka. Izraz „v praksi“ je treba vključiti zaradi spremembe zadevnih prilog. 

Predlog spremembe 222
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko za namene prilagajanja 
tehničnemu in znanstvenemu razvoju 
spremeni naslednje:

1. Komisija takoj, ko se pokažejo novi 
dokazi, za namene prilagajanja tehničnemu 
in znanstvenemu razvoju spremeni 
naslednje:

(- a) prilogo I;
(a) točki 7 in 8 dela III Priloge II; (a) točko 7 dela III Priloge II;
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(- b) točko 8 dela III priloge II za 
zmanjšanje mejnih vrednosti migracije;

(b) Prilogo V. (b) Prilogo V.

Or. en

Obrazložitev

Treba je omogočiti uporabo postopka komitologije s pregledom za prilagoditev seznama 
proizvodov, ki jih ne bi smeli obravnavati kot igrače. S tem bi zagotovili, da bi področje 
uporabe direktive lahko hitro prilagodili novemu razvoju na trgu, na primer novim igračam.

Predlog spremembe 223
Maria Matsouka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-a) prilogo I

Or. el

Obrazložitev

Treba je omogočiti uporabo postopka komitologije s pregledom za prilagoditev seznama 
proizvodov, ki jih ne bi smeli obravnavati kot igrače. S tem bi zagotovili, da bi področje 
uporabe direktive lahko hitro prilagodili novemu razvoju na trgu, na primer novim igračam.

Predlog spremembe 224
Eva-Britt Svensson

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
direktive, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 

Ne zadeva slovenske različice.



AM\744156SL.doc 79/192 PE412.121v02-00

SL

člena 46(2).

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 225
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
direktive, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Ne zadeva slovenske različice.

Or. en

Predlog spremembe 226
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
direktive, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Ne zadeva slovenske različice.

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog spremembe 227
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Brez poseganja v omejitve iz dela III 
priloge II lahko Komisija po potrebi in v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 46(2) spremeni prilogo 
II za:
– določitev mejnih vrednosti ali drugih 
omejitev za snovi ali pripravke, ki 
ogrožajo zdravje in niso na seznamu v 
točkah 7 in 8 dela III priloge II;
– določitev mejnih vrednosti za hrup;
– določitev mejnih vrednosti za hitrost 
igrač;
– določitev mejnih vrednosti za 
temperaturo v igračah (temperatura 
dostopnih površin igrač, tekočin ali plinov 
v igračah).

Or. en

Obrazložitev

Regulativni postopek s pregledom je treba razširiti za zagotovitev, da bo več varnostnih 
zahtev za igrače predmet postopka, ki je hitrejši od soodločanja.

Predlog spremembe 228
Eva-Britt Svensson

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko določi, ali se lahko 
snovi ali pripravki, ki so v skladu s 

črtano
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Prilogo I k Direktivi 67/548/EGS 
razvrščeni kot rakotvorni, mutageni ali 
strupeni za razmnoževanje, kategorij 1, 2 
in 3, uporabijo v igračah.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Or. en

Obrazložitev

Za snovi, ki so na podlagi priloge I direktive 67/548/EGS razvrščene kot rakotvorne, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje, naj ne bi bilo mogoče predvideti izjem od prepovedi 
uporabe, razen za zelo specifično uporabo v notranjosti igrače (na primer za elektronske 
dele) ali če je prisotnost sledi neizogibna v dobri proizvodni praksi.

Predlog spremembe 229
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Or. en

Obrazložitev

Za snovi, ki so na podlagi priloge I direktive 67/548/EGS razvrščene kot rakotvorne, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje, naj ne bi bilo mogoče predvideti izjem od prepovedi 
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uporabe, razen za zelo specifično uporabo v notranjosti igrače (na primer za elektronske 
dele) ali če je prisotnost sledi tehnično neizogibna v dobri proizvodni praksi. Če bo treba 
nadalje omejiti uporabo snovi, ki se izkažejo za nevarne, se lahko to na primer stori v točki 8 
dela III priloge II. 

Predlog spremembe 230
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija po potrebi zagotovi zdravje in 
varnost otrok, podrobno določi bistvene 
varnostne zahteve, določene v prilogi II 
(na primer z določitvijo mejnih vrednosti 
ali drugih omejitev za nekatere 
kemikalije, ki niso naštete v točkah 7 in 8 
dela III priloge II, omejitev vrednosti za 
hrup, hitrost itd.) ter pripravi seznam 
igrač, za katere se zahteva tipski pregled 
ES v skladu z delom II priloge I. 

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

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

Or. en

Obrazložitev

Odločitve, povezane s pomembnimi političnimi vprašanji, ki so potrebne za zagotovitev 
zdravja in varnosti otrok, ne bi smele biti prepuščene organom za standardizacijo. Za takšna 
vprašanja je potreben postopek, ki je hitrejši od postopka soodločanja. Mejne vrednosti, na 
primer za kemikalije v igračah, hrup ali hitrost, je treba zato določiti s postopkom 
komitologije s pregledom. Poleg tega bi se lahko postopek komitologije uporabljal za 
pripravo in prilagoditev seznama igrač, za katere naj bi veljal tipski pregled ES.
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Predlog spremembe 231
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2)..

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2) in po potrebi na podlagi 
mnenja ustreznega znanstvenega odbora.

Or. en

Obrazložitev

Besedo „uporabiti“ je treba zamenjati z „vsebino“. S tem je dosežena večja jasnost direktive,  
poleg tega pa je pojasnjeno, da gre za urejanje dajanja igrače na trg (ne glede na to, kje je 
bila proizvedena), ne pa postopka njene proizvodnje. V drugem delu predloga spremembe je 
pojasnjena udeležba znanstvenega odbora, kot je določeno v prilogi o kemikalijah.

Predlog spremembe 232
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Or. en

Predlog spremembe 233
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Or. en

Obrazložitev

Za snovi, ki so na podlagi priloge I direktive 67/548/EGS razvrščene kot rakotvorne, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje, naj ne bi bilo mogoče predvideti izjem od prepovedi 
uporabe, razen za zelo specifično uporabo v notranjosti igrače (na primer za elektronske 
dele) ali če je prisotnost sledi tehnično neizogibna v dobri proizvodni praksi. 
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Predlog spremembe 234
Maria Matsouka

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Kadar je to potrebno za zagotovitev 
zdravja in varnosti otrok, Komisija 
podrobno opredeli bistvene varnostne 
zahteve, določene v prilogi II (npr. mejne 
vrednosti ali druge omejitve za nekatere 
kemijske lastnosti, ki niso navedene v 
točkah 7 in 8 dela III  priloge II, omejitve 
hrupa in hitrosti itd.) ter pripravi seznam 
igrač, za katere se zahteva tipski pregled 
ES v skladu z oddelkom II priloge I. Te 
podrobnosti se določijo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Or. el

Predlog spremembe 235
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za okrepitev postopka standardizacije 
lahko Komisija prilagodi mandat, kadar 
standard ni sprejet v določenem časovnem 
okviru, ter natančno določi mejne 
vrednosti in druga merila, potrebna za 
skladnost standarda z bistvenimi 
varnostnimi zahtevami iz člena 9(2) ter
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priloge II.
Ti ukrepi se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Or. en

Obrazložitev

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 unlevelled 
playing field in the internal market apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify.

Predlog spremembe 236
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za okrepitev postopka standardizacije 
lahko Komisija prilagodi mandat, kadar 
standard ni sprejet v določenem časovnem 
okviru, ter natančno določi mejne 
vrednosti in druga merila, potrebna za 
skladnost standarda z bistvenimi 
varnostnimi zahtevami iz člena 9(2) ter 
priloge II. Ti ukrepi se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Or. en
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Predlog spremembe 237
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za okrepitev postopka standardizacije 
lahko Komisija prilagodi mandat, kadar 
standard ni sprejet v določenem časovnem 
okviru, ter natančno določi mejne 
vrednosti in druga merila, potrebna za 
skladnost standarda z bistvenimi 
varnostnimi zahtevami iz člena 9(2) ter 
priloge II.

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

Or. en

Obrazložitev

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 unlevelled 
playing field  in the internal market, apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify. If the Member States and the European Parliament could assist 
the Commission in this way, specifying those values that Standardisation is unable to agree 
upon, it would allow the work to continue for the benefit of all parties. 

Predlog spremembe 238
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija lahko za obravnavanje 
nevarnosti, ki niso zajete v nobeni od 
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posebnih varnostnih zahtev, prilagodi 
prilogo II tako, da doda posebne 
varnostne zahteve.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Or. en

Obrazložitev

Trg igrač se vsako leto razvija in nenehno se pojavljajo nove nevarnosti. Eden od primerov so 
številne nezgode zaradi močnih magnetov. Če bi Komisija skupaj z državami članicami in 
Evropskim parlamentom lahko dodala posebne varnostne zahteve v prilogi II, bi lahko te 
nevarnosti učinkoviteje obravnavali.

Predlog spremembe 239
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija lahko za obravnavanje 
nevarnosti, ki niso zajete v nobeni od 
posebnih varnostnih zahtev, prilagodi 
prilogo II tako, da doda posebne 
varnostne zahteve.

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Or. en

Obrazložitev

Trg igrač se vsako leto razvija in nenehno se kažejo nove nevarnosti. Eden od primerov so 
številne nezgode zaradi močnih magnetov. Če bi Komisija skupaj z državami članicami in 
Evropskim parlamentom lahko dodala posebne varnostne zahteve v prilogi II, bi lahko te 
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nevarnosti učinkoviteje obravnavali.  

Predlog spremembe 240
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija lahko za obravnavanje 
nevarnosti, ki niso zajete v nobeni od 
posebnih varnostnih zahtev, prilagodi 
prilogo II tako, da doda posebne 
varnostne zahteve.
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Or. en

Predlog spremembe 241
Emmanouil Angelakas

Predlog direktive
Člen 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice ne preprečijo dajanja v 
promet za igrače, ki so v skladu z 
Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v 
promet pred datumom začetka veljavnosti 
te direktive ali najmanj pet let po datumu 
začetka veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje prehodnega obdobja na pet let bi pripomoglo k boljši pripravljenosti vseh 
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udeleženih strani ter omogočilo napredek pri izvajanju drugih povezanih postopkov, kot je 
npr. uredba REACH. 

Predlog spremembe 242
Martí Grau i Segú

Predlog direktive
Člen 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice ne preprečijo dajanja v 
promet za igrače, ki so v skladu z 
Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v 
promet pred datumom začetka veljavnosti 
te direktive ali v obdobju dveh let po 
datumu začetka veljavnosti te direktive.

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da nova direktiva ne velja za nazaj in da bi bilo 
treba pri njenem prenosu upoštevati najmanj dveletno prehodno obdobje. 

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

Predlog direktive
Člen 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice ne preprečijo dajanja v 
promet za igrače, ki so v skladu z 
Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v 
promet pred datumom začetka veljavnosti 
te direktive ali v obdobju dveh let po 
datumu začetka veljavnosti te direktive.

Ob upoštevanju členov 3(1) in 9(1) ter 
točke III priloge II države članice ne 
preprečijo dajanja v promet za igrače, ki 
so v skladu z Direktivo 88/378/EGS in ki 



AM\744156SL.doc 91/192 PE412.121v02-00

SL

so bile dane v promet pred začetkom 
veljavnosti te direktive ali tri dodatna leta 
po začetku veljavnosti te direktive v vseh 
državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom zagotovimo, da države članice ne bodo preprečevale dajanja na trg za igrače, ki 
so skladne s sedanjo direktivo o varnosti igrač 88/378/ES vsaj dve leti potem, ko ta direktiva 
začne veljati. To pomeni, da se lahko odločijo uporabiti nove določbe direktive takoj, ko 
začne veljati, kar bo neizbežno privedlo do zmešnjave različnih predpisov v državah članicah, 
vendar je zaradi pravne varnosti pomembno, da se to prepreči. Podaljšano prehodno obdobje 
velja samo za skladnost z zahtevami iz direktive, ki se nanašajo na kemikalije.

Predlog spremembe 244
Andrea Losco

Predlog direktive
Člen 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice ne preprečijo dajanja v 
promet za igrače, ki so v skladu z 
Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v 
promet pred datumom začetka veljavnosti 
te direktive ali v obdobju dveh let po 
datumu začetka veljavnosti te direktive.

Ob upoštevanju členov 3(1) in 9(1) ter 
točke III priloge II države članice ne 
preprečijo dajanja v promet za igrače, ki 
so v skladu z Direktivo 88/378/EGS in ki 
so bile dane v promet pred začetkom 
veljavnosti te direktive ali eno leto po 
začetku veljavnosti revidiranega 
standarda za igrače EN 71-3 za nove 
zahteve te direktive glede kemikalij.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom zagotovimo, da države članice ne bodo preprečile dajanja na trg za igrače, 
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ki so skladne s sedanjo direktivo o varnosti igrač 88/378/ES vsaj dve leti potem, ko ta 
direktiva začne veljati. Na ta način preprečimo, da bi države članice uporabile nove določbe 
direktive takoj po začetku njene veljavnosti, in zagotovimo pravno varnost. Prehodno obdobje 
velja samo za skladnost z zahtevami iz direktive, ki se nanašajo na kemikalije, saj so nove 
določbe občutno drugačne in obsežnejše kot v sedanji zakonodaji. 

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

Predlog direktive
Člen 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice ne preprečijo dajanja v 
promet za igrače, ki so v skladu z 
Direktivo 88/378/EGS in ki so dane v 
promet prej kot [dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive].

Del III priloge II se nanaša le na igrače, 
ki so dane v promet po [pet let po začetku 
veljavnosti te direktive/31. maju 2013].

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je dodatno prehodno obdobje, preden začne veljati priloga II o kemijskih lastnostih, 
da bi jo lahko uskladili z uredbo Reach ter razvili nove preskusne postopke in standarde.

Predlog spremembe 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri 

Predlog direktive
Člen 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ne ovirajo dajanje v promet 
igrač, ki so v skladu z Direktivo 
88/378/EGS in ki so bile dane v promet 

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

promet pred datumom začetka veljavnosti 
te direktive ali v obdobju dveh let po 
datumu začetka veljavnosti te direktive.

Ob upoštevanju členov 3(1) in 9(1) ter 
točke III priloge II države članice ne 
preprečijo dajanja v promet za igrače, ki 
so v skladu z Direktivo 88/378/EGS in ki 
so bile dane v promet pred začetkom 
veljavnosti te direktive ali tri leta po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom zagotovimo, da države članice ne bodo preprečevale dajanja na trg za igrače, ki 
so skladne s sedanjo direktivo o varnosti igrač 88/378/ES vsaj dve leti potem, ko ta direktiva 
začne veljati. To pomeni, da se lahko odločijo uporabiti nove določbe direktive takoj, ko 
začne veljati, kar bo neizbežno privedlo do zmešnjave različnih predpisov v državah članicah, 
vendar je zaradi pravne varnosti pomembno, da se to prepreči. Dodatno prehodno obdobje 
velja samo za skladnost z zahtevami iz direktive, ki se nanašajo na kemikalije, saj so nove 
določbe občutno drugačne in obsežnejše kot v sedanji zakonodaji. 

Predlog spremembe 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Predlog direktive
Člen 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice ne preprečijo dajanja v 
promet za igrače, ki so v skladu z 
Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v 
promet pred datumom začetka veljavnosti 
te direktive ali v obdobju dveh let po 
datumu začetka veljavnosti te direktive.

Ob upoštevanju členov 3(1) in 9(1) ter 
točke III priloge II države članice ne 
preprečijo dajanja v promet za igrače, ki 
so v skladu z Direktivo 88/378/EGS in ki 
so bile dane v promet pred začetkom 
veljavnosti te direktive ali eno leto po 
začetku veljavnosti revidiranega 
standarda za igrače EN 71-3 za nove 
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zahteve glede kemikalij te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Predlog zagotavlja, da se države članice lahko odločijo uporabiti nove določbe direktive 
takoj, ko začne veljati, kar bi bilo preveliko breme za gospodarske subjekte in bi privedlo do 
zmešnjave različnih predpisov. Industriji igrač in regulativnim organom je treba dati čas, da 
bodo lahko izpolnili zahteve, sicer bo ogroženo preživetje malih in srednje velikih podjetij. 
Potrebno je še dodatno enoletno prehodno obdobje, da bo lahko Evropski odbor za 
standardizacijo pregledal sedanje standarde za igrače in da jih bo lahko industrija 
upoštevala.

Predlog spremembe 248
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Predlog direktive
Člen 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice ne preprečijo dajanja v 
promet za igrače, ki so v skladu z 
Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v 
promet pred datumom začetka veljavnosti 
te direktive ali v obdobju dveh let po 
datumu začetka veljavnosti te direktive.

Ob upoštevanju odstavka 1 člena 3 in 
odstavka 1 člena 9 ter točke III priloge II 
države članice ne preprečijo dajanja v 
promet za igrače, ki so v skladu z 
Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v 
promet pred začetkom veljavnosti te 
direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 249
Martí Grau i Segú

Predlog direktive
Člen 52 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ob upoštevanju členov 3(1) in 9(1) ter 
točke III priloge II "Kemične lastnosti" 
države članice ne preprečijo dajanja v 
promet za igrače, ki so v skladu z 
Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v 
promet: 
1) pred začetkov veljavnosti te direktive ali
2) po začetku veljavnosti te direktive, 
najkasneje pa dve leti potem, ko bo v 
Uradnem listu navedena ustrezna revizija 
usklajenega standarda za iste kemične 
lastnosti igrač.

Or. es

Obrazložitev

Očitno je, da direktiva na področju kemikalij ne bi smela veljati za nazaj in da bi bilo treba 
pri njenem prenašanju upoštevati dveletno prehodno obdobje. 

Predlog spremembe 250
Maria Matsouka

Predlog direktive
Priloga I – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SEZNAM PROIZVODOV, KI SE V 
SMISLU TE DIREKTIVE (ČLEN 2(1))
NE OBRAVNAVAJO KOT IGRAČE

SEZNAM PROIZVODOV, KI SE V 
SMISLU TE DIREKTIVE NE 
OBRAVNAVAJO KOT IGRAČE

Or. el

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

Predlog direktive
Priloga I – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17a. Knjige, ki nimajo drugih sestavnih 
delov ali dodatkov kot papir in karton.

Or. en

Obrazložitev

Po začetku izvajanja direktive o varnosti igrač iz leta 1988 so nekatere države članice začele 
šteti otroške knjige med igrače. To je v več državah članicah povzročilo velike težave v 
založništvu otroških knjig. Ker so zelo pomembne za spodbujanje bralnih veščin, še zlasti v 
najmlajši dobi, je pomembno, da se spodbuja branje knjig. Zato se za potrebe direktive knjige 
ne štejejo kot igrače, razen če imajo nedvomne igralne sestavine. 

Predlog spremembe 252
Heide Rühle

Predlog direktive
Priloga I – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17a. Kartonke, ki niso namenjene igri

Or. en

Obrazložitev

Otroške knjige, zlasti kartonke, ne smejo šteti kot igrače. Skoraj nemogoče je, da bi tovrstni 
izdelki opravili preskuse, ne da bi izgubili svoj prvotni namen, zlasti ker se karton in papir 
vedno poškodujeta, če prideta v stik z otroško slino.
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Predlog spremembe 253
Bert Doorn

Predlog direktive
Priloga I – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17a. Knjige, tudi otroške, in druge 
tiskovine, namenjene otrokom, mlajšim od 
14 let. 

Or. nl

Obrazložitev

Otroške knjige so namenjene učenju in splošnemu razvoju otrok, zato jih ne moremo šteti za 
igrače, kakor jih obravnava ta direktiva. Založnikom zaradi izvajanja direktive o igračah ne 
bi smeli naprtiti odvečnih in nepotrebnih zahtev. 

Predlog spremembe 254
Heide Rühle

Predlog direktive
Priloga I – točka 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17b. Otroške knjige, ki so nedvomno 
namenjene za igro otrok 

Or. en

Obrazložitev

Otroške knjige, zlasti kartonke, ne smejo šteti kot igrače. Skoraj nemogoče je, da bi tovrstni 
izdelki opravili preskuse, ne da bi izgubili svoj prvotni namen, zlasti ker se karton in papir 
vedno poškodujeta, če prideta v stik z otroško slino.
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Predlog spremembe 255
Maria Matsouka

Predlog direktive
Priloga I – del I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ιa. SEZNAM IGRAČ, ZA KATERE JE 
TREBA OPRAVITI TIPSKI PREGLED 
ES
1. Igrače, namenjene otrokom, mlajšim od 
3 let.
2. Igrače, ki se jih ne da zasnovati tako, 
da ne bi bilo nobene nevarnosti.
3. Igrače, ki lahko resno vplivajo na 
otrokovo zdravje, če ne delujejo pravilno.
4. Igrače, ki so v preteklosti povzročile 
hude nesreče.
Komisija za vsako kategorijo igrač določi 
seznam zadevnih igrač v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2).

Or. el

Predlog spremembe 256
Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Igrače in njihovi deli ne smejo 
predstavljati tveganja zadušitve, do 
katerega lahko pride zaradi davljenja ali 
dušenja. 

4a. Igrače in njihovi deli ne smejo 
predstavljati tveganja zadušitve, do 
katerega lahko pride zaradi davljenja ali 
dušenja. 

Or. en
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Predlog spremembe 257
Anna Hedh

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Igrače in njihovi deli ne smejo 
predstavljati tveganja zadušitve, do 
katerega lahko pride zaradi davljenja ali 
dušenja.

4. Igrače in njihovi deli ne smejo 
predstavljati tveganja zadavljenja.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere oblike igrač so povzročile številne hude nesreče in so zdaj po standardu 
prepovedane. Za embalažo bi morala veljati enaka pravila, saj se otroci pogosto igrajo z njo. 
Večina proizvajalcev prodajnih avtomatov in glavni proizvajalec jajčk presenečenja je že 
ukrepala in zamenjala tovrstno kapsulo z veliko varnejšo, in to spremembo toplo 
pozdravljamo. Vendar bi morala enako stroge varnostne standarde izpolnjevati vsa embalaža, 
in to je potrebno urediti, da manj odgovorni proizvajalci ne bi ponovno uporabili že opuščene 
kapsule. 

Predlog spremembe 258
Maria Matsouka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. el
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Predlog spremembe 259
Anna Hedh

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Embalaža, v katero so igrače zapakirane za 
maloprodajo, ne sme predstavljati tveganja 
zadavljenja ali onemogočenega pretoka 
zraka zaradi zunanje zapore ustnih in 
nosnih dihalnih poti. Ovalna, jajčasta ali 
elipsasta embalaža ne sme biti takih mer, 
da bi utegnila povzročiti notranjo zaporo 
dihalnih poti, če bi se zataknila v ustih ali 
grlu.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere oblike igrač so povzročile številne hude nesreče in so zdaj po standardu 
prepovedane. Za embalažo bi morala veljati enaka pravila, saj se otroci pogosto igrajo z njo. 
Večina proizvajalcev prodajnih avtomatov in glavni proizvajalec jajčk presenečenja je že 
ukrepala in zamenjala tovrstno kapsulo z veliko varnejšo, in to spremembo toplo 
pozdravljamo. Vendar bi morala enako stroge varnostne standarde izpolnjevati vsa embalaža, 
in to je potrebno urediti, da manj odgovorni proizvajalci ne bi ponovno uporabili že opuščene 
kapsule. 

Predlog spremembe 260
Olle Schmidt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Igrače in deli igrač ne smejo predstavljati 
tveganja onemogočenega pretoka zraka 
zaradi zunanje zapore ustnih in nosnih 
dihalnih poti.

Or. en
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Predlog spremembe 261
Christel Schaldemose

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Otroci uporabljajo izdelke na vse mogoče načine, igrajo pa se tudi z embalažo in jo 
raziskujejo. Znano je, da je zaradi podolgovatih, ovalnih ali jajčastih igrač prišlo do nesreč, 
saj se zaradi svoje oblike lahko tesno zataknejo v zadnjem delu otrokove ustne votline in 
zaprejo dihalne poti ter povzročijo zadušitev ali skorajšnjo zadušitev. Ne moremo torej 
dovoliti, da bi bile embalaža ali kapsule za igrače oblikovane na tak način, ne glede na to, ali 
se igrače prodajajo z živili, v avtomatih ali v trgovinah. Pri zgoraj omenjenih nesrečah je šlo 
za notranjo zaporo dihalnih poti, zato je treba omeniti tudi notranjo zaporo. 

Predlog spremembe 262
Anna Hedh

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače in deli igrač ne smejo predstavljati 
tveganja onemogočenega pretoka zraka 
zaradi zunanje zapore ustnih in nosnih 
dihalnih poti.

Or. en
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Obrazložitev

Nekatere oblike igrač so povzročile številne hude nesreče in so zdaj po standardu
prepovedane. Za embalažo bi morala veljati enaka pravila, saj se otroci pogosto igrajo z njo. 
Večina proizvajalcev prodajnih avtomatov in glavni proizvajalec jajčk presenečenja je že 
ukrepala in zamenjala tovrstno kapsulo z veliko varnejšo, in to spremembo toplo 
pozdravljamo. Vendar bi morala enako stroge varnostne standarde izpolnjevati vsa embalaža, 
in to je potrebno urediti, da manj odgovorni proizvajalci ne bi ponovno uporabili že opuščene 
kapsule. 

Predlog spremembe 263
Anna Hedh

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače in deli igrač morajo biti takšnih 
dimenzij, da ne predstavljajo tveganja za 
onemogočen pretok zraka zaradi 
predmetov, ki se zataknejo v ustih ali grlu 
ali zaprejo vhod v spodnje dihalne poti.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere oblike igrač so povzročile številne hude nesreče in so zdaj po standardu 
prepovedane. Za embalažo bi morala veljati enaka pravila, saj se otroci pogosto igrajo z njo. 
Večina proizvajalcev prodajnih avtomatov in glavni proizvajalec jajčk presenečenja je že 
ukrepala in zamenjala tovrstno kapsulo z veliko varnejšo, in to spremembo toplo 
pozdravljamo. Vendar bi morala enako stroge varnostne standarde izpolnjevati vsa embalaža, 
in to je potrebno urediti, da manj odgovorni proizvajalci ne bi ponovno uporabili že opuščene 
kapsule. 

Predlog spremembe 264
Anna Hedh

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače, ki so jasno namenjene otrokom pod Igrače, ki so po funkciji, merah in 
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36 meseci starosti, in njihovi sestavni deli 
ter kakršni koli ločeni deli, morajo imeti 
take dimenzije, da jih otroci ne morejo 
pogoltniti in/ali vdihniti. Ta predpis se 
prav tako uporablja za druge igrače, 
namenjene za to, da jih otroci dajejo v usta, 
ter za njihove sestavne dele in kakršne koli
ločene dele. 

lastnostih namenjene otrokom, mlajšim od 
36 mesecev, in njihovi sestavni deli ter vsi
ločeni deli, morajo biti taki dimenzij, da jih 
otroci ne morejo pogoltniti in/ali vdihniti. 
To velja tudi za druge igrače, namenjene za 
to, da jih otroci dajejo v usta, ter za njihove 
sestavne dele in vse ločene dele.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere oblike igrač so povzročile številne hude nesreče in so zdaj po standardu 
prepovedane. Za embalažo bi morala veljati enaka pravila, saj se otroci pogosto igrajo z njo. 
Večina proizvajalcev prodajnih avtomatov in glavni proizvajalec jajčk presenečenja je že 
ukrepala in zamenjala tovrstno kapsulo z veliko varnejšo, in to spremembo toplo 
pozdravljamo. Vendar bi morala enako stroge varnostne standarde izpolnjevati vsa embalaža, 
in to je potrebno urediti, da manj odgovorni proizvajalci ne bi ponovno uporabili že opuščene 
kapsule. 

Predlog spremembe 265
Maria Matsouka

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače, ki so jasno namenjene otrokom pod
36 meseci starosti, in njihovi sestavni deli 
ter kakršni koli ločeni deli, morajo imeti 
take dimenzije, da jih otroci ne morejo 
pogoltniti in/ali vdihniti. Ta predpis se 
prav tako uporablja za druge igrače, 
namenjene za to, da jih otroci dajejo v usta, 
ter za njihove sestavne dele in kakršne koli
ločene dele.

Igrače, ki so nedvomno namenjene 
otrokom, mlajšim od 36 mesecev, in 
njihovi sestavni deli ter vsi ločeni deli, 
morajo biti takih dimenzij, da jih otroci ne 
morejo pogoltniti in/ali vdihniti. To velja 
tudi za druge igrače, namenjene za to, da 
jih otroci dajejo v usta, igrače, ki bolje 
delujejo v stiku s slino, ter za njihove 
sestavne dele in kakršne koli ločene dele.

Or. el
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Predlog spremembe 266
Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače, ki so jasno namenjene otrokom pod
36 meseci starosti, in njihovi sestavni deli 
ter kakršni koli ločeni deli, morajo imeti 
take dimenzije, da jih otroci ne morejo 
pogoltniti in/ali vdihniti. Ta predpis se 
prav tako uporablja za druge igrače, 
namenjene za to, da jih otroci dajejo v usta, 
ter za njihove sestavne dele in kakršne koli
ločene dele.

Igrače, ki so po funkciji, merah in 
lastnostih nedvomno namenjene otrokom, 
mlajšim od 36 mesecev, in njihovi sestavni 
deli ter vsi ločeni deli, morajo biti taki 
dimenzij, da jih otroci ne morejo pogoltniti 
in/ali vdihniti. To velja tudi za druge 
igrače, ki so po funkciji, merah in 
lastnostih namenjene za to, da jih otroci 
dajejo v usta, ter za njihove sestavne dele 
in vse ločene dele.

Or. en

Predlog spremembe 267
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače, ki so jasno namenjene otrokom pod
36 meseci starosti, in njihovi sestavni deli 
ter kakršni koli ločeni deli, morajo imeti 
take dimenzije, da jih otroci ne morejo 
pogoltniti in/ali vdihniti. Ta predpis se 
prav tako uporablja za druge igrače, 
namenjene za to, da jih otroci dajejo v usta, 
ter za njihove sestavne dele in kakršne koli
ločene dele.

Igrače, ki so nedvomno namenjene 
otrokom, mlajšim od 36 mesecev, in 
njihovi sestavni deli ter vsi ločeni deli, 
morajo biti takih dimenzij, da jih otroci ne 
morejo pogoltniti in/ali vdihniti. To velja 
tudi za druge igrače, namenjene za to, da 
jih otroci dajejo v usta, in igrače v živilih 
ali med njimi, ter za njihove sestavne dele 
in vse ločene dele.

Or. en

Obrazložitev

 Igrače, ki so nedvomno namenjene otrokom do 36 mesecev starosti, in njihovi sestavni deli 
ter kakršni koli ločeni deli morajo biti takih dimenzij, da jih otroci ne morejo pogoltniti in/ali 
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vdihniti. To velja tudi za druge igrače, namenjene temu, da jih otroci dajejo v usta, in igrače v 
živilih ali med njimi, ter za njihove sestavne dele in vse ločene dele.

Predlog spremembe 268
Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače in deli igrač morajo biti takšnih 
dimenzij, da ne predstavljajo tveganja za 
onemogočen pretok zraka zaradi 
predmetov, ki se zataknejo v ustih ali grlu 
ali zaprejo vhod v spodnje dihalne poti.

Or. en

Predlog spremembe 269
Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Embalaža, v katero so igrače zapakirane 
za maloprodajo, ne sme predstavljati 
tveganja zadavljenja ali onemogočenega 
pretoka zraka zaradi zunanje zapore 
ustnih in nosnih dihalnih poti. Ovalna, 
jajčasta ali elipsasta embalaža ne sme biti 
takih mer, da bi utegnila povzročiti 
notranjo zaporo dihalnih poti, če bi se 
zataknila v ustih ali grlu. 

Or. en
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Predlog spremembe 270
Anna Hedh

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače v živilu ali pomešane z živilom 
morajo biti pakirane v ločeni embalaži. Ta 
embalaža mora v svoji dobavljeni obliki 
biti takšnih dimenzij, da je otroci ne 
morejo pogoltniti in/ali vdihniti.

Igrače v živilu ali pomešane z živilom 
morajo biti pakirane v ločeni embalaži. Ta 
mora biti v svoji dobavljeni obliki takšnih 
dimenzij, da je otroci ne morejo pogoltniti 
in/ali vdihniti. Valjasta notranja embalaža 
okroglih robov, ki jo je mogoče 
razpoloviti, ne sme biti takih dimenzij, da 
bi povzročila notranjo zaporo dihalnih 
poti.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere oblike igrač so povzročile številne hude nesreče in so zdaj po standardu 
prepovedane. Za embalažo bi morala veljati enaka pravila, saj se otroci pogosto igrajo z njo. 
Večina proizvajalcev prodajnih avtomatov in glavni proizvajalec jajčk presenečenja je že 
ukrepala in zamenjala tovrstno kapsulo z veliko varnejšo, in to spremembo toplo 
pozdravljamo. Vendar bi morala enako stroge varnostne standarde izpolnjevati vsa embalaža, 
in to je potrebno urediti, da manj odgovorni proizvajalci ne bi ponovno uporabili že opuščene 
kapsule. 

Predlog spremembe 271
Maria Matsouka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače v živilu ali pomešane z živilom 
morajo biti pakirane v ločeni embalaži. Ta 
embalaža mora v svoji dobavljeni obliki 
biti takšnih dimenzij, da je otroci ne 
morejo pogoltniti in/ali vdihniti.

Igrače v živilu ali pomešane z živilom 
morajo biti pakirane v ločeni embalaži. Ta 
mora biti v svoji dobavljeni obliki takšnih 
dimenzij, da je otroci ne morejo pogoltniti 
in/ali vdihniti ter ne sme povzročiti druge 
nevarnosti zadušitve, zadavljenja, zunanje 
ali notranje zapore dihalnih poti ali 
asfiksacije.
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Or. el

Predlog spremembe 272
Arlene McCarthy

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače v živilu ali pomešane z živilom 
morajo biti pakirane v ločeni embalaži. Ta 
embalaža mora v svoji dobavljeni obliki 
biti takšnih dimenzij, da je otroci ne 
morejo pogoltniti in/ali vdihniti.

Igrače v živilu ali pomešane z živilom 
morajo biti pakirane ločeno, da se prepreči 
mešanje sestavin ali vonja živila in igrače. 
Ta embalaža mora biti v svoji dobavljeni 
obliki takšnih dimenzij, da je otroci ne 
morejo pogoltniti in/ali vdihniti.

Or. en

Obrazložitev

Neužitni izdelki med živili so nevarni, ker lahko majhni otroci asociativno povežejo užitne 
izdelke in igrače, ki jih ne bi smeli dajati v usta. Če so igrače skrite med živili, starši morebiti 
ne vedo zanje. Jasno ločena embalaža omogoča staršem, da imajo nadzor nad ločenim 
dostopanjem do igrače in živila. 

Predlog spremembe 273
Christel Schaldemose

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače v živilu ali pomešane z živilom 
morajo biti pakirane v ločeni embalaži.
Ta embalaža mora v svoji dobavljeni obliki 
biti takšnih dimenzij, da je otroci ne 
morejo pogoltniti in/ali vdihniti.

Igrače v živilu ali pomešane z živilom 
morajo biti pakirane v ločeni embalaži. Ta 
mora biti v svoji dobavljeni obliki takšnih 
dimenzij, da je otroci ne morejo pogoltniti 
in/ali vdihniti ter ne sme povzročiti druge 
nevarnosti zadušitve, zadavljenja, zunanje 
ali notranje zapore dihalnih poti ali 
zadušitve z zataknjenim predmetom.

Or. en
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Predlog spremembe 274
Olle Schmidt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače v živilu ali pomešane z živilom 
morajo biti pakirane v ločeni embalaži. Ta 
embalaža mora v svoji dobavljeni obliki 
biti takšnih dimenzij, da je otroci ne 
morejo pogoltniti in/ali vdihniti.

Igrače v živilu ali pomešane z živilom 
morajo biti pakirane v ločeni embalaži. Ta 
mora biti v svoji dobavljeni obliki takšnih 
dimenzij, da je otroci ne morejo pogoltniti 
in/ali vdihniti in mora ustrezati zahtevam 
za embalažo za igrače iz točke 4e. Valjasta 
notranja embalaža okroglih robov, ki jo je 
mogoče razpoloviti, ne sme biti takih 
dimenzij, da bi povzročila notranjo zaporo 
dihalnih poti.

Or. en

Predlog spremembe 275
Martí Grau i Segú

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi opredelitve igrač v členu 1 
področje uporabe te direktive ne zajema 
okraskov v enem kosu, ki so del nekaterih 
tradicionalnih živil.

Or. es

Obrazložitev

Nekateri izdelki, ki so globoko zakoreninjeni v popularni tradiciji, lahko vsebujejo okrasne 
sestavine, ki ne bi smele veljati za igrače. 
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Predlog spremembe 276
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače med živili se morajo jasno ločiti od 
njih po barvi, sestavi in velikosti. 
Opozorila na živilskih izdelkih, ki 
vsebujejo igrače, ne smejo biti 
poškodovana, zlasti ne prepognjena ali 
zmečkana, ali takšna, da bi se jih dalo 
zlahka poškodovati.

Or. en

Obrazložitev

Otrok igrače med živilom dobi hkrati, med igro pa jé in ni vedno pozoren, kaj vtakne v usta 
(npr. delček igrače). Opozorila o tem ne smejo biti poškodovana, saj zaradi tega niso 
verodostojna.

Predlog spremembe 277
Anna Hedh

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače, trdno pritrjene na živilo v trenutku 
zaužitja, tako da je živilo treba zaužiti za 
neposreden dostop do igrače, so 
prepovedane.

Igrače, trdno pritrjene na živilo v trenutku 
zaužitja, tako da je živilo treba zaužiti za 
neposreden dostop do igrače, so 
prepovedane. Deli igrač, ki so neposredno 
pritrjeni na živilo, morajo ustrezati 
zahtevam iz točk 4 c in 4d.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere oblike igrač so povzročile številne hude nesreče in so zdaj po standardu 
prepovedane. Za embalažo bi morala veljati enaka pravila, saj se otroci pogosto igrajo z njo. 
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Večina proizvajalcev prodajnih avtomatov in glavni proizvajalec jajčk presenečenja je že 
ukrepala in zamenjala tovrstno kapsulo z veliko varnejšo, in to spremembo toplo 
pozdravljamo. Vendar bi morala enako stroge varnostne standarde izpolnjevati vsa embalaža, 
in to je potrebno urediti, da manj odgovorni proizvajalci ne bi ponovno uporabili že opuščene 
kapsule. 

Predlog spremembe 278
Maria Matsouka

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače, trdno pritrjene na živilo v trenutku 
zaužitja, tako da je živilo treba zaužiti za 
neposreden dostop do igrače, so 
prepovedane.

Igrače, ki so v živilu v trenutku zaužitja, 
tako da je živilo treba prerezati ali zaužiti 
za neposreden dostop do igrače, so 
prepovedane.

Or. el

Predlog spremembe 279
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače, trdno pritrjene na živilo v trenutku 
zaužitja, tako da je živilo treba zaužiti za 
neposreden dostop do igrače, so 
prepovedane.

Igrače, ki so v živilu ali pomešane z njim, 
tako da je živilo treba zaužiti ali razpreti za 
neposreden dostop do igrače, so 
prepovedane.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev Komisije, da ne pride do dvoumnosti.
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Predlog spremembe 280
Jan Cremers

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače, trdno pritrjene na živilo v trenutku 
zaužitja, tako da je živilo treba zaužiti za 
neposreden dostop do igrače, so 
prepovedane.

Igrače, trdno pritrjene na živilo v trenutku 
zaužitja, tako da je živilo treba zaužiti za 
neposreden dostop do igrače, morajo biti 
takih dimenzij, da jih ni mogoče pogoltniti 
ali vdihniti.

Or. en

Predlog spremembe 281
Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače, trdno pritrjene na živilo v trenutku 
zaužitja, tako da je živilo treba zaužiti za 
neposreden dostop do igrače, so 
prepovedane.

Igrače, trdno pritrjene na živilo v trenutku 
zaužitja, tako da je živilo treba zaužiti za 
neposreden dostop do igrače, so 
prepovedane. Deli igrač, ki so neposredno 
pritrjeni na živilo, morajo ustrezati 
zahtevam iz točk 4c in 4d.

Or. en

Predlog spremembe 282
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Deli igrač, pritrjenih k živilom tako, da 
živila ni treba pojesti za dostop do igrače, 
morajo biti take velikosti, da se jih ne da 
pogoltniti ali vdihniti oziroma da ne 
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morejo zapreti dihalnih poti.

Or. en

Obrazložitev

To velja za lizike v obliki šminke v plastičnih tulcih s plastičnimi pokrovčki ali za lizike v 
obliki dude s plastičnimi ščitniki. Ko otrok liže bonbon, je nevarno, da bo, čeprav bonbona še 
ni polizal do konca, vdihnil držalo ali ščitnik. Na Irskem je zaradi tega umrl otrok (starejši od 
treh let), ki je pogoltnil pokrovček. Zdaj so pokrovčki preluknjani, tako da prepuščajo zrak, 
vendar vemo, da so ti izdelki v nekaterih državah članicah, na primer na Švedskem, 
prepovedani.

Predlog spremembe 283
Maria Matsouka

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače med živili se morajo ločiti od njih 
po barvi, obliki in velikosti.

Or. el

Predlog spremembe 284
Maria Matsouka

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorila na živilih, ki vsebujejo igrače, 
ne smejo biti poškodovana, zlasti ne 
prepognjena ali zvita, oziroma ne smejo 
biti takšna, da se zlahka poškodujejo.

Or. el
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Predlog spremembe 285
Maria Matsouka

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Deli igrač, pritrjenih k živilom tako, da 
živila ni treba pojesti za dostop do igrače, 
morajo biti toliko veliki, da se jih ne da 
pogoltniti ali vdihniti oziroma da ne 
morejo zapreti dihalnih poti.

Or. el

Predlog spremembe 286
Maria Matsouka

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nevarnost igrač med živili se oceni po 
previdnostnem načelu.

Or. el

Predlog spremembe 287
Maria Matsouka

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 7 – pododstavek 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko za vsa otroška vozila na 
električni pogon določi najvišjo hitrost v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 46(2).

Or. el
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Predlog spremembe 288
Christel Schaldemose

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Hitrost glede na izdelavo“ pomeni 
reprezentativno potencialno pogonsko 
hitrost, ki se določi glede na izdelavo in 
soodnosnost fizikalnih lastnosti.

Komisija lahko za vse igrače na električni 
pogon, na katerih se otroci lahko vozijo, 
določi najvišjo hitrost v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 46(2). 

Or. en

Obrazložitev

Komisija lahko za vse igrače na električni pogon, na katerih se otroci lahko vozijo, določi 
najvišjo hitrost v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 46(2). 

Predlog spremembe 289
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

To velja za vse igrače ne glede na ciljno 
starostno skupino. Mejna vrednost 
nenadnega hrupa znaša največ 135 dB 
LpC v predelu ušesa. Mejne vrednosti 
trajajočega hrupa se določijo na podlagi 
občutljivosti ušesa otroka, mlajšega od 36 
mesecev.
Komisija lahko mejno vrednost hrupa za 
te igrače spremeni v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 46(2).

Or. en
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Obrazložitev

Sedanji standardi za mejne vrednosti hrupa ne upoštevajo ustrezno možnih poškodb 
otrokovega sluha. Hrup bi morali torej omejiti glede na najranljivejšo starostno skupino, to je 
otroke, mlajše od treh let. Opredelitev najvišje meje hrupa za igrače, ki proizvajajo zvoke, je 
politično vprašanje, o katerem bi se bilo treba odločiti po postopku komitologije s pregledom. 
O tem ne bi smeli odločati standardizacijski organi.

Predlog spremembe 290
Heide Rühle

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

10. Igrače, ki proizvajajo zvok, morajo biti 
oblikovane in izdelane tako, da zvok iz 
njih:

– ne preseže mejne vrednosti 135 dB LpC 
v predelu ušesa,
– pri trajajočem hrupu igračah, ki se 
uporabljajo blizu otrokovega ušesa, na 
primer igračah s slušalkami ali 
telefončkih, ne preseže mejne vrednosti 
70 dB LpC, 
– v nobenem primeru ne preseže podobnih 
mejnih vrednosti, ki se uporabljajo v 
predpisih za varstvo odraslih pri delu.

Or. en

Obrazložitev

Za hrup bi bilo treba uporabiti natančne mejne vrednosti. Za nenaden hrup je predlagana 
meja pri jakosti, ko mora odrasla oseba nositi glušnike. Za trajajoč hrup igrač, ki se 
uporabljajo poleg otrokovega ušesa, bi morala biti meja postavljena ne glede na starost. 
Trajajoč hrup, ki ga povzročajo druge igrače, nikakor ne bi smel biti večji, kot to velja za 
odrasle v industriji. 
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Predlog spremembe 291
Anna Hedh

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sv

Obrazložitev

Sedanji standardi za mejne vrednosti hrupa ne upoštevajo ustrezno možnih poškodb 
otrokovega sluha. Prvič, standardi ne veljajo za vse igrače (standard za igrače, ki se 
uporabljajo blizu otrokovega ušesa, velja na primer samo za otroke, mlajše od desetih 
mesecev). Drugič je potrebno določiti nižjo mejno vrednost za nenadni hrup. Glede na realno 
stanje, da je v družini ponavadi več otrok različne starosti, je treba mejno vrednost hrupa 
določiti na podlagi najbolj izpostavljenih otrok, to je tistih, ki so mlajši od 36 mesecev.

Predlog spremembe 292
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

10. Igrače, ki proizvajajo zvok, morajo biti 
oblikovane in izdelane tako, da zvok iz njih 
ne more poškodovati otrokovega sluha. To 
velja za vse igrače ne glede na ciljno 
starostno skupino. Mejna vrednost hrupa 
pri igračah, ki povzročajo nenaden hrup, 
je lahko največ 115 dB LpC v predelu 
ušesa. Mejna vrednost hrupa pri igračah, 
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ki povzročajo nenaden hrup, je lahko 
največ 80 dB LpC v predelu ušesa. 

Or. sv

Obrazložitev

Študije kažejo, da dolga izpostavljenost hrupu z jakostjo več kot 80 dB lahko poškoduje sluh. 
Otroci so še posebej ranljivi, saj so njihova ušesa bolj občutljiva za intenzivnejši zvok kot 
ušesa odraslih, kar je pokazalo nedavno povečanje poškodb sluha pri otrocih. Jakost zvoka 
posebej škodljivih igrač, ki povzročajo nenaden hrup, torej ne bi smela biti več kot 115 dB. 

Predlog spremembe 293
Maria Matsouka

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

10. Igrače, ki proizvajajo zvok, morajo biti 
oblikovane in izdelane tako, da zvok iz njih 
ne more poškodovati otrokovega sluha. 
Komisija lahko določi mejno vrednost 
hrupa za te igrače v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 46(2).

Or. el

Predlog spremembe 294
Anna Hedh

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11a. Igrače in deli igrač, ki bi jih otroci 
lahko pogoltnili, zlasti magneti ali 
magnetni deli, zložljivi deli ali gumbne 
baterije, ne smejo ogrožati prebavnih poti 
ali črevesja.
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Or. en

Obrazložitev

Odkar je bila sprejeta sedanja direktiva, je bilo precej pozornosti namenjene nevarnosti, da bi 
otroci pogoltnili igrače ali dele igrač. To bi moralo biti zajeto v posebni varnostni zahtevi, da 
jih je treba zajeti v standardih. Standard za magnetne igrače je že v pripravi, da pa bi 
ohranili sistem novega pristopa, bi morala biti ta nevarnost zajeta v posebni varnostni zahtevi 
v prilogi II.

Predlog spremembe 295
Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11a. Igrače ali deli igrač, za katere obstaja 
nevarnost zaužitja, se izdelajo tako, da v 
primeru zaužitja niso škodljivi. To velja 
zlasti za nevarnost, ki jo povzročajo 
baterije, magnetno polje in zmožnost za 
spreminjanje prostornine ali oblike. 

Or. en

Predlog spremembe 296
Heide Rühle

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Igrače so oblikovane in izdelane tako, da 
ne predstavljajo tveganja škodljivih 
učinkov na zdravje ljudi zaradi 
izpostavljenosti kemičnim snovem ali 
pripravkom, iz katerih so igrače sestavljene 
ali ki jih vsebujejo, kadar se igrače 
uporabljajo v skladu s prvim 
pododstavkom člena 9(2). 

1. Igrače so oblikovane in izdelane tako, da 
ne predstavljajo tveganja škodljivih 
učinkov na zdravje ljudi ali na hormonski 
sistem zaradi izpostavljenosti kemičnim 
snovem ali pripravkom, iz katerih so igrače 
sestavljene ali ki jih vsebujejo, kadar se 
igrače uporabljajo v skladu s prvim 
pododstavkom člena 9(2). 
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Or. en

Predlog spremembe 297
Heide Rühle

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba 
igrač iz snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS, snovi, ki 
povzročajo endokrine motnje, v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS in snovi, ki so 
zaradi učinkovanja na zdravje uvrščene 
na seznam, oblikovan po uredbi (ES) 
št. 1907/2006 (Reach), prepovedana, razen 
če te snovi vsebujejo elektronski sestavni 
deli igrače, s katerimi otroci ne morejo priti 
v fizični stik.

Dovoljena je prisotnost sledi teh snovi, 
pod pogojem, da niso namerno dodane, 
migracijske vrednosti teh snovi pa so 
zanemarljive in se jim je med dobro 
proizvodno prakso tehnično nemogoče 
izogniti.
Če surovina, ki se tradicionalno uporablja 
za izdelavo igrač, naravno vsebuje snovi 
CMR, lahko izdelki vsebujejo te snovi, pod 
pogojem, da niso dodane namerno, da je 
njihova vsebnost nizka in da izdelek 
zaradi njih v preteklosti ni povzročil 
škode.
Prisotnost sledi monomerov v polimerni 
plastiki se lahko dovoli pod pogojem, da 
so njihove migracijske vrednosti 
zanemarljive in se jim je med dobro 
proizvodno prakso tehnično nemogoče 
izogniti.
Poleg tega lahko nerjaveče jeklo vsebuje 
nikelj, pod pogojem, da so migracijske 
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vrednosti zanemarljive.
Navedene izjeme ne veljajo za živo srebro.

Or. en

Obrazložitev

Snovi CMR in snovi, ki povzročajo endokrine motnje, imajo lastnosti, ki povzročajo hudo 
zaskrbljenost, in se v igračah ne bi smele uporabljati. Na splošno je mogoče proizvajati 
materiale tudi brez teh snovi. Izjeme od prepovedi bi morale biti omejene na to, kadar je 
prisotnost snovi CMR neizbežna in je ocenjeno tveganje nizko. Ker to ne velja za surovine, ki 
se pojavljajo v naravi, s to izjemo omogočimo uporabo lesa in podobnih snovi. Proizvajalci iz 
EU načeloma ne uporabljajo živega srebra, uvožene igrače pa so ga nekajkrat žal vsebovale. 

Predlog spremembe 298
Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba 
igrač iz snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) in snovi, ki 
povzročajo endokrine motnje, v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS, in druge snovi s 
seznama, oblikovanega v skladu z uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (Reach), prepovedana. 
Prisotnost sledi teh snovi je dovoljena pod 
pogojem, da se jim je med dobro 
proizvodno prakso tehnično nemogoče 
izogniti.

Or. en
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Predlog spremembe 299
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba 
igrač iz snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) in snovi, ki 
povzročajo endokrine motnje, v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS, in druge snovi s 
seznama, oblikovanega v skladu z uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (Reach), prepovedana. 
Prisotnost teh snovi je dovoljena le pod 
pogojem, da jo je med dobro proizvodno 
prakso tehnično nemogoče preprečiti, ali 
če te snovi vsebuje sestavina igrače ali 
zelo majhni posebni deli igrače, do katerih 
otrok v nobenem primeru nima dostopa. 

Or. en

Obrazložitev

Snovi CMR in snovi, ki povzročajo endokrine motnje, so dejansko snovi, ki povzročajo hudo 
zaskrbljenost. Otroci niso majhni odrasli – so še v fazi telesnega razvoja in so zato zelo 
občutljivi na snovi, ki lahko vplivajo na različne procese v njihovem telesu. Za zdaj še ni meril 
za razvrstitev teh snovi, zato v direktivi 67/548/EGS niso razvrščene. Vendar je v členu 57 f 
uredbe Reach predvideno razvijanje veljavnih meril, da bi zajeli nova orodja za oceno, ali 
neka snov povzroča endokrine motnje ali ne, tako da bodo v bližnji prihodnosti snovi po 
direktivi 67/548/EGS razvrščene kot snovi, ki povzročajo endokrine motnje. 

Predlog spremembe 300
Eva-Britt Svensson

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba 

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

igrač iz snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS, snovi, ki so 
razvrščene kot povzročitelji endokrinih 
motenj, in snovi, ki so razvrščene kot 
obstojne, strupene in take, ki se lahko 
kopičijo v organizmih, ali zelo obstojne in 
ki se množično kopičijo v organizmih, 
prepovedana.

Prisotnost sledi teh snovi je dovoljena pod 
pogojem, da se jim je med dobro 
proizvodno prakso tehnično nemogoče 
izogniti. 

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 301
Emmanouil Angelakas

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba 
igrač iz snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS v posameznih 
koncentracijah, ki so enake ali večje od 
zadevnih koncentracij, določenih za 

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

Prisotnost sledi teh snovi, ki se jim je v 
dobri proizvodni praksi tehnično 
nemogoče izogniti, npr. monomerom v 
plastiki, je dovoljena, če je v skladu z 
določbami uredbe (ES) 1935/2004.

Or. en

Obrazložitev

Mejne koncentracije, določene v direktivah 67/548/EGS in 1999/45/ES za snovi CMR ne 
veljajo nujno za igrače, saj zadevajo pripravke in ne predmete. Poleg tega so bile te omejitve 
določene za odrasle, ne pa za otroke, ki so zaradi izpostavljanja kemičnim snovem bolj 
ogroženi.  Dalje je splošna omejitev 0,1 % za snovi CMR v direktivi 1999/45/ES razmeroma 
visoka in ni dokazov, da ta raven zagotavlja varno izpostavljenost otrok snovem CRM. 

Predlog spremembe 302
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba 
igrač iz snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS v posameznih 
koncentracijah, ki so enake ali večje od 
zadevnih koncentracij, določenih za 
razvrščanje pripravkov iz teh snovi v 
skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, 
prepovedana, razen če te snovi vsebujejo 
sestavni deli igrače ali različni mikro deli 
igrač, s katerimi otroci ne morejo priti v 
fizični stik, če se uporabljajo v skladu s 
členom 9(2)(1).
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Or. de

Obrazložitev

Varnostne zahteve veljajo le s pridržkom, da se igrače uporabljajo za predviden namen ali do 
predvidljive mere, ob upoštevanju obnašanja otrok. Omejitve uporabe ne veljajo, če bi stik 
lahko nastal le v primeru povsem nepredvidljive uporabe.

Predlog spremembe 303
Heide Rühle

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Tudi možnost fizičnega stika z vdihavanjem mora biti tudi izključena in zato izrecno 
navedena.
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Predlog spremembe 304
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi skladnost z uredbo REACH in metodologijami EU za oceno tveganja, je treba 
varnost igrač oceniti na podlagi prisotnosti, ne pa uporabe snovi CMR kategorije 1 in 2 v
igračah.  Prisotnost se dovoli le, če je bila ocena tveganja izvedena in se je izkazalo, da otroci 
niso ogroženi.

Predlog spremembe 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je 
uporaba igrač iz snovi, ki so razvrščene 
kot rakotvorne, mutagene ali strupene za 

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

razmnoževanje kategorij 1 in 2 v skladu s 
Prilogo I Direktive 67/548/EGS v 
posameznih koncentracijah, ki so enake ali 
večje od zadevnih koncentracij, določenih 
za razvrščanje pripravkov iz teh snovi v 
skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, 
razen če te snovi vsebujejo sestavni deli 
igrače ali različni mikro deli igrač, s 
katerimi otroci ne morejo priti v stik, kot 
določa standard EN 71.

Or. en

Obrazložitev

Prehodno obdobje: obrazložitev v uvodni izjavi 16b novo in členu 52. Če ni izpostavljenosti, 
tudi tveganja ni, zato se varnost ne bo okrepila z razširitvijo obsega omejitev na nedostopne 
sestavine igrače. Navedba nadomestnih snovi se črta, saj ocena tveganja kaže, da snov ni 
nevarna in da ni razloga za dodatno bremenitev industrije, da bi morala identificirati 
nadomestno snov. Novi odstavek zagotavlja uskladitev z uredbo REACH.

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

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2 igrače ne 
vsebujejo snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje kategorij 1 in 2 v skladu s 
Prilogo I Direktive 67/548/EGS v 
posameznih koncentracijah, ki so enake ali 
večje od zadevnih koncentracij, določenih 
za razvrščanje pripravkov iz teh snovi v 
skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, 
razen če te snovi vsebujejo sestavni deli 
igrače ali različni mikro deli igrač, s 
katerimi otroci ne morejo priti v stik, kot 
določa standard EN 71.

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2 igrače ne 
vsebujejo snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje kategorij 1 in 2 v skladu s 
Prilogo I Direktive 67/548/EGS v 
posameznih koncentracijah, ki so enake ali 
večje od zadevnih koncentracij, določenih 
za razvrščanje pripravkov iz teh snovi v 
skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, 
razen če te snovi vsebujejo sestavni deli ali 
različni mikro deli igrač, s katerimi otroci 
ne morejo priti v stik, kot določa standard 
EN 71.

Or. en

Obrazložitev

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 
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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).  

Predlog spremembe 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Snovi, razvrščene kot kategorija CMR 1 
in 2 v skladu s Prilogo I Direktive
67/548/EGS, se lahko uporabljajo v 
igračah, če sta izpolnjena naslednja 
pogoja:

4.1. uporabo snovi je ovrednotil zadevni 
znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, 
zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, poleg tega 
pa je bila sprejeta odločba v skladu s
členom 45(2);

4.1 zadevni znanstveni odbor je ocenil, da 
snovi, razvrščene kot kategorija CMR 1 in 
2 v skladu s Prilogo I Direktive 
67/548/EGS, ki jih vsebujejo sestavine ali 
deli igrače, s katerimi se pride v stik, v 
koncentracijah nad mejnimi vrednostmi iz 
točke 3, ne nesprejemljivo ogrožajo 
zdravja ljudi, zlasti v zvezi z 
izpostavljenostjo; 
v ta namen lahko proizvajalci na Komisijo 
pred iztekom prehodnega obdobja iz člena 
52 vložijo zahtevo, da zadevni znanstveni 
odbor ovrednoti ogroženost, ki jo 
pomenijo snovi, razvrščene kot kategorija 
CMR 1 in 2 glede na Prilogo I Direktive 
67/548/EGS; zahtevi so priložene 
potrebne informacije, zlasti o 
izpostavljenosti; ob prejemu zahteve 
Komisija nemudoma pooblasti znanstveni 
odbor, da da mnenje; 
dokler ni sprejet sklep, lahko proizvajalec 
še naprej daje na trg igrače, ki vsebujejo 
snovi, razvrščene kot kategorija CMR 1 in 
2 v skladu s Prilogo 1 Direktive 
67/548/EGS, za katere je bila vložena 
zahteva; sklep o spremembi Priloge IIa, v 
kateri so naštete snovi CMR 1 in 2, ki jih 
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zadeva ta člen, se sprejme v skladu s 
členom 45(2);

4.2. na voljo ni ustreznih nadomestnih 
snovi, kakor izhaja iz analize 
nadomestnih možnosti;
4.3 njihova uporaba v potrošniških izdelkih 
ni prepovedana v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 (REACH).

4.2 njihova uporaba v potrošniških izdelkih 
še ni bila prepovedana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (REACH).

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
ali pripravke, takoj ko se pojavijo 
pomisleki glede varnosti ter najpozneje 
vsakih 5 let od datuma sprejetja odločbe v 
skladu s členom 45(2).

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
ali pripravke, naštete v Prilogi IIa, takoj 
ko se pojavijo pomisleki glede varnosti ter 
najpozneje vsakih 5 let od datuma sprejetja 
odločbe v skladu s členom 45(2).

Or. en

Obrazložitev

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).  

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

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4

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

4. Snovi, razvrščene kot kategorija CMR 1 
in 2 v skladu s Prilogo I Direktive
67/548/EGS, se lahko uporabljajo v 
igračah, če sta izpolnjena naslednja 
pogoja:
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4.1. uporabo snovi je ovrednotil zadevni 
znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, 
zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, poleg tega 
pa je bila sprejeta odločba v skladu s 
členom 45(2);

4.1 zadevni znanstveni odbor je ocenil, da 
snovi, razvrščene kot kategorija CMR 1 in 
2 v skladu s Prilogo I Direktive 
67/548/EGS, ki jih vsebujejo sestavine ali 
deli igrače, s katerimi se pride v stik, v 
koncentracijah nad mejnimi vrednostmi iz 
točke 3, ne nesprejemljivo ogrožajo 
zdravja ljudi, zlasti v zvezi z 
izpostavljenostjo; 
v ta namen lahko proizvajalci na Komisijo 
pred iztekom prehodnega obdobja iz člena 
52 vložijo zahtevo, da zadevni znanstveni 
odbor ovrednoti ogroženost, ki jo 
pomenijo snovi, razvrščene kot kategorija 
CMR 1 in 2 glede na Prilogo I Direktive 
67/548/EGS; zahtevi so priložene 
potrebne informacije, zlasti o 
izpostavljenosti; ob prejemu zahteve 
Komisija nemudoma pooblasti znanstveni 
odbor, da da mnenje; 
proizvajalci lahko še naprej dajejo na trg 
igrače, ki vsebujejo snovi, razvrščene kot 
kategorija CMR 1 in 2 v skladu s Prilogo 
1 Direktive 67/548/EGS, za katere je bila 
vložena zahteva in dokler ni sprejet sklep;  
sklep o spremembi Priloge IIa, v kateri so 
naštete snovi CMR 1 in 2, ki jih zadeva ta 
člen, se sprejme v skladu s členom 45(2);

4.2. na voljo ni ustreznih nadomestnih 
snovi, kakor izhaja iz analize 
nadomestnih možnosti;
4.3 njihova uporaba v potrošniških izdelkih 
ni prepovedana v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 (REACH).

4.2 njihova uporaba v potrošniških izdelkih 
še ni bila prepovedana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (REACH).

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
ali pripravke, takoj ko se pojavijo 
pomisleki glede varnosti ter najpozneje 
vsakih 5 let od datuma sprejetja odločbe v 
skladu s členom 45(2).

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
ali pripravke, naštete v Prilogi IIa, takoj 
ko se pojavijo pomisleki glede varnosti ter 
najpozneje vsakih 5 let od datuma sprejetja 
odločbe v skladu s členom 45(2).

Or. en
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Obrazložitev

Nadomestitev: Pozivamo, naj se zaradi varnosti otrok črta zahteva po nadomestitvi kemične 
snovi samo zato, ker obstaja nadomestna snov. Če se v oceni tveganja izkaže, da snov ne 
ogroža otrok, ni razloga, da bi zahtevali preizkušanje novih kemičnih formul, ki bi utegnile 
spremeniti kakovost materiala, ki jo vsebuje. Varnost otrok je v največji meri odvisna od 
varnosti materialov, ki se uporabljajo za izdelavo igrače, npr. ali bo plastika počila ali se 
zlomila na koščke.  Če se uporabljajo materiali, ki opravijo predpisane preizkuse proizvodnih 
lastnosti, se varnost poveča.

Predlog spremembe 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Snovi, razvrščene kot kategorija CMR 1 
in 2 v skladu s Prilogo I Direktive
67/548/EGS, se lahko uporabljajo v 
igračah, če sta izpolnjena naslednja 
pogoja:

4.1. uporabo snovi je ovrednotil zadevni 
znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, 
zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, poleg tega 
pa je bila sprejeta odločba v skladu s 
členom 45(2);

4.1 zadevni znanstveni odbor je ocenil, da 
snovi, razvrščene kot kategorija CMR 1 in 
2 v skladu s Prilogo I Direktive 
67/548/EGS, ki jih vsebujejo sestavine ali 
deli igrače, s katerimi se pride v stik, v 
koncentracijah nad mejnimi vrednostmi iz 
točke 3, ne nesprejemljivo ogrožajo 
zdravja ljudi, zlasti v zvezi z 
izpostavljenostjo; 
v ta namen lahko proizvajalci na Komisijo 
pred iztekom prehodnega obdobja iz člena 
52 vložijo zahtevo, da zadevni znanstveni 
odbor ovrednoti ogroženost, ki jo 
pomenijo snovi, razvrščene kot kategorija 
CMR 1 in 2 glede na Prilogo I Direktive 
67/548/EGS; zahtevi so priložene 
potrebne informacije, zlasti o 
izpostavljenosti; ob prejemu zahteve 
Komisija nemudoma pooblasti znanstveni 
odbor, da da mnenje; 
proizvajalci lahko še naprej dajejo na trg 
igrače, ki vsebujejo snovi, razvrščene kot 
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kategorija CMR 1 in 2 v skladu s Prilogo 
1 Direktive 67/548/EGS, za katere je bila 
vložena zahteva in dokler ni sprejet sklep;  
sklep o spremembi Priloge IIa, v kateri so 
naštete snovi CMR 1 in 2, ki jih zadeva ta 
člen, se sprejme v skladu s členom 45(2);

4.2. na voljo ni ustreznih nadomestnih 
snovi, kakor izhaja iz analize 
nadomestnih možnosti;
4.3 njihova uporaba v potrošniških 
izdelkih ni prepovedana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (REACH).

4.2 njihova uporaba v potrošniških izdelkih 
še ni bila prepovedana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (REACH).

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
ali pripravke, takoj ko se pojavijo 
pomisleki glede varnosti ter najpozneje 
vsakih 5 let od datuma sprejetja odločbe v 
skladu s členom 45(2).

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
ali pripravke, naštete v Prilogi IIa, takoj 
ko se pojavijo pomisleki glede varnosti ter 
najpozneje vsakih 5 let od datuma sprejetja 
odločbe v skladu s členom 45(2).

Or. en

Obrazložitev

Prehodno obdobje: obrazložitev v uvodni izjavi 16b novo in členu 52 Če ni izpostavljenosti, 
tudi tveganja ni, zato se varnost ne bo okrepila z razširitvijo obsega omejitev na nedostopne 
sestavine igrače. Navedba nadomestnih snovi se črta, saj ocena tveganja kaže, da snov ni 
nevarna in da ni razloga za dodatno bremenitev industrije, da bi morala identificirati 
nadomestno snov. Novi odstavki zagotavljajo uskladitev z uredbo REACH.

Predlog spremembe 311
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4.  Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 1 in 2 v skladu s prilogo 
Direktive 67/548/EGS in našteti v Prilogi 
IIa, se lahko uporabljajo v igračah, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

4.1. uporabo snovi je ovrednotil zadevni 4.1. uporabo snovi je ovrednotil zadevni 
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znanstveni odbor in ugotovil, da je varna,
zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, poleg 
tega pa je bila sprejeta odločba v skladu s 
členom 45(2);

znanstveni odbor in ugotovil, da ne ogroža 
zdravja ljudi, zlasti v zvezi z 
izpostavljenostjo, poleg tega pa je bila 
sprejeta odločba v skladu s členom 45(2);

4.2. na voljo ni ustreznih nadomestnih 
snovi, kakor izhaja iz analize nadomestnih 
možnosti;

4.2. na voljo ni ustreznih nadomestnih 
snovi, kakor izhaja iz analize nadomestnih 
možnosti;

4.3 njihova uporaba v potrošniških izdelkih 
ni prepovedana v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 (REACH).

4.3 njihova uporaba v potrošniških 
izdelkih ni prepovedana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (REACH).

Igrače, ki vsebujejo snovi ali pripravke, 
kategorije CMR 1 in 2, za katere je treba 
predložiti zahtevo za oceno zadevnega 
znanstvenega odbor, se lahko še naprej 
dajejo na tržišče dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive in dokler ni sprejet 
sklep. 
Sklep o spremembi Priloge IIa, v kateri so 
naštete snovi CMR 1 in 2, ki jih zadeva ta 
člen, sprejme Komisija v skladu s členom 
45(2).

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
ali pripravke, takoj ko se pojavijo 
pomisleki glede varnosti ter najpozneje 
vsakih 5 let od datuma sprejetja odločbe v 
skladu s členom 45(2).

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
ali pripravke, takoj ko se pojavijo 
pomisleki glede varnosti ter najpozneje 
vsakih 5 let od datuma sprejetja odločbe v 
skladu s členom 45(2).

Or. en

Obrazložitev

Podobno kot postopek odobritve v okviru uredbe REACH, ki posebej upošteva snovi CMR 
kategorije 1 in 2, predlog spremembe zagotavlja prepoved za omejeno obdobje za izjemne 
primere, za katere bi bile podane zahteve za izvzetje.
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Predlog spremembe 312
Anna Hedh

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Obrazložitev

Splošno izvzetje, ki se predlaga, bi lahko znatno oslabilo prepoved. V sedanjem predlogu 
snovi CMR niso prepovedane, čeprav je njihova uporaba omejena s pogoji. Zato bi predlagali 
doslednejšo prepoved. Na splošno je mogoče proizvajati materiale tudi brez teh snovi. Izjeme 
prepovedi bi morale biti omejene na primere, ko je prisotnost snovi CMR neizbežna in je 
ocenjena ogroženost majhna. Kot primer lahko navedemo nedostopno zaprte električne 
komponente, monomere v plastiki in nikelj v nerjavečem jeklu. 
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Predlog spremembe 313
Eva-Britt Svensson

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 1, 2 in 3 v skladu z
Direktivo 67/548/EGS), se lahko 
uporabljajo v igračah, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

črtano

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili visoko raven varovanja zdravja otrok, se snovi CMR v igračah ne bi smele 
uporabljati. Poleg tega je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 26. septembra o 
varnosti proizvodov, zlasti igrač, pozval k brezpogojni prepovedi vseh snovi CMR (kategorije 
1,2 in 3) in drugih podobno zaskrbljujočih snovi, kot na primer tistih, ki povzročajo endokrine 
motnje, senzibilizatorjev ali dišav. 
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Predlog spremembe 314
Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 315
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 1 in2 v skladu z
Direktivo 67/548/EGS), se lahko 
uporabljajo v igračah, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 1 in 2 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS) so v igračah prepovedani.
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Or. en

Obrazložitev

Izjeme ne bi smele biti dovoljene. Rakotvorne in vse druge nevarne kemične snovi v igračah 
ne bi smele biti dovoljene, saj so že v najmanjših odmerkih izredno nevarne za zdravje otrok. 

Predlog spremembe 316
Wolfgang Bulfon

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 1 in 2 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS) se ne smejo uporabljati v 
igračah.

4.1. uporabo snovi je ovrednotil zadevni 
znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, 
zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, poleg tega 
pa je bila sprejeta odločba v skladu s 
členom 45(2);

4.2. na voljo ni ustreznih nadomestnih 
snovi, kakor izhaja iz analize 
nadomestnih možnosti;

4.3. njihova uporaba v potrošniških 
izdelkih ni prepovedana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (REACH).

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
ali pripravke, takoj ko se pojavijo 
pomisleki glede varnosti ter najpozneje 
vsakih 5 let od datuma sprejetja odločbe v 
skladu s členom 45(2).

Or. de
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Obrazložitev

Uporaba snovi kategorije 1 in 2, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene, mora biti v igračah 
prepovedana brez izjeme.

Predlog spremembe 317
Heide Rühle

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. 4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 1, 2 in 3 v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS), se lahko 
uporabljajo v igračah, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 

Or. en

Obrazložitev

Da bi povečali varnost igrač z uporabo previdnostnega načela, ni razloga, da se različno 
obravnavajo kategorije snovi CMR 1, 2 in 3. 

Predlog spremembe 318
Emmanouil Angelakas

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. 4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 1, 2 in 3 v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS), se lahko 
uporabljajo v igračah, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

4.1. uporabo snovi je ovrednotil zadevni 
znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, 
zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, poleg tega 
pa je bila sprejeta odločba v skladu s 

4.1 proizvajalec igrač zadevnemu 
znanstvenemu odboru predloži zahtevo, ki 
ji priloži ocenjevalno poročilo o 
izpostavljenosti uporabnikov posamezni 
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členom 45(2); snovi CMR, ki jo vsebuje igrača, za 
posamezno igračo;

4.2. na voljo ni ustreznih nadomestnih 
snovi, kakor izhaja iz analize 
nadomestnih možnosti;

4.2. uporabo snovi je za vsak primer 
posebej ovrednotil zadevni znanstveni 
odbor in ugotovil, da je varna, zlasti kar 
zadeva izpostavljenost, poleg tega pa je 
bila sprejeta odločba v skladu s členom 
45(2);

4.3. njihova uporaba v potrošniških 
izdelkih ni prepovedana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (REACH).

4.3 na voljo ni ustreznih nadomestnih 
snovi, kakor izhaja iz analize 
nadomestnih možnosti, ki jo ovrednoti in 
odobri zadevni znanstveni odbor;
4.4 njihova uporaba v potrošniških 
izdelkih ni prepovedana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (REACH).
Komisija v Prilogi … te direktive objavi 
seznam snovi ali pripravkov ter ustreznih 
igrač, ki so izvzete iz zahtev iz točke 3, 
dela III, PRILOGE II.   

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
ali pripravke, takoj ko se pojavijo 
pomisleki glede varnosti ter najpozneje 
vsakih 5 let od datuma sprejetja odločbe v 
skladu s členom 45(2).

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
ali pripravke, takoj ko se pojavijo 
pomisleki glede varnosti ter najpozneje 
vsakih 5 let od datuma sprejetja odločbe v 
skladu s členom 45(2). 

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje za uporabo snovi CMR v igrači se lahko dodeli samo na podlagi poskusnih 
migracijskih raziskav, ki dokazujejo, da je izpostavljenost otroka snovi pod danim odstotnim 
deležem x % dopustnega dnevnega vnosa. Na podlagi teh raziskav zadevni znanstveni odbor 
odobri uporabo snovi v dani koncentraciji za posamezno igračo. Odobrene snovi in ustrezne
igrače se lahko vključijo v prilogo direktive, ki se bo stalno posodabljala.

Predlog spremembe 319
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4.3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 

Komisija pooblasti zadevni znanstveni 
odbor, da ponovno oceni navedene snovi 
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ali pripravke, takoj ko se pojavijo 
pomisleki glede varnosti ter najpozneje 
vsakih 5 let od datuma sprejetja odločbe v 
skladu s členom 45(2).

ali pripravke, naštete v Prilogi IIa, takoj 
ko se pojavijo pomisleki glede varnosti ter 
najpozneje vsakih 5 let od datuma sprejetja 
odločbe v skladu s členom 45(2).

Or. en

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

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Proizvajalci smejo še naprej dajati na 
trg igrače, ki vsebujejo snovi, opredeljene 
kot CMR v skladu s Prilogo 1 Direktive 
67/548/EGS, za katere je bila vložena 
zahteva zadevnemu znanstvenemu odboru 
v skladu z odstavkom 4.1, dokler ni sprejet 
sklep iz člena 45(2).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen uskladitvi z Uredbo št. 1907/2006(REACH).  Dosledno bi 
bilo, da proizvajalci lahko upravičijo nadaljnjo uporabo kemične snovi in predložijo podatke 
o izpostavljenosti v podporo svoji trditvi. Ta določba bi bila izredno pomembna za mala in 
srednje velika podjetja, od tega pa je odvisna tudi delovna obremenitev znanstvenega odbora.

Predlog spremembe 321
Anna Hedh

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 3 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS, se lahko uporabljajo v 
igračah, če je uporabo snovi ovrednotil 

črtano
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zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da 
je varna, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, 
in po sprejetju odločbe iz člena 45(2) ter 
pod pogojem, da njihova uporaba v 
potrošniških izdelkih ni prepovedana v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Obrazložitev

Splošno izvzetje, ki se predlaga, bi lahko znatno oslabilo prepoved. V sedanjem predlogu 
snovi CMR niso prepovedane, čeprav je njihova uporaba omejena s pogoji. Zato bi predlagali 
doslednejšo prepoved. Na splošno je mogoče proizvajati materiale tudi brez teh snovi. Izjeme 
prepovedi bi morale biti omejene na primere, ko je prisotnost snovi CMR neizbežna in je 
ocenjena ogroženost majhna. Kot primer lahko navedemo nedostopno zaprte električne 
komponente, monomere v plastiki in nikelj v nerjavečem jeklu. 

Predlog spremembe 322
Heide Rühle

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Odstopanja za snovi kategorije CMR 3 bi bilo treba odobriti samo v skladu z določbami točke 
4 dela III Priloge II. 
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Predlog spremembe 323
Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 324
Eva-Britt Svensson

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili visoko raven varovanja zdravja otrok, se snovi CMR v igračah ne bi smele 
uporabljati. Poleg tega je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 26. septembra o 
varnosti proizvodov, zlasti igrač, pozval k brezpogojni prepovedi vseh snovi CMR (kategorije 
1,2 in 3) in drugih podobno zaskrbljujočih snovi, kot na primer tistih, ki povzročajo endokrine 
motnje, senzibilizatorjev ali dišav. 

Predlog spremembe 325
Emmanouil Angelakas

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Snovi, ki so razvrščene kot zelo 
strupene, strupene, škodljive, povzročajo 
preobčutljivost, so jedke ali dražljive, se 
lahko uporabljajo v igračah, če 
izpostavljenost otrok tem snovem po oceni 
v skladu z zadevnimi uradnimi evropskimi 
preskusnimi postopki ne ogroža zdravja 
otrok. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je pravno urediti uporabo snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji igrač in niso tako 
nevarne kot CMR. Izpostavljenost tem snovem se lahko ovrednoti na podlagi predvidenega 
poteka dejanske izpostavljenosti in s končno primerjavo izpostavljenosti z deležem x % 
dopustnega dnevnega vnosa snovi.
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Predlog spremembe 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, igrače ne 
vsebujejo snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje kategorije 3 v skladu s 
Prilogo I Direktive 67/548/EGS, če: 

(i) je bila njihova uporaba v potrošniških 
izdelkih prepovedana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (REACH); ali
(ii) snov CMR kategorije 3 vsebujejo 
sestavni deli ali mikro deli igrač, do  
katerih imajo otroci dostop, kot določa 
standard EN71, zadevni znanstveni odbor 
pa je ocenil, da vsebnost te snovi v igračah 
nesprejemljivo ogroža človeško zdravje, 
zlasti v zvezi z izpostavljenostjo. Sklep o 
reviziji Priloge IIb, v kateri so naštete 
snovi CMR 3, ki so s to določbo 
prepovedane, se sprejme v skladu s 
členom 45(2).

Or. en

Obrazložitev

Razlika med snovmi CMR 1 in 2 ter CMR 3 je jasna: za veliko snovi CMR 3 ni takih pravnih 
omejitev kot za snovi CMR 1 in 2. Več sto kemičnih snovi je razvrščenih kot CMR 3 in jih 
najdemo v materialih, ki se uporabljajo za proizvodnjo igrač poleg drugih potrošniških 
proizvodov. Zavoljo zdravja otrok in zavezanosti EU boljši zakonodaji je potreben skupni 
pristop za vse potrošniške proizvode. Prepovedane snovi CMR 3 bi morale biti naštete v novi 
prilogi IIb.
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Predlog spremembe 327
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, igrače ne 
vsebujejo snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene snovi 
za razmnoževanje kategorije 3 v skladu s 
Prilogo I Direktive 67/548/EGS, če: 

(i) je bila njihova uporaba v potrošniških 
izdelkih prepovedana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (REACH); ali
(ii) snov kategorije CMR 3 vsebujejo 
komponente ali deli igrač, do katerih 
imajo otroci dostop, kot določa standard 
EN71, in če je zadevni znanstveni odbor 
ocenil, da ta snov v igračah 
nesprejemljivo ogroža zdravje ljudi, zlasti 
v zvezi z izpostavljenostjo. Odločitev o 
spremembi Priloge IIb, v kateri so naštete 
snovi kategorije CMR 3, ki so s to določbo 
prepovedane, se sprejme v skladu s 
členom 45(2).

Or. en

Obrazložitev

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.



PE412.121v02-00 146/192 AM\744156SL.doc

SL

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 

Predlog spremembe 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, igrače ne 
vsebujejo snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene snovi 
za razmnoževanje kategorije 3 v skladu s 
Prilogo I Direktive 67/548/EGS, če: 

(i) je bila njihova uporaba v potrošniških 
izdelkih prepovedana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (REACH); ali
(ii) snov kategorije CMR 3 vsebujejo 
komponente ali deli igrač, do katerih 
imajo otroci dostop, kot določa standard 
EN71, in če je zadevni znanstveni odbor 
ocenil, da ta snov v igračah 
nesprejemljivo ogroža zdravje ljudi, zlasti 
v zvezi z izpostavljenostjo.  Odločitev o 
spremembi Priloge IIb, v kateri so naštete 
snovi kategorije CMR 3, ki so s to določbo 
prepovedane, se sprejme v skladu s 
členom 45(2).

Or. en

Obrazložitev

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 
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treatment is seen in other Community legislation, including REACH which applies the 
Authorisation procedure to CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3. It would therefore 
be inconsistent with REACH – and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in 
the Toys Directive as if they pose the same levels of toxic concern.  It is therefore proposed 
that where materials have a history of safe use in industry, CMR 3 substances are allowed for 
use unless specifically banned by the scientific committee. 

Predlog spremembe 329
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, igrače ne 
vsebujejo snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene snovi 
za razmnoževanje kategorije 3 v skladu s 
Prilogo I Direktive 67/548/EGS, če: 

(i) je bila njihova uporaba v potrošniških 
izdelkih prepovedana v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006 (REACH); ali
(ii) snov kategorije CMR 3 vsebujejo 
komponente ali deli igrač, do katerih 
imajo otroci dostop, kadar se uporablja, 
kot je določeno v prvem pododstavku 
člena 9(2), in če je zadevni znanstveni 
odbor ocenil, da ta snov v igračah 
nesprejemljivo ogroža zdravje ljudi, zlasti 
v zvezi z izpostavljenostjo. Sklep o 
spremembi Priloge IIb, v kateri so naštete 
snovi kategorije CMR 3, ki so s to določbo 
prepovedane, se sprejme v skladu s 
členom 45(2).

Or. en
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Predlog spremembe 330
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Prisotnost snovi ali pripravkov, 
razvrščenih kot kategorija CMR 3 v skladu 
s Prilogo 1 Direktive 67/548/EGS, se v 
igračah prepove po sprejetju odločbe iz 
člena 45(2) ter navede v Prilogi IIb le, če 
je njihovo prisotnost v igračah ocenil
zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da 
ogroža zdravje ljudi, zlasti v zvezi z 
izpostavljenostjo ali če je njihova uporaba 
v potrošniških izdelkih prepovedana v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 
(REACH). 

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 331
Gary Titley

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 3 v skladu z Direktivo 

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

67/548/EGS, se lahko uporabljajo v 
igračah, če ne migrirajo ali so vsebovani v 
diskretnih sestavnih komponentah ali 
delih igrač, ki so za otroke fizično 
nedostopni, ko se igrača uporablja v 
skladu z določbami člena 9(2), ali če sta 
izpolnjena naslednja pogoja:

5.1. uporabo snovi je ovrednotil zadevni 
znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, 
zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, poleg 
tega pa je bila sprejeta odločba v skladu s 
členom 45(2); ter 
5.2 njihova uporaba v potrošniških izdelkih 
ni prepovedana v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 (REACH).

Or. en

Predlog spremembe 332
Karin Riis-Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 333
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Proizvajalci lahko nadaljujejo z 
dajanjem na trg igrač, ki vsebujejo snovi, 
razvrščene kot kategorija CMR v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS, za katero je bila 
vložena zahteva in dokler se ne sprejme 
odločitev. 

Or. en

Predlog spremembe 334
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih 
alergenih dišavnih snovi:

(1) Korenina omana (Inula helenium)
(2) Alilizotiocianat
(3) Benzil cianid
(4) 4-terc-butilfenol
(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)
(6) Ciklamen alkohol
(7) Dietil maleat
(8) Dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin
(12) Dimetil citrakonat
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on
(15) Difenilamin
(16) Etil akrilat
(17) Smokvin list, svež in pripravki

Igrače ne vsebujejo nobenih dišavnih 
snovi:
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(18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-heksenal dietil acetal
(20) trans-2-heksenal dimetil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol
(22) 4-etoksi-fenol
(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol
(24) 7-metoksikumarin
(25) 4-metoksifenol
(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on
(28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion
(32) Olje korenike costus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin
(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-cikloheksanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Dišavne snovi so se v veliki meri izkazale za alergene. Glede na to, da še ni bil izdelan 
seznam dišavnih snovi, ki lahko povzročijo alergije, je treba uporabiti previdnostni pristop. 
Na podlagi ocenjevanja v skladu s prihajajočo uredbo CLP bodo kmalu na voljo informacije 
o tem, katere snovi so bile raziskane in za katere je bilo ugotovljeno, da so oziroma da niso 
alergene. 

Predlog spremembe 335
Heide Rühle

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih 
alergenih dišavnih snovi:

(1) Korenina omana (Inula helenium)
(2) Alilizotiocianat
(3) Benzil cianid
(4) 4-terc-butilfenol
(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)

Igrače ne vsebujejo nobenih dišavnih 
snovi:
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(6) Ciklamen alkohol
(7) Dietil maleat
(8) Dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin
(12) Dimetil citrakonat
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on
(15) Difenilamin
(16) Etil akrilat
(17) Smokvin list, svež in pripravki
(18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-heksenal dietil acetal
(20) trans-2-heksenal dimetil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol
(22) 4-etoksi-fenol
(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol
(24) 7-metoksikumarin
(25) 4-metoksifenol
(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on
(28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion
(32) Olje korenike costus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin
(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-cikloheksanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)

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

Poleg tega se navedejo naslednje 
alergenske dišavne snovi, če se kot take 
dodajo igračam v koncentracijah, večjih 
od 0,01 mas. %:
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(1) Amil cinamal
(2) Amilcinamil alkohol
(3) Anisil alkohol
(4) Benzil alkohol
(5) Benzil benzoat
(6) Benzil cinamat
(7) Benzil salicilat
(8) Cinamal
(9) Cinamil alkohol
(10) Citral
(11) Citronelol
(12) Kumarin
(13) Evgenol
(14) Farnezol
(15) Geraniol
(16) Heksil cinamaldehide
(17) Hidroksi-citronelal
(18) Hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehid
(19) Isoevgenol
 (20) Lilial (v direktivi o kozmetičnih 
izdelkih naveden kot 2-(4-terc-
butilbenzil)propionaldehid)
(21) d-limonen
(22) Linalol
(23) Metil heptin karbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on
(25) Izvlečki hrastovega maha
(26) Izvlečki drevesnega maha

Or. en

Obrazložitev

Dišavne snovi pri otrocih povzročajo alergije, zato bi bilo treba njihovo uporabo v igračah v 
celoti prepovedati.
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Predlog spremembe 336
Eva-Britt Svensson

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih 
dišavnih snovi:

(1) Korenina omana (Inula helenium)
(2) Alilizotiocianat
(3) Benzil cianid
(4) 4-terc-butilfenol
(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)
(6) Ciklamen alkohol
(7) Dietil maleat
(8) Dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin
(12) Dimetil citrakonat
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on
(15) Difenilamin
(16) Etil akrilat
(17) Smokvin list, svež in pripravki
(18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-heksenal dietil acetal
(20) trans-2-heksenal dimetil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol
(22) 4-etoksi-fenol
(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol
(24) 7-metoksikumarin
(25) 4-metoksifenol
(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on
(28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion
(32) Olje korenike costus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin
(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae 

7. Igrače ne vsebujejo alergenih dišavnih 
snovi.
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Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-cikloheksanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)

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

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

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

Obrazložitev

Izkazalo se je, da so dišavne snovi v veliki meri alergene, vendar za številne od njih ni bila 
opravljena analiza za ugotavljanje alergenosti. V tem času ne obstaja izčrpen seznam, na 
podlagi katerega bi na znanstveni osnovi ugotavljali, katere dišavne snovi so alergene in 
katere niso. Prepoved številnih alergenih dišav lahko pripelje do tega, da bi bilo veliko drugih 
v praksi dovoljenih. Vendar bodo na podlagi ocenjevanja v skladu s prihajajočo uredbo CLP 
na voljo informacije o tem, katere snovi so bile raziskane in za katere je bilo ugotovljeno, da 
niso alergene.

Predlog spremembe 337
Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih 
alergenih dišavnih snovi:

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

7. V igračah se lahko uporabijo le dišavne 
snovi, za katere je ugotovljeno, da niso 
alergene v skladu z uredbo o razvrščanju, 
pakiranju in označevanju nevarnih snovi 
in pripravkov.
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(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol
(24) 7-metoksikumarin
(25) 4-metoksifenol
(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on
(28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion
(32) Olje korenike costus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin
(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-cikloheksanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 338
Anna Hedh

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih 
alergenih dišavnih snovi:

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

7. V igračah se lahko uporabijo le dišavne 
snovi, za katere je ugotovljeno, da niso 
alergene v skladu z uredbo o razvrščanju, 
pakiranju in označevanju nevarnih snovi 
in pripravkov.
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(19) trans-2-heksenal dietil acetal
(20) trans-2-heksenal dimetil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol
(22) 4-etoksi-fenol
(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol
(24) 7-metoksikumarin
(25) 4-metoksifenol
(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on
(28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion
(32) Olje korenike costus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin
(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-cikloheksanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi ocenjevanja v skladu s prihajajočo uredbo o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in pripravkov (uredba CLP) bodo na voljo zanesljive informacije 
o tem, katere snovi so bile raziskane in za katere je bilo ugotovljeno, da niso alergene. S 
sklicevanjem na to uredbo v direktivi o varnosti igrač bi se izognili potrebi po dodatni 
znanstveni oceni dišavnih snovi. Za zagotovitev doslednosti s cilji zagotavljanja visoke 
stopnje varnosti predlagamo, da se dovoli le tiste dišavne snovi, za katere je bilo ugotovljeno, 
da niso alergene.

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

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih 
dišavnih snovi:

(1) Korenina omana (Inula helenium)
(2) Alilizotiocianat
(3) Benzil cianid

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih 
dišavnih snovi:

(1) Korenina omana (Inula helenium)
(2) Alilizotiocianat
(3) Benzil cianid
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(4) 4-terc-butilfenol
(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)
(6) Ciklamen alkohol
(7) Dietil maleat
(8) Dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin
(12) Dimetil citrakonat
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on
(15) Difenilamin
(16) Etil akrilat
(17) Smokvin list, svež in pripravki
(18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-heksenal dietil acetal
(20) trans-2-heksenal dimetil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol
(22) 4-etoksi-fenol
(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol
(24) 7-metoksikumarin
(25) 4-metoksifenol
(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on
(28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion
(32) Olje korenike costus (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin
(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-cikloheksanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)

(4) 4-terc-butilfenol
(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)
(6) Ciklamen alkohol
(7) Dietil maleat
(8) Dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin
(12) Dimetil citrakonat
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on
(15) Difenilamin
(16) Etil akrilat
(17) Smokvin list, svež in pripravki
(18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-heksenal dietil acetal
(20) trans-2-heksenal dimetil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol
(22) 4-etoksi-fenol
(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol
(24) 7-metoksikumarin
(25) 4-metoksifenol
(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on
(28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion
(32) Olje korenike costus (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin
(35) Peru balzam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-cikloheksanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)
(39) Mošus-ambret

(40) 4-fenil-3-buten-2-on
(41) Amil cinamal
(42) Amilcinamil alkohol
(43) Benzil alkohol
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(44) Benzil salicilat
(45) Cinamil alkohol
(46) Cinamal
(47) Citral
(48) Kumarin
(49) Evgenol
(50) Geraniol
(51) hidroksicitronelal
(52) hidroksimetilpentilciklohe
ksenenkarboksaldehid
(53) Isoevgenol

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

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

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

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

(1) Amil cinamal
(2) Amilcinamil alkohol
(3) Anisil alkohol
(4) Benzil alkohol
(5) Benzil benzoat
(6) Benzil cinamat
(7) Benzil salicilat
(8) Cinamal
(9) Cinamil alkohol
(10) Citral
(11) Citronelol
(12) Kumarin
(13) Evgenol
(14) Farnezol
(15) Geraniol
(16) Heksil cinamaldehide
(17) Hidroksi-citronelal
(18) Hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehid
(19) Isoevgenol
 (20) Lilial (v direktivi o kozmetičnih 
izdelkih naveden kot 2-(4-terc-
butilbenzil)propionaldehid)

(1) Anisil alkohol
(2) Benzil benzoat
(3) Benzil cinamat
(4) Citronelol
(5) Farnezol
(6) Heksil cinamaldehid
(7) Lilal 
(8) d-limonen 
(9) Linalol
(10) Metil heptin karbonat
(11)3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on 
(12) Izvlečki hrastovega maha

(13) Izvlečki drevesnega maha
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(21) d-limonen
(22) Linalol
(23) Metil heptin karbonat
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on
(25) Izvlečki hrastovega maha
(26) Izvlečki drevesnega maha

Or. en

Obrazložitev

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 Proposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance 
chemicals are most frequently reported as contact allergens.

Predlog spremembe 340
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih
dišavnih snovi:

(1) Korenina omana (Inula helenium)
(2) Alilizotiocianat
(3) Benzil cianid
(4) 4-terc-butilfenol
(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)
(6) Ciklamen alkohol
(7) Dietil maleat
(8) Dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin
(12) Dimetil citrakonat
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih 
prepovedanih dišavnih snovi:

(1) Korenina omana (Inula helenium)
(2) Alilizotiocianat
(3) Benzil cianid
(4) 4-terc-butilfenol
(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)
(6) Ciklamen alkohol
(7) Dietil maleat
(8) Dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin
(12) Dimetil citrakonat
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on
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(15) Difenilamin
(16) Etil akrilat
(17) Smokvin list, svež in pripravki
(18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-heksenal dietil acetal
(20) trans-2-heksenal dimetil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol
(22) 4-etoksi-fenol
(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol
(24) 7-metoksikumarin
(25) 4-metoksifenol
(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on
(28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion
(32) Olje korenike costus (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin
(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-cikloheksanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)

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

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

(1) Amil cinamal
(2) Amilcinamil alkohol
(3) Anisil alkohol
(4) Benzil alkohol
(5) Benzil benzoat
(6) Benzil cinamat
(7) Benzil salicilat
(8) Cinamal
(9) Cinamil alkohol
(10) Citral

(15) Difenilamin
(16) Etil akrilat
(17) Smokvin list, svež in pripravki
(18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-heksenal dietil acetal
(20) trans-2-heksenal dimetil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol
(22) 4-etoksi-fenol
(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol
(24) 7-metoksikumarin
(25) 4-metoksifenol
(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on
(28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion
(32) Olje korenike costus (Saussurea lappa 
Clarke)
(33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin
(35) Peru balzam (Myroxylon pereirae 
Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-cikloheksanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on
(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)

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

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 341
Jacques Toubon

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7.7. Igrače ne vsebujejo naslednjih 
alergenih dišavnih snovi:

(1) Korenina omana (Inula helenium)
(2) Alilizotiocianat
(3) Benzil cianid
(4) 4-terc-butilfenol
(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)
(6) Ciklamen alkohol
(7) Dietil maleat
(8) Dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-

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

7.7. Igrače ne vsebujejo naslednjih
dišavnih snovi:  

(1) Korenina omana (Inula helenium)
(2) Alilizotiocianat
(3) Benzil cianid
(4) 4-terc-butilfenol
(5) Olje iz dišeče metlike 
(chenopodium)
(6) Ciklamen alkohol
(7) Dietil maleat
(8) Dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
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(12) Dimetil citrakonat
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-

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

on
(15) Difenilamin
(16) Etil akrilat
(17) Smokvin list, svež in pripravki
(18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-heksenal dietil acetal
(20) trans-2-heksenal dimetil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol
(22) 4-etoksi-fenol
(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol
(24) 7-metoksikumarin
(25) 4-metoksifenol
(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on
(28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion
(32) Olje korenike costus (Saussurea 

lappa Clarke)
(33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin
(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae 

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

on
(38) Olje citronke (Lippia citriodora 

Kunth).

(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin
(12) Dimetil citrakonat
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-
on
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-
on
(15) Difenilamin
(16) Etil akrilat
(17) Smokvin list, svež in pripravki
(18) trans-2-heptenal
(19) trans-2-heksenal dietil acetal
(20) trans-2-heksenal dimetil acetal
(21) Hidroabietilni alkohol
(22) 4-etoksi-fenol
(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol
(24) 7-metoksikumarin
(25) 4-metoksifenol
(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on
(28) Metil trans-2-butenoat
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-heksandion
(32) Olje korenike costus (Saussurea 
lappa Clarke)
(33) 7-etoksi-4-metilkumarin
(34) Heksahidrokumarin
(35) Izcejanje surovega Peru balzama
(Myroxylon pereirae Klotzsch)
(36) 2-pentiliden-cikloheksanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
on
(38) Esencialno olje verbene (Lippia 

citriodora Kunth).

Or. fr

Obrazložitev

S tem predlogom se črta opis „alergene“, saj surovine na tem seznamu niso nujno alergene.

Poleg tega predlog spremembe vsebuje natančnejše sklicevanje na nekatere vrste izločevanja, 
saj so se v besedilu znašle manjše napake. Bolj na splošno rečeno, igre ali igrače, pri katerih 
lahko pride do stika dišavnih snovi s kožo, morajo biti bodisi v skladu z direktivo o 
kozmetičnih izdelkih ali s kmetijsko-prehrambenimi standardi.
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Predlog spremembe 342
Jacques Toubon

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Na embalaži ali v navodilih, priloženih 
igračam ali igram¹, se navedejo naslednje 
alergenske dišavne snovi, če njihove 
koncentracije presegajo 0,01 mas. %:

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

1 Med take igrače spadajo na primer 
dišeče lutke, modelirne mase, poučne igre 
in igrače ter umetniški in naravoslovni 
kompleti.
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Or. fr

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 343
Wolfgang Bulfon

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Naslednje mejne vrednosti migracije 
igrač ali sestavnih delov igrač, ki so 
dostopni otrokom med uporabo, kakor je 
določena v prvem pododstavku člena 9(2), 
se ne presežejo:

8. Naslednji celotni deleži v igračah ali 
sestavnih delih igrač, ki so dostopni 
otrokom med uporabo, kakor je določena v 
prvem pododstavku člena 9(2), se ne 
presežejo:

Or. de

Obrazložitev

Da bi omejili izpostavljenost in omogočili lažje preverjanje, morajo količine, navedene v 
tabeli, predstavljati celotni delež zadevnih snovi v miligramih na kilogram igrač.

Predlog spremembe 344
Jacques Toubon

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Naslednje mejne vrednosti migracije 8. Sprejemljiv dnevni odmerek (TDD) za 
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igrač ali sestavnih delov igrač, ki so 
dostopni otrokom med uporabo, kakor je 
določena v prvem pododstavku člena 9(2), 
se ne presežejo:

varovanje zdravja otrok pri uporabi igrač 
ne sme preseči naslednjih vrednosti:

Element mg/kg v 
suhem, 
lomljive

m, 
prahaste

m ali 
prožnem 
material

u za 
igrače

mg/kg 
v 

tekočem 
ali 

lepljive
m 

material
u za 

igrače

Element TDD (mg/kg teža 
otroka/ dan)

Aluminij 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 6
Arzen 7.5 1.9 Arzen 1
Barij 4500 1125 Barij 600
Bor 1200 300 Bor 160
Kadmij 3.8 0.9 Kadmij 0.5
Krom (III) 37.5 9.4 Krom 5
Krom (VI) 0.04 0.01
Kobalt 10.5 2.6

Baker 622.5 156
Svinec 27 6.8 Svinec 3.6
Mangan 1200 300 Mangan 160
Živo srebro 15 3.8 Živo srebro 2
Nikelj 75 18.8 Nikelj 10
Selen 37.5 9.4 Selen 5
Stroncij 4500 1125
Kositer 15000 3750 Kositer 2000
Organski 
kositer

1.9 0.5

Cink 3750 938 Cink 500

„Sprejemljiv dnevni odmerek“ pomeni 
največjo količino elementa, ki ga otrok 
lahko zaužije glede na svojo težo, ne da bi 
to negativno vplivalo na njegovo zdravje.
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Te mejne vrednosti se ne uporabljajo za 
igrače, pri katerih je zaradi njihove 
dostopnosti, funkcije, prostornine ali mase 
jasno izključeno kakršno koli tveganje kot 
posledica sesanja, lizanja, zaužitja ali 
daljšega stika s kožo, kadar se uporabljajo, 
kot je določeno v prvem odstavku člena 
9(2).

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

Or. fr

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 345
Heide Rühle

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

8. Naslednje mejne vrednosti migracije 
igrač ali sestavnih delov igrač, ki so 
dostopni otrokom med uporabo, kakor je 
določena v prvem pododstavku člena 9(2), 
se ne presežejo:

8. Naslednje mejne vrednosti migracije 
igrač ali sestavnih delov igrač, ki so 
dostopni otrokom med uporabo, kakor 
je določena v prvem pododstavku 
člena 9(2), se ne presežejo:

Element mg/kg v
suhem, 

lomljivem,
prahastem 

ali
prožnem 
materialu 

mg/kg
v tekočem ali 

lepljivem
materialu za 

igrače

Element mg/kg v 
suhem, 

lomljivem,
prahastem 

ali
prožnem 
materialu 

mg/kg
v tekočem 

ali 
lepljivem
materialu 
za igrače
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za igrače za igrače
Aluminij 5625 1406 Aluminij 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arzen 7.5 1.9
Barij 4500 1125 Barij 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadmij  3.8 0.9
Krom (III) 37.5 9.4 Krom (III) 37.5 9.4

Krom (VI) 0.04 0.01

Kobalt 10.5 2.6 Kobalt 10.5 2.6
Baker 622.5 156 Baker 622.5 156
Svinec 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Živo srebro 15 3.8
Nikelj 75 18.8 Nikelj 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4
Stroncij 4500 1125 Stroncij 4500 1125
Kositer 15000 3750 Kositer 15000 3750
Organski 
kositer 

1.9 0.5

Cink 3750 938 Cink 3750 938

Or. en

Obrazložitev

Arzen, kadmij, svinec, krom VI, živo srebro in organski kositer so zelo strupeni, zato je treba 
njihovo uporabo v igračah popolnoma prepovedati. Kadmij, svinec, krom VI in živo srebro so 
že prepovedani v avtomobilih ter električnih in elektronskih napravah. Krom VI v cementu je 
treba z dodajanjem železovega sulfata zmanjšati na neškodljivo raven. Arzen je prepovedan v 
barvah in pri obdelavi lesa (z nekaj izjemami). Organski onesnaževalci so prepovedani kot 
biocidi. Torej je jasno, da mora biti uporaba teh snovi v igračah prepovedana.
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Predlog spremembe 346
Eva-Britt Svensson

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

8. Naslednje mejne vrednosti migracije 
igrač ali sestavnih delov igrač, ki so 
dostopni otrokom med uporabo, kakor je 
določena v prvem pododstavku člena 
9(2), se ne presežejo:

8. Naslednje mejne vrednosti migracije 
igrač ali sestavnih delov igrač, ki so 
dostopni otrokom med uporabo, kakor je 
določena v prvem pododstavku člena 
9(2), se ne presežejo:

Element mg/kg v 
suhem, 

lomljivem,
prahastem 

ali
prožnem 
materialu 
za igrače

mg/kg
v tekočem 

ali 
lepljivem
materialu 
za igrače

Element mg/kg v 
suhem, 

lomljivem,
prahastem 

ali
prožnem 
materialu 
za igrače

mg/kg
v tekočem 

ali 
lepljivem
materialu 
za igrače

Aluminij 5625 1406 Aluminij 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arzen 7.5 1.9
Barij 4500 1125 Barij 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadmij  3.8 0.9
Krom (III) 37.5 9.4 Krom (III) 37.5 9.4

Krom (VI) 0.04 0.01

Kobalt 10.5 2.6 Kobalt 10.5 2.6
Baker 622.5 156 Baker 622.5 156
Svinec 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Živo srebro 15 3.8
Nikelj 75 18.8 Nikelj 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4
Stroncij 4500 1125 Stroncij 4500 1125
Kositer 15000 3750 Kositer 15000 3750
Organski 
kositer 

1.9 0.5 Organski 
kositer

1.9 0.5
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Cink 3750 938 Cink 3750 938
Te mejne vrednosti se ne uporabljajo za 
igrače, pri katerih je zaradi njihove 
dostopnosti, funkcije, prostornine ali 
mase jasno izključeno kakršno koli 
tveganje kot posledica sesanja, lizanja, 
zaužitja ali daljšega stika s kožo, kadar 
se uporabljajo, kot je določeno v prvem 
odstavku člena 9(2).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nekatere od teh snovi so znane kot snovi CMR in bi zato morale biti v igračah prepovedane v 
skladu s predlogom spremembe k Prilogi II, del III, točke 3–5 istega avtorja. Za kadmij, krom 
(VI) in svinec je bilo ugotovljeno, da imajo resno škodujejo zdravju in so prepovedani z 
direktivo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 
(direktiva RoHS) in z direktivo o izrabljenih vozilih (direktiva ELV). Zadnji odstavek je treba 
črtati, saj omogoča preveč odstopanj od prepovedi uporabe snovi CMR.

Predlog spremembe 347
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

8. Naslednje mejne vrednosti migracije 
igrač ali sestavnih delov igrač, ki so 
dostopni otrokom med uporabo, kakor je 
določena v prvem pododstavku člena 
9(2), se ne presežejo:

8. Naslednje mejne vrednosti migracije 
igrač ali sestavnih delov igrač, ki so
dostopni otrokom med uporabo, kakor je 
določena v prvem pododstavku člena 
9(2), se ne presežejo:

Element mg/kg v 
suhem, 

lomljivem,
prahastem 

ali
prožnem 
materialu 
za igrače

mg/kg
v tekočem 

ali 
lepljivem
materialu 
za igrače

Element mg/kg v 
suhem, 

lomljivem,
prahastem 

ali
prožnem 
materialu 
za igrače

mg/kg
v tekočem 

ali 
lepljivem
materialu 
za igrače

Aluminij 5625 1406 Aluminij 5625 1406
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Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arzen 7.5 1.9
Barij 4500 1125 Barij 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadmij  3.8 0.9
Krom (III) 37.5 9.4 Krom (III) 37.5 9.4

Krom (VI) 0.04 0.01

Kobalt 10.5 2.6 Kobalt 10.5 2.6
Baker 622.5 156 Baker 622.5 156
Svinec 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Živo srebro 15 3.8
Nikelj 75 18.8 Nikelj 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4
Stroncij 4500 1125 Stroncij 4500 1125
Kositer 15000 3750 Kositer 15000 3750
Organski 
kositer 

1.9 0.5 Organski 
kositer

1.9 0.5

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

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-



PE412.121v02-00 176/192 AM\744156SL.doc

SL

directive 2002/95/EC and the ELV-Directive 2000/53/EC. The last paragraph enables too 
wide exemptions from the CMR ban. 

Predlog spremembe 348
Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

8. Naslednje mejne vrednosti migracije 
igrač ali sestavnih delov igrač, ki so 
dostopni otrokom med uporabo, kakor je 
določena v prvem pododstavku člena 
9(2), se ne presežejo:

8. Naslednje mejne vrednosti migracije 
igrač ali sestavnih delov igrač, ki so 
dostopni otrokom med uporabo, kakor je 
določena v prvem pododstavku člena 
9(2), se ne presežejo:

Element mg/kg v 
suhem, 

lomljivem,
prahastem 

ali
prožnem 
materialu 
za igrače

mg/kg
v tekočem 

ali 
lepljivem
materialu 
za igrače

Element mg/kg v 
suhem, 

lomljivem,
prahastem 

ali
prožnem 
materialu 
za igrače

mg/kg
v tekočem 

ali 
lepljivem
materialu 
za igrače

Aluminij 5625 1406 Aluminij 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arzen 7.5  1.9 Arzen 7.5 1.9
Barij 4500 1125 Barij 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
Kadmij  3.8 0.9
Krom (III) 37.5 9.4 Krom (III) 37.5 9.4

Krom (VI) 0.04 0.01

Kobalt 10.5 2.6 Kobalt 10.5 2.6
Baker 622.5 156 Baker 622.5 156
Svinec 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Živo srebro 15 3.8
Nikelj 75 18.8 Nikelj 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4



AM\744156SL.doc 177/192 PE412.121v02-00

SL

Stroncij 4500 1125 Stroncij 4500 1125
Kositer 15000 3750 Kositer 15000 3750
Organski 
kositer 

1.9 0.5 Organski 
kositer

1.9 0.5

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 349
Anna Hedh

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe Parlamenta

8. Naslednje mejne vrednosti migracije 
igrač ali sestavnih delov igrač, ki so 
dostopni otrokom med uporabo, kakor je 
določena v prvem pododstavku člena 
9(2), se ne presežejo:

8. Naslednje mejne vrednosti migracije 
igrač ali sestavnih delov igrač, ki so 
dostopni otrokom med uporabo, kakor je 
določena v prvem pododstavku člena 
9(2), se ne presežejo:

Element mg/kg v 
suhem, 

lomljivem,
prahastem 

ali
prožnem 
materialu 
za igrače

mg/kg
v tekočem 

ali 
lepljivem
materialu 
za igrače

Element mg/kg v 
suhem, 

lomljivem,
prahastem 

ali
prožnem 
materialu 
za igrače

mg/kg
v tekočem 

ali 
lepljivem
materialu 
za igrače

Aluminij 5625 1406 Aluminij 5625 1406
Antimon 45 11.3 Antimon 45 11.3
Arzen 7.5  1.9
Barij 4500 1125 Barij 4500 1125
Bor 1200 300 Bor 1200 300
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Kadmij  3.8 0.9
Krom (III) 37.5 9.4

Krom (VI) 0.04 0.01

Kobalt 10.5 2.6
Baker 622.5 156 Baker 622.5 156
Svinec 27 6.8
Mangan 1200 300 Mangan 1200 300
Živo srebro 15 3.8
Nikelj 75 18.8
Selen 37.5 9.4 Selen 37.5 9.4
Stroncij 4500 1125 Stroncij 4500 1125
Kositer 15000 3750 Kositer 15000 3750
Organski 
kositer 

1.9 0.5

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nekatere od teh kovin so znane kot snovi CMR. Migracijske vrednosti se ne smejo uporabiti, 
da bi kovine z lastnostmi CMR izvzeli iz prepovedi, ampak za to, da se še dodatno omeji 
tveganje. To je treba pojasniti. Menimo, da obstajajo dobri razlogi, da se prepove uporabo 
najnevarnejših kovin v igračah, zlasti živega srebra. Proizvajalci iz EU načeloma ne 
uporabljajo živega srebra, žal pa je bila njegova prisotnost ugotovljena pri nekaterih 
uvoženih igračah. Predlagamo, da se zadnji odstavek črta, saj omogoča preveč odstopanj od 
prepovedi uporabe snovi CMR.
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Predlog spremembe 350
Heide Rühle

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za uporabo pri igračah ali sestavnih delih 
igrač se prepovejo naslednji elementi:
(1) Arzen
(2) Kadmij
(3) Krom (IV)
(4) Svinec
(5) Živo srebro
(6) Organski kositer

Or. en

Obrazložitev

Arzen, kadmij, svinec, krom VI, živo srebro in organski kositer so zelo strupeni, zato je treba 
njihovo uporabo v igračah popolnoma prepovedati. Kadmij, svinec, krom VI in živo srebro so 
že prepovedani v avtomobilih ter električnih in elektronskih napravah. Krom VI v cementu je 
treba z dodajanjem železovega sulfata zmanjšati na neškodljivo raven. Arzen je prepovedan v 
barvah in pri obdelavi les (z nekaj izjemami). Organski onesnaževalci so prepovedani kot 
biocidi. Torej je jasno, da mora biti uporaba teh snovi v igračah prepovedana.

Predlog spremembe 351
Maria Matsouka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a) Sprejmejo se posebne zahteve za 
igrače ali njihove dele, ki so oblikovani za 
namestitev v usta, ne glede na starostno 
skupino, kateri je igrača namenjena, na 
podlagi zahtev za pakiranje hrane, kot 
določa Uredba (ES) št. 1935/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
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oktobra 2004 o materialih in izdelkih, 
namenjenih stiku z živili, in na podlagi 
posebnih ukrepov za posebne materiale. 
Te zahteve je treba sprejeti na podlagi 
mnenja pristojnega znanstvenega odbora 
in z odločbo, sprejeto v skladu z drugim 
odstavkom člena 45, ob upoštevanju razlik 
med igračami in materiali, ki pridejo v 
stik s hrano.

Or. el

Predlog spremembe 352
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Priloga II a – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II a
Seznam snovi ali pripravkov, razvrščenih 
v kategoriji 1 in 2 CMR v skladu s Prilogo 
1 Direktive 67/548/EGS za katere je 
pristojni znanstveni odbor odobril izjemo 
po oceni v skladu s točko 4 dela III 
Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Podobno kot postopek odobritve v okviru uredbe REACH, ki posebej upošteva snovi CMR 
kategorije 1 in 2, predlog spremembe zagotavlja prepoved za omejeno obdobje za izjemne 
primere, za katere bi bile podane zahteve za izvzetje.
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Predlog spremembe 353
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Predlog direktive
Priloga II a – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II a

Seznam snovi CRM kategorije 1 in 2, 
izvzetih iz prepovedi iz točke III (3) 

Priloge II

Or. en

Obrazložitev

Kot je zahtevano v predlogu spremembe 6 k v delu III, Priloge II KEMIČNE LASTNOSTI: 
snovi CMR kategorije 1 in 2, 4.2.

Predlog spremembe 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Predlog direktive
Priloga II a – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II a
Seznam snovi in pripravkov CRM 

kategorije 1 in 2, izvzetih iz prepovedi iz 
odstavka 3 točke III Priloge II

Or. en
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Predlog spremembe 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Predlog direktive
Priloga II a – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II a
Seznam snovi CRM kategorije 1 in 2, 
izvzetih iz prepovedi iz točke III (3) 

Priloge II

Or. en

Predlog spremembe 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Predlog direktive
Priloga II a – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II a
Seznam snovi CRM kategorije 1 in 2, 
izvzetih iz prepovedi iz točke III (3) 

Priloge II

Or. en

Obrazložitev

Kot je zahtevano v delu III, priloge II k predlogu spremembe XY KEMIČNE LASTNOSTI: 
snovi CMR kategorije 1 in 2, 4.2.
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Predlog spremembe 357
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Priloga II b – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II b
Seznam snovi ali pripravkov kategorije 3 
CMR v skladu s Prilogo 1 Direktive 
67/548/EGS, in prepovedanih v skladu s 
točko 5 dela III Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Predlog direktive
Priloga II b – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II b
Seznam prepovedanih snovi in pripravkov 

CMR kategorije 3

Or. en
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Predlog spremembe 359
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Predlog direktive
Priloga II b – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II b
Seznam prepovedanih snovi CMR 

kategorije 3:

Or. en

Obrazložitev

Kot je zahtevano v predlogu spremembe 7 k v delu III, Priloge II KEMIČNE LASTNOSTI: 
snovi CMR kategorije 3, 5ii.

Predlog spremembe 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Predlog direktive
Priloga II b – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II b
Seznam prepovedanih snovi CMR 

kategorije 3:

Or. en
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Predlog spremembe 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Predlog direktive
Priloga II b – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

. Priloga II b
Seznam prepovedanih snovi CMR 

kategorije 3:

Or. en

Obrazložitev

Kot je zahtevano v predlogu spremembe XY k v delu III, Priloge II KEMIČNE LASTNOSTI: 
snovi CMR kategorije 3, 5ii.

Predlog spremembe 362
Maria Matsouka

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnična dokumentacija iz člena 20 v 
smiselnem obsegu za ugotavljanje 
skladnosti vsebuje zlasti:

Tehnična dokumentacija iz člena 20 v 
smiselnem obsegu za ugotavljanje 
skladnosti vsebuje zlasti:

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

a) podroben opis oblikovanja in 
proizvodnje, vključno s seznamom 
sestavnih delov in materialov, uporabljenih 
v igračah, ter podrobne informacije o 
kemijski sestavi igrače ali snoveh, 
uporabljenih pri njeni izdelavi in o 
količini posamezne snovi, uporabljene v 
igrači ali v njenih delih. 

Or. el
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Predlog spremembe 363
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

a) podroben opis oblikovanja in 
proizvodnje, vključno s seznamom 
sestavnih delov in materialov, uporabljenih 
v igračah, ter podrobne informacije o 
kemijski sestavi igrače ali snoveh, 
uporabljenih pri njeni izdelavi in o 
količini posamezne snovi, uporabljene v 
igrači ali v njenih delih;

Or. en

Obrazložitev

Varnostni listi dajejo omejene informacije o kemični sestavi igrač. Tehnična dokumentacija 
mora vsebovati podrobnejše informacije, kot so kvantitativne informacije v zvezi s 
kemikalijami, uporabljenimi v igračah.

Predlog spremembe 364
Anna Hedh

Predlog direktive
Priloga V – del A – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred vsemi opozorili ali piktogrami stoji 
beseda „Opozorilo“.

Or. en

Obrazložitev

Da se potrošniku pojasni, da se besedilo nanaša na varnost, in da se ustrezna pozornost 
nameni sporočilu, se morajo vsa opozorila začeti z besedo „Opozorilo“. To še posebej velja 
za opozorila v obliki piktograma.
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Predlog spremembe 365
Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga V – del A – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred vsemi opozorili ali piktogrami stoji 
beseda „Opozorilo“.

Or. en

Predlog spremembe 366
Charlotte Cederschiöld

Predlog direktive
Priloga V – del A – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred vsemi opozorili ali piktogrami stoji 
beseda „Opozorilo“. 

Or. en

Obrazložitev

Da se potrošniku pojasni, da se besedilo nanaša na varnost, in da se ustrezna pozornost 
nameni sporočilu, se morajo vsa opozorila začeti z besedo „Opozorilo“. To še posebej velja 
za opozorila v obliki piktograma.

Predlog spremembe 367
Anna Hedh

Predlog direktive
Priloga V – del B – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na igračah, ki so lahko nevarne za 
otroke pod 36 meseci starosti, je navedeno 
opozorilo, na primer: „Opozorilo: ni 
primerno za otroke pod 36 mesecem 

1. Na igračah, ki so lahko nevarne za 
otroke pod 36 meseci starosti, je navedeno 
opozorilo, na primer: „Opozorilo: ni 
primerno za otroke pod 36 mesecem 
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starosti.“ ali „Opozorilo: ni primerno za 
otroke pod tremi leti starosti.“ ali beseda 
„Opozorilo“ z naslednjo grafično sliko:

starosti.“ ali „Opozorilo: ni primerno za 
otroke pod tremi leti starosti.“ ali beseda 
„Opozorilo“ z naslednjo grafično sliko:

[piktogram] [piktogram]
Tem opozorilom je priložena kratka 
obrazložitev specifičnega tveganja, zaradi 
katerega je ta omejitve potrebna, ki se 
lahko vključi v navodila za uporabo.

Tem opozorilom je priložena kratka 
obrazložitev specifičnega tveganja, zaradi 
katerega je ta omejitve potrebna, ki se 
lahko vključi v navodila za uporabo.
Taka opozorila se ne smejo uporabljati za 
igrače, ki so zaradi svojih funkcij, 
velikosti ali drugih značilnosti namenjene 
otrokom, mlajšim od 36 mesecev. Kot take 
se obravnavajo zlasti vse mehke tekstilne 
igrače.

Ta določba se ne uporablja za igrače, ki so 
zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, 
lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno 
neprimerne za otroke, mlajše od 36 
mesecev.

Ta določba se ne uporablja za igrače, ki so 
zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, 
lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno 
neprimerne za otroke, mlajše od 36 
mesecev.

Or. en

Obrazložitev

Opozorila za majhne dele se sedaj zlorabljajo tako, da nosijo opozorilo igrače, ki so dejansko 
namenjene majhnim otrokom, da se zakonsko opraviči prisotnost majhnih delov, s katerimi bi 
se majhni otroci lahko zadušili. Zlasti igrače z mehkim polnilom, kot so medvedki in mehke 
lutke, ne smejo nikoli imeti majhnih, snemljivih delov, saj se bodo otroci najverjetneje z njimi 
igrali ne glede na namene proizvajalca.

Predlog spremembe 368
Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga V – del B – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na igračah, ki so lahko nevarne za 
otroke pod 36 meseci starosti, je navedeno 
opozorilo, na primer: „Opozorilo: ni 
primerno za otroke pod 36 mesecem 
starosti.“ ali „Opozorilo: ni primerno za 
otroke pod tremi leti starosti.“ ali beseda 
„Opozorilo“ z naslednjo grafično sliko:

1. Na igračah, ki so lahko nevarne za 
otroke pod 36 meseci starosti, je navedeno 
opozorilo, na primer: „Opozorilo: ni 
primerno za otroke pod 36 mesecem 
starosti.“ ali „Opozorilo: ni primerno za 
otroke pod tremi leti starosti.“ ali beseda 
„Opozorilo“ z naslednjo grafično sliko:
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[piktogram] [piktogram]
Tem opozorilom je priložena kratka 
obrazložitev specifičnega tveganja, 
zaradi katerega je ta omejitve potrebna, ki 
se lahko vključi v navodila za uporabo.

Tem opozorilom je priložena kratka 
obrazložitev specifičnega tveganja, zaradi 
katerega je ta omejitve potrebna, ki se 
lahko vključi v navodila za uporabo.
Taka opozorila ne morejo biti uporabljena 
za igrače, ki so zaradi svojih funkcij, 
velikosti ali drugih značilnosti namenjene 
otrokom, mlajšim od 36 mesecev. Kot take 
se obravnavajo zlasti vse mehke tekstilne 
igrače.

Ta določba se ne uporablja za igrače, ki so 
zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, 
lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno
neprimerne za otroke, mlajše od 36 
mesecev.

Ta določba se ne uporablja za igrače, ki so 
zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, 
lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno 
neprimerne za otroke, mlajše od 36 
mesecev.

Or. en

Predlog spremembe 369
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Priloga V – del B – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Drsalke, kotalke, rolerji, deske, skiroji 
in kolesa igrače za otroke

5. Drsalke, kotalke, rolerji, deske, skiroji in 
kolesa igrače za otroke

Če se te igrače prodajajo kot igrače, je na 
njih navedena naslednja oznaka:

Če se te igrače prodajajo kot igrače, je na 
njih navedena naslednja oznaka:

„Opozorilo: nositi je treba zaščitno 
opremo. Ni za uporabo v prometu.“.

„Opozorilo: nositi je treba zaščitno 
opremo. Ni za uporabo na javnih cestah 
ali javnih poteh ali na pločniku. Ni 
primerno za otroke, težje od 20 
kilogramov.“

Poleg tega navodila za uporabo vključujejo 
opozorilo, da je treba igračo uporabljati 
previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da 
bi se izognili padcem ali trkom, zaradi 
katerih bi lahko prišlo do poškodbe 
uporabnika ali tretje osebe. Navede se tudi, 
kakšna je priporočljiva oprema (čelade, 
rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za 
komolce itd.).

Poleg tega navodila za uporabo vključujejo 
opozorilo, da je treba igračo uporabljati 
previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da 
bi se izognili padcem ali trkom, zaradi
katerih bi lahko prišlo do poškodbe 
uporabnika ali tretje osebe. Navede se tudi, 
kakšna je priporočljiva oprema (čelade, 
rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za 
komolce itd.).
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Opozorila morajo biti samoumevna, da se zagotovi, da bodo potrošniki razumeli njihov 
pomen in sprejeli ustrezne varstvene ukrepe.

Predlog spremembe 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Predlog direktive
Priloga V – del B – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na igračah v živilu ali pomešane z živilom 
je navedeno opozorilo:

Na igračah v živilu ali pomešane z živilom 
je navedeno opozorilo:

„Priporočen nadzor odrasle osebe.“. „Zelo priporočen nadzor odrasle osebe.“.

Or. en

Predlog spremembe 371
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Priloga V – del B – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na igračah v živilu ali pomešane z živilom 
je navedeno opozorilo:

Na igračah v živilu ali pomešane z živilom 
je navedeno opozorilo:

„Priporočen nadzor odrasle osebe.“. „Priporočen nadzor odrasle osebe.“.
Živilski izdelki, ki vsebujejo igrače, 
morajo nositi naslednje opozorilo, ne 
glede na starost otroka: „Opozorilo:
vsebuje igračo“ ali, če je igrača 
zapakirana v nevarni embalaži:
„Opozorilo, vsebuje igračo in embalažo –
nevarnost zadušitve. Odstranite embalažo, 
preden daste igračo otroku.“

Or. en
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Na nekaterih proizvodih je navedeno, da vsebujejo presenečenje, ni pa navedeno, ali je to 
presenečenje užitno ali ne. V takem primeru bi lahko otrok na primer zamenjal kroglico 
(neužitno/igračo) za žvečilni gumi take oblike (užiten). Predlagano besedilo torej nudi boljšo 
zaščito za otroke.

Predlog spremembe 372
Maria Matsouka

Predlog direktive
Priloga V – del B – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Na igračah v živilu ali pomešane z 
živilom je navedeno opozorilo:

7. Na igračah v živilu ali pomešane z 
živilom je navedeno opozorilo:

„Priporočen nadzor odrasle osebe.“. „Priporočen nadzor odrasle osebe.“.
Živila, ki vsebujejo igrače, morajo biti 
označena kot sledi, na glede na starost 
otroka: „Opozorilo: vsebuje igračo“ ali, 
ko je igrača zapakirana v nevarni 
embalaži: „Opozorilo: vsebuje igračo v 
embalaži, pri kateri obstaja tveganje 
zadušitve. Odstranite embalažo, preden 
daste igrače otroku.“

Or. el

Predlog spremembe 373
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Priloga V – del B – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Imitacije zaščitnih mask in čelad
Imitacije zaščitnih mask in čelad 

vsebujejo opozorilo:
„Opozorilo: ta igrača ne nudi zaščite“

Or. en
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Opozorila morajo biti samoumevna, da se zagotovi, da bodo potrošniki razumeli njihov 
pomen in sprejeli ustrezne varstvene ukrepe.
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