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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Bezpieczeństwo zabawek reguluje dyrektywa przyjęta w 1988 r. i zmieniona w 1993 r. 
Dokument ten umożliwił harmonizację przepisów obowiązujących w państwach 
członkowskich i poprawę bezpieczeństwa dzieci. 

Dyrektywa wymaga jednak dostosowania do obecnych warunków gospodarczych i nowej 
wiedzy naukowej, jaką dysponujemy, oraz włączenia danych statystycznych dotyczących 
zagrożeń i nowych potrzeb społecznych.

Nowe dane do uwzględnienia

Kontekst gospodarczy

Rozwój wymiany handlowej przyczynił się do poważnych zmian w sektorze zabawek.

Około 80% zabawek sprzedawanych w UE pochodzi z importu i należy przypomnieć, że na 
przestrzeni 2007 r. miliony zabawek wyprodukowanych w Chinach wycofano z rynku 
z powodu niezgodności z normami europejskimi. Przepływ towarów pociąga za sobą 
konieczność przeglądu przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli 
przestrzegania norm.

Nowa wiedza naukowa

Zabawki zawierają coraz więcej substancji chemicznych, co pociąga za sobą konieczność 
dostosowania przepisów do zagrożeń związanych z obecnością tych substancji i możliwością 
szczególnego użycia zabawek przez dzieci (branie do buzi, rzucanie itp.).

Dane statystyczne i zarządzanie ryzykiem

Powiadomienia o wypadkach związanych z użyciem zabawek dotyczą głównie poważnych 
wypadków. W tym kontekście należałoby uwzględnić ogół wypadków, aby skuteczniej 
identyfikować zagrożenia i ryzyko związane z użyciem zabawek.

W celu skuteczniejszego zapobiegania wypadkom związanym z użyciem zabawek 
powinniśmy oprzeć się na dostępnych ocenach naukowych i ocenach ryzyka.

Odwoływanie się do zasady ostrożności nie powinno odnosić się do szczególnej kategorii 
produktów, ale powinno być ogólnie stosowane.

Nowe potrzeby społeczne

Zabawki, stanowiące odzwierciedlenie potrzeb naszego społeczeństwa, stają się coraz 
liczniejsze i bardziej zróżnicowane. Towarzyszą dzieciom w rozwoju emocjonalnym 
i intelektualnym, stanowiąc część ich świata zarówno w domu, jak i podczas nauki.

Odbiorcy końcowi mają prawo oczekiwać i wymagać, aby kupowane przez nich produkty 
były dobrej jakości i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia dzieci ani podopiecznych.
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Odbiorcy, uwrażliwieni na kwestie ekologiczne, żądają także produktów przyjaznych dla 
środowiska. Wymóg ten dotyczy cyklu życia produktu, jego opakowania, a także trwałości 
zabawek. Badania pokazują, że wiele zabawek wprowadzanych na rynek nie wykazuje 
wystarczającej odporności i prędko staje się odpadami.

Wniosek Komisji przynosi zmiany, ale wymaga uszczegółowienia. W tym celu 
opracowano propozycje poprawek, w szczególności w następujących kwestiach:

Znaczenie ostrzeżeń i instrukcji dołączanych do produktów

Używane terminy powinny być przedmiotem definicji zrozumiałej dla wszystkich i odnosić 
się do nomenklatury UE, na przykład w dziedzinie asfiksji.

Ponadto dokumenty powinny być łatwe w lekturze. Jest także sprawą pierwszorzędnej wagi, 
aby były one opracowane w języku lub językach urzędowych państw członkowskich, 
w których zabawki są wprowadzane do obrotu.

Przepisy dotyczące terminów odpowiedzi na wnioski i ostrzeżeń powinny być precyzyjnie 
zdefiniowane. Dotyczy to także przepisów regulujących stosowanie środków naprawczych 
oraz wycofywanie z obrotu lub od konsumentów zabawek niespełniających wymogów.

Jakość produktów i ryzyko związane z obecnością substancji chemicznych

Zabawki są przeznaczone specjalnie dla dzieci: należy uwzględnić ich większą niż 
w przypadku dorosłych wrażliwość na otoczenie.

Organy dzieci osiągają dojrzałość dopiero w określonym wieku, dlatego też narażenie ich na 
działanie substancji zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne 
względem rozmnażania (CMR) stanowi zagrożenie dla rozwoju i zdrowia dzieci 
w perspektywie długoterminowej. Należy zatem rozszerzyć odniesienie do innych przepisów 
(dotyczących opakowań środków spożywczych, kosmetyków, itp.), które posługują się 
dopuszczalnymi wartościami dotyczącymi obecności substancji lub migracji substancji 
chemicznych, jakie należałoby określić pod kątem możliwych sposobów użycia produktów 
przez dzieci (branie do buzi, kontakt ze skórą itp.).

Sprawozdawca jest zdania, że przepisy dotyczące substancji chemicznych powinny 
obejmować także substancje PBT itp.

Wniosek daje pierwszeństwo swobodnemu przepływowi nad bezpieczeństwem zabawek.
W tym kontekście konieczność udowodnienia należy odwrócić, jak w przypadku REACH. To 
podmioty gospodarcze powinny zatem wykazać, że ich zabawki są bezpieczne i przyjazne dla 
zdrowia dzieci.

Wskutek częstego przenoszenia produkcji 80% zabawek sprzedawanych w Unii pochodzi 
z importu, głównie z Chin, gdzie warunki pracy i normy środowiskowe są niskie.

Odpowiedzialność w dziedzinie bezpieczeństwa zabawek jest zatem wieloraka. Ponieważ 
jednak na rynku zabawek dominują wciąż duże firmy i zleceniodawcy z Zachodu, do nich –
podobnie jak do importerów i dystrybutorów – należy przestrzeganie specyfikacji 
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odzwierciedlających prawodawstwo wspólnotowe, odpowiadające wysokiemu poziomowi 
ochrony zdrowia naszych dzieci.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Z powodu braku danych na temat zabawek stanowiących zagrożenie i ryzyko dla 
bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, a także mając na uwadze, że w zależności od wieku dzieci 
należą do narażonej lub szczególnie narażonej grupy społecznej, zasadę przezorności należy 
włączyć do prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa zabawek, aby właściwe władze 
państw członkowskich i podmioty gospodarcze mogły przyjąć środki, których celem będzie 
uniemożliwienie wprowadzania na rynek niektórych zabawek. Zasada powinna mieć ogólny 
zakres.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Nie wystarczy przypomnieć podmiotom gospodarczym, że mają przyjąć odpowiednie środki, 
warto również przypomnieć, że ponoszą za nie odpowiedzialność. Ich czujność jest zatem 
niezbędna do zagwarantowania bezpieczeństwa i zdrowia dzieci. W tym celu należy 
uwzględnić różne możliwości użycia zabawek.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić ochronę dzieci przed 
niedawno ujawnionym ryzykiem, należy
również przyjąć nowe podstawowe 
wymogi bezpieczeństwa. Należy zwłaszcza 
uzupełnić i uaktualnić przepisy dotyczące 

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

muszą być przedmiotem szczególnej 
ostrożności. Należy również przyjąć nowe 
podstawowe wymogi bezpieczeństwa. 
Należy zwłaszcza uzupełnić i uaktualnić 
przepisy dotyczące substancji chemicznych 
w zabawkach. Przepisy te powinny 
stanowić, że zabawki muszą być zgodne z 
ogólnym prawodawstwem z zakresie 
środków chemicznych, zwłaszcza z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniającego 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
Przepisy te powinny jednak również być 
dostosowane do szczególnych potrzeb 
dzieci, które są wrażliwą grupą 
konsumentów. Należy ustanowić w 
związku z tym nowe ograniczenia 
dotyczące substancji, które są zaliczane do 
substancji rakotwórczych, mutagennych, 
toksycznych z punktu widzenia 
rozrodczości (CMR), zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów 
ustawodawczych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych2 oraz 
substancji zapachowych w zabawkach, z 
racji szczególnego ryzyka, jakie te 
substancje mogą pociągać za sobą dla 
zdrowia człowieka. Szczególne wartości 
dopuszczalne ustanowione w dyrektywie 
88/378/EWG dla niektórych substancji 
powinny być aktualizowane, aby 
uwzględnić postęp wiedzy naukowej.

Or. fr
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Uzasadnienie

Traktaty i odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego odwołują się zawsze do celu 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia odnośnych osób i środowiska. Podobną 
zasadę należy przyjąć podczas przeglądu prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa 
zabawek. Ponieważ powyższy ustęp dotyczy substancji chemicznych, należy wprowadzić 
odwołanie do substancji niebezpiecznych i bardzo niebezpiecznych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16 a) Podmioty gospodarcze występujące 
o odstępstwo w stosowaniu bardzo 
niebezpiecznej substancji w zabawkach 
powinny wykazać, że nie istnieje żadna 
bezpieczniejsza alternatywa.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy ogólnie unikać stosowania substancji bardzo niebezpiecznych z powodu potencjalnych 
skutków dla zdrowia dzieci w perspektywie długoterminowej. Jednakże ich użycie może być 
dopuszczalne, o ile wytwórcy udowodnią, że nie istnieją bezpieczniejsze substancje zastępcze.
Niniejsza poprawka odwołuje się również do zasady „przeniesienia” ciężaru dowodowego 
wprowadzonej w przepisach REACH, zgodnie z którymi producent musi wykazać, że nie ma 
alternatyw dla użycia substancji bardzo niebezpiecznych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Odpowiedzialność w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem związanym z 
używaniem zabawek, w szczególności 
ryzyka związanego ze stosowaniem 
substancji chemicznych w zabawkach, 
powinna spoczywać na osobach 
fizycznych lub prawnych wytwarzających, 
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importujących lub wprowadzających 
zabawki na rynek.

Or. fr

Uzasadnienie

Podmioty gospodarcze z sektora zabawek muszą mieć również pełną świadomość potencjalnie 
niebezpiecznego wpływu niektórych substancji lub preparatów chemicznych na zdrowie 
dzieci. W konsekwencji muszą uwzględnić problem substancji chemicznych w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z używaniem zabawek.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

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



PA\736395PL.doc 10/73 PE409.407v02-00

PL

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować różne przewidywalne cechy użytkowania, które podlegają ocenie. Jest to 
konieczne do przeprowadzenia oceny zabawki i uwzględnienia możliwości wykorzystania 
zabawki przez dziecko, z wykluczeniem operacji, których dziecko w określonym wieku nie jest 
w stanie wykonać ze względu na aktualny etap rozwoju fizycznego, intelektualnego itp.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Oznakowanie CE symbolizujące 
zgodność zabawki z wymogami jest 
widoczną konsekwencją całego procesu 
obejmującego w szerokim sensie ocenę 
zgodności. Ogólne zasady stosowania 
oznakowania CE oraz zasady jego 

(21) Oznakowanie CE wskazujące na
zgodność zabawki z wymogami jest 
widoczną konsekwencją całego procesu 
obejmującego w szerokim sensie ocenę 
zgodności. Ogólne zasady stosowania 
oznakowania CE oraz zasady jego 
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umieszczania powinny być w związku z 
tym zawarte w niniejszej dyrektywie.

umieszczania powinny być w związku z 
tym zawarte w niniejszej dyrektywie.

Or. fr

Uzasadnienie

Liczne przypadki wycofywania od konsumentów zabawek ze znakiem CE, które miały miejsce 
w 2007 r., przypomniały konsumentom europejskim, że przestrzeganie zasad zgodności nie 
jest równoznaczne z wysokim poziomem bezpieczeństwa zabawek. Nie należy zatem 
wspominać, że oznakowanie CE jest tożsame ze zgodnością, sugerując bezpieczeństwo 
zabawki.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Jedynie producent może umieszczać oznakowanie CE. Dlatego też musi być świadomy, że 
używanie znaku CE oznacza przestrzeganie rygorystycznych warunków. Stosując takie 
oznakowanie bierze zatem na siebie odpowiedzialność i może ponieść karę za wszelkie 
nadużycia. Poprawka jest powiązana z poprawką 8.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawkami do punktu 16 preambuły, art. 47 i załącznika II, część III.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Ponieważ cele proponowanych 
działań, to jest zapewnienie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa zabawek przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu działania 
wewnętrznego rynku poprzez ustanowienie 
zharmonizowanych wymogów 
bezpieczeństwa dla zabawek oraz 
minimalnych wymogów dla nadzoru rynku 
nie mogą być osiągnięte przez państwa 
członkowskie w sposób wystarczający i 
mogą być zatem, z powodu skali i skutków 
dyrektywy, lepiej osiągnięte na poziomie 
Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć 

(34) Ponieważ cele proponowanych 
działań, to jest zapewnienie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa zabawek w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia 
dzieci przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu działania wewnętrznego 
rynku poprzez ustanowienie 
zharmonizowanych wymogów 
bezpieczeństwa dla zabawek oraz 
minimalnych wymogów dla nadzoru rynku 
nie mogą być osiągnięte przez państwa 
członkowskie w sposób wystarczający i 
mogą być zatem, z powodu skali i skutków 
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środki zgodnie z zasadą pomocniczości, 
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, zakres niniejszej dyrektywy nie 
wykracza poza to, co jest konieczne dla 
osiągnięcia powyższych celów,

dyrektywy, lepiej osiągnięte na poziomie 
Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć 
środki zgodnie z zasadą pomocniczości, 
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, zakres niniejszej dyrektywy nie 
wykracza poza to, co jest konieczne dla 
osiągnięcia powyższych celów,

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przypomnieć podstawowy cel dyrektywy.

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Traktaty i odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego odwołują się zawsze do celu, jakim 
jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia osób i środowiska. Podobną zasadę 
należy przyjąć podczas przeglądu prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa zabawek, w 
tym substancji chemicznych używanych do ich produkcji. Należy przy tym przypomnieć, że 
zasada przezorności musi zostać uwzględniona w prawodawstwie dotyczącym bezpieczeństwa 
zabawek.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „producent” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną, która projektuje i wytwarza 
zabawkę, lub która zleca zaprojektowanie 
lub wytworzenie zabawki, pod własną 
nazwą lub znakiem towarowym;

(3) „producent” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną, która projektuje i wytwarza 
zabawkę, lub która zleciła jej
zaprojektowanie lub wytworzenie, pod 
własną nazwą lub znakiem towarowym;

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka językowa (nie dotyczy wersji polskiej).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) „ostrzeżenie” oznacza specjalną 
adnotację zwracającą uwagę lub 
nawołującą do ostrożności użytkownika 
końcowego lub opiekuna w zakresie 
warunków używania lub montażu 
zabawki;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zdefiniować pojęcie „ostrzeżenia”, aby uniknąć wszelkich pomyłek z oznakowaniem.



PA\736395PL.doc 15/73 PE409.407v02-00

PL

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) „wycofanie z obrotu” oznacza każdy 
środek, którego celem jest zapobieganie 
udostępnianiu na rynku produktu w 
łańcuchu dostaw;

(9) „wycofanie z obrotu” oznacza każdy 
środek, którego celem jest zapobieganie 
udostępnianiu, dystrybucji, oferowaniu lub 
eksponowaniu na rynku zabawki w 
łańcuchu dostaw;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować operacje kryjące się pod pojęciem wycofania z obrotu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) „asfiksja” oznacza zablokowanie 
funkcji podstawowych lub życiowo 
ważnych narządów z powodu braku 
powietrza wywołanego jedną z pięciu 
przyczyn, tj. nieprawidłowego 
umiejscowienia przedmiotu, utopienia, 
uduszenia, zadławienia lub zmiażdżenia;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zdefiniować pojęcie asfiksji, gdyż obejmuje ono różne zjawiska wywołane brakiem 
powietrza. Asfiksja jest konsekwencją jednego z pięciu zdarzeń powodujących brak powietrza 
i stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia dziecka.
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Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) „przedmiot stwarzający możliwość 
połknięcia ze względu na kształt lub 
wielkość” oznacza każdy przedmiot, 
którego wielkość lub kształt umożliwia 
pełne umieszczenie w cylindrze do 
badania małych części, określonym w 
normie EN 71 – 1 :2005, bez używania 
siły innej niż ciężar przedmiotu;

Or. fr

Uzasadnienie

Zjawisko to należy zdefiniować, gdyż połknięcie niektórych zabawek może prowadzić do 
asfiksji lub wywołać problemy gastryczne lub jelitowe. Połknięcie niektórych zabawek jest 
możliwe, gdyż są one mniejsze niż wspomniany cylinder testowy.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka wprowadzająca punkt 12a preambuły.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) „szkoda” oznacza uraz fizyczny lub 
każdy inny uszczerbek na zdrowiu, w tym 
uszczerbek długotrwały;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy doprecyzować definicję, uwzględniając w niej inne niż fizyczne szkody, które może 
wywołać niezgodna z przepisami zabawka, a także szkody długotrwałe związane ze 
stosowaniem niektórych substancji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „zagrożenie” oznacza potencjalne 
źródło szkody;

(14) „zagrożenie” oznacza potencjalne 
źródło szkody dla zdrowia lub dla całego 
człowieka;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, czego szkoda może dotyczyć.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Producenci są zobowiązani zapewnić 
stosowanie procedur mających na celu 

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

zapewnienie nieprzerwanej zgodności 
produkcji seryjnej ze wzorem lub 
prototypem zabawki i jego części, które 
posłużyły do różnych procedur oceny i 
zgodności danej zabawki, a także z 
podstawowymi wymogami określonymi w 
art. 9 i załączniku II. Producenci
odpowiednio uwzględniają zmiany w 
projekcie i cechach charakterystycznych 
produktu oraz zmiany w 
zharmonizowanych normach, 
stanowiących odniesienie dla uznania 
zgodności zabawki.

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

Producenci są zobowiązani do 
przeprowadzania badania próby 
wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu 
zabawek i ich części. Badania te są 
przeprowadzane co najmniej raz w roku 
bez uszczerbku dla art. 38. Producenci 
przeprowadzają badania i udzielają 
odpowiedzi na reklamacje i skargi 
różnych podmiotów gospodarczych i 
użytkowników końcowych w 
nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni, 
prowadzą odnośną ewidencję zgodnie z 
art. 7a i informują zainteresowane 
podmioty gospodarcze oraz użytkowników 
końcowych o tego rodzaju działaniach w 
zakresie monitorowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej dyrektywy jest zaostrzenie przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa zabawek i 
zdrowia dzieci. Dlatego też producenci powinni móc zagwarantować, że stosują różne 
procedury. Badania próbek muszą być zatem przeprowadzane regularnie i dotyczyć zarówno 
przedmiotów produkowanych seryjnie, jak i ich części składowych. Bez względu na fakt, czy 
pochodzą od innych podmiotów gospodarczych, czy od użytkowników końcowych, reklamacje 
i skargi muszą być rozpatrywane w rozsądnym terminie.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by twierdzić, że wprowadzona 
przez nich do obrotu zabawka nie jest 
zgodna z obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym, są zobowiązani podjąć 
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności zabawki z 
wymogami zgodnie z art. 10 a lub jej 
wycofania z obrotu zgodnie z art. 10 b, 
bądź wycofania od konsumentów zgodnie z 
art. 10 c. Niezwłocznie informują oni o 
tym organy krajowe państw 
członkowskich, w których zabawka została 
udostępniona, szczegółowo opisując
zwłaszcza problem braku zgodności oraz 
przyjęte środki naprawcze, wycofanie z 
rynku lub wycofanie od konsumentów.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Na żądanie właściwych władz 
krajowych producenci są zobowiązani 
udzielić im wszystkich informacji i 
udostępnić dokumentację konieczną do 
ustalenia zgodności danej zabawki. Na 
żądanie właściwych organów, podejmują z 

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

właściwych organów, podejmują z nimi 
współpracę w działaniach 
ukierunkowanych na uniknięcie ryzyka, 
jakie stwarzają zabawki wprowadzone 
przez nich do obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować termin udostępniania dokumentów lub udzielania informacji. Takie 
sprecyzowanie ma na celu powszechniejsze przyjmowanie środków bezpieczeństwa 
gwarantujących zdrowie dzieci.

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Informowanie właściwych władz krajowych jest niezbędne. Powinno ono nastąpić w 
wyznaczonym terminie.

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Notyfikacja dotycząca wyznaczenia 
upoważnionego przedstawiciela zawiera 
co najmniej dane przedstawiciela 



PA\736395PL.doc 21/73 PE409.407v02-00

PL

(nazwisko, adres pocztowy, numer 
telefonu, adres poczty elektronicznej, 
stronę internetową), zabawki, w 
odniesieniu do których przedstawiciel 
musi wypełniać obowiązki przewidziane w 
ust. 3, oraz jednoznaczny numer 
identyfikacyjny tych zabawek.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować termin udostępniania dokumentów lub udzielania informacji. Takie 
sprecyzowanie ma na celu powszechniejsze przyjmowanie środków bezpieczeństwa 
gwarantujących zdrowie dzieci. Pierwsza część poprawki jest językowa.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Wprowadzając zabawkę do obrotu, 
importerzy gwarantują, że zabawki 
wprowadzane przez nich do obrotu w Unii 
są bezpieczne i zgodne z przepisami 
niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że importerzy również ponoszą część odpowiedzialności za stosowanie 
i przestrzeganie celów przeglądu niniejszej dyrektywy.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed wprowadzeniem zabawki do 
obrotu importerzy są zobowiązani 
sprawdzić, czy producent przeprowadził 
odpowiednią procedurę oceny zgodności.

2. Przed wprowadzeniem zabawki do 
obrotu importerzy są zobowiązani 
sprawdzić, czy producent przeprowadził 
odpowiednią procedurę oceny zgodności, 
zgodnie z art. 18 i 19.

Są zobowiązani sprawdzić, czy producent 
sporządził dokumentację techniczną, czy 
zabawka jest opatrzona wymaganym 
oznakowaniem zgodności, czy załączone 
są do niej wymagane dokumenty i czy 
producent spełnił wymagania określone w 
art. 3 ust. 5 i 6.

Są zobowiązani sprawdzić, czy producent 
sporządził dokumentację techniczną 
zgodnie z art. 20, czy zabawka jest 
opatrzona wymaganym oznakowaniem 
zgodności, czy załączone są do niej 
wymagane dokumenty i czy producent 
spełnił wymagania określone w art. 3 ust. 5 
i 6, w art. 9 i w załączniku II.

W przypadku, gdy importer stwierdza 
niezgodność zabawki z podstawowymi 
wymogami bezpieczeństwa określonymi w 
art. 9 i w załączniku II, może wprowadzić 
zabawkę do obrotu wyłącznie po 
dostosowaniu jej do obowiązujących

W przypadku, gdy importer stwierdza 
niezgodność zabawki z podstawowymi 
wymogami bezpieczeństwa określonymi w 
art. 9 i w załączniku II, może wprowadzić 
zabawkę do obrotu wyłącznie po 
dostosowaniu jej do obowiązujących 
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wymogów. wymogów.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przypomnieć odpowiednie przepisy niniejszej dyrektywy, do których odnoszą się 
wymienione sytuacje.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Importerzy są zobowiązani zapewnić, 
aby w trakcie, gdy ponoszą oni 
odpowiedzialność za zabawkę, warunki jej 

4. Importerzy są zobowiązani zapewnić, 
aby w trakcie, gdy ponoszą oni 
odpowiedzialność za zabawkę, warunki jej 



PA\736395PL.doc 24/73 PE409.407v02-00

PL

przechowywania i przewożenia nie 
wpływały ujemnie na jej zgodność z 
wymogami określonymi w art. 9 i 
załączniku II.

przechowywania i przewożenia nie 
wpływały ujemnie na zabawkę i jej 
zgodność z wymogami określonymi w art. 
9 i załączniku II.

Or. fr

Uzasadnienie

Przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa nie dotyczy wyłącznie przestrzegania zgodności, 
lecz również całości zabawki.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by twierdzić, że wprowadzona 
przez nich do obrotu zabawka nie jest 
zgodna z obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym, są zobowiązani podjąć 
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności zabawki z 
wymogami zgodnie z art. 10 a lub jej 
wycofania z obrotu zgodnie z art. 10 b, 
bądź wycofania od konsumentów zgodnie z 
art. 10 c. Niezwłocznie informują oni o 
tym pozostałe zainteresowane podmioty 
gospodarcze i organy krajowe państw 
członkowskich, w których zabawka została 
udostępniona, szczegółowo opisując
zwłaszcza problem braku zgodności oraz 
przyjęte środki naprawcze, wycofanie z 
rynku lub wycofanie od konsumentów.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 22.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 26.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dystrybutorzy zobowiązani są 
zagwarantować, że zabawki, które 
wprowadzają do obrotu w Unii, są zgodne
z przepisami niniejszej dyrektywy w takim 
zakresie, w jakim zapewnia to ich 
bezpieczeństwo.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 27.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dystrybutor jest zobowiązany zapewnić, 
aby w trakcie, gdy ponosi 
odpowiedzialność za zabawkę, warunki jej 
przechowywania i przewożenia nie 
wpływały ujemnie na jej zgodność z 
wymogami określonymi w art. 9 i 
załączniku II.

3. Dystrybutor jest zobowiązany zapewnić, 
aby w trakcie, gdy ponosi 
odpowiedzialność za zabawkę, warunki jej 
przechowywania i przewożenia nie 
wpływały ujemnie na zabawkę i jej 
zgodność z wymogami określonymi w art. 
9 i załączniku II.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 30.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by twierdzić, że wprowadzona 
przez nich do obrotu zabawka nie jest 
zgodna z obowiązującym prawodawstwem 
wspólnotowym, są zobowiązani podjąć 
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności zabawki z 
wymogami zgodnie z art. 10 a lub jej 
wycofania z obrotu zgodnie z art. 10 b, 
bądź wycofania od konsumentów zgodnie z 
art. 10 c. Niezwłocznie informują oni o 
tym pozostałe zainteresowane podmioty 
gospodarcze i organy krajowe państw 
członkowskich, w których zabawka została 
udostępniona, szczegółowo opisując
zwłaszcza problem braku zgodności oraz 
przyjęte środki naprawcze, wycofanie z 
rynku lub wycofanie od konsumentów.
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Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 22.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 26.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Rejestr

Podmioty gospodarcze z sektora zabawek, 
o których mowa w art. 1, są zobowiązane 
prowadzić rejestr środków naprawczych, 
wycofania z rynku i wycofania od 



PA\736395PL.doc 28/73 PE409.407v02-00

PL

konsumentów, reklamacji i skarg 
pozostałych podmiotów gospodarczych i 
użytkowników końcowych oraz 
monitorowania każdego wymienionego 
środka.
W przypadku każdego wymienionego 
środka w rejestrze należy precyzyjnie 
określić przyczyny jego zastosowania, 
jednoznaczny numer identyfikacyjny 
danej zabawki i identyfikację zabawki 
umożliwiające jej śledzenie, a także datę 
otrzymania reklamacji lub skargi oraz 
datę wysłania odpowiedzi na reklamację 
lub skargę.
Rejestr jest przechowywany przez okres 
dziesięciu lat. Podmioty udostępniają 
rejestr właściwym władzom krajowym na 
żądanie.

Or. fr

Uzasadnienie

Artykuł 3 ust. 4 odnosi się do prowadzenia rejestru przez producentów. W niniejszej 
dyrektywie należy zatem sprecyzować zasady prowadzenia tego rejestru.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 23.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1. Należy przypomnieć, że dzieci należą 
do kategorii osób narażonych, gdyż ich 
zdrowie jest delikatniejsze i biologicznie 
bardziej podatne na obecność niektórych 
substancji. Ponadto ryzyko związane z ich 
narażeniem na działanie substancji 
chemicznych jest wyższe niż w przypadku 
dorosłych, gdyż ich proces rozwojowy nie 
został zakończony.

Or. fr

Uzasadnienie

W artykule dotyczącym podstawowych wymogów bezpieczeństwa należy przypomnieć, że w 
zależności od wieku dzieci należą do kategorii osób narażonych lub najbardziej narażonych.
Dlatego też fakt ten należy uwzględnić podczas określania wymogów bezpieczeństwa 
i gwarancji zdrowia dzieci korzystających z zabawek, zwłaszcza w odniesieniu do substancji 
chemicznych.

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opierają się na 
zasadzie przezorności.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 1.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 7 w odniesieniu do pierwszej części poprawki. Jeżeli chodzi o ocenę 
podstawowych wymogów bezpieczeństwa, obecność opiekuna nie może być brana pod uwagę, 
gdyż należy ocenić bezpieczeństwo samych zabawek. Nad dziećmi należy sprawować nadzór, 
lecz nie może on mieć stałego charakteru, gdyż dzieci muszą mieć możliwość i mają potrzebę 
samodzielnej zabawy, aby rozwijać się i uczyć samodzielności.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zabawki wprowadzone do obrotu 
powinny być zgodne z podstawowymi 
wymogami bezpieczeństwa podczas 
przewidzianego i normalnego czasu ich 
używania.

3. Zabawki wprowadzone do obrotu 
powinny być zgodne z podstawowymi 
wymogami bezpieczeństwa podczas 
normalnego i racjonalnie 
przewidywalnego czasu ich używania.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 2.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia, o których mowa w załączniku 
V część B pkt. 1, nie mogą być stosowane 
w przypadku zabawek, które – ze względu 
na swoje funkcje, wymiary lub inne cechy 
oprócz ciężaru – są przeznaczone dla 
dzieci poniżej trzydziestego szóstego 
miesiąca życia.

Or. fr

Uzasadnienie

Zabawki przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 3 lat często zawierają adnotację 
„przeznaczone dla dzieci powyżej 3 lat”, podczas gdy są przeznaczone do tej kategorii 
wiekowej. Niektórzy producenci próbują pozbyć się w ten sposób odpowiedzialności za swoje 
produkty. Chociaż załącznik V nie zawiera wyraźnego zakazu stosowania takiej adnotacji, w 
kwestii monitorowania rynku narzucenie przestrzegania prawodawstwa jest o wiele prostsze 
przez umieszczenie takiego zapisu w dyrektywie.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odnośnie do kategorii zabawek 
wyszczególnionych w części B załącznika 
V, należy używać ostrzeżeń 
ustanowionych w tym załączniku.

Odnośnie do kategorii zabawek 
wyszczególnionych w części B pkt 2-5
załącznika V, ostrzeżenia ustanowione w 
tym załączniku są uwzględniane przy 
redagowaniu ich treści.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka zapewniająca zgodność z poprawką 102. Należy również sprecyzować zakres 
niniejszego przepisu.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ostrzeżenia są sformułowane w sposób
dokładny, widoczny, wyraźny i łatwo
czytelny oraz zrozumiały dla 
użytkowników lub ich opiekunów i podane 
na zabawce lub – jeśli jest to technicznie 
niewykonalne – na etykiecie dołączonej do 
zabawki lub na opakowaniu. Są one 
powtórzone w instrukcji użytkowania 
załączonej do zabawki. Małe zabawki 
sprzedawane bez opakowania powinny 
mieć przymocowane do nich odpowiednie 
ostrzeżenia.

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

Ostrzeżenia określające minimalny i 
maksymalny wiek użytkownika są
widoczne, wyraźne, dokładne i łatwo
czytelne i umieszczone w sposób 
zwracający uwagę w punkcie sprzedaży.
Upoważnieni przedstawiciele, importerzy i 
dystrybutorzy są obowiązkowo 
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informowani o tych ostrzeżeniach, aby 
ostrzeżenia określające minimalny i 
maksymalny wiek użytkownika mogły 
zostać prawidłowo umieszczone w punkcie 
sprzedaży.
Ostrzeżenia umieszczane są 
naprzemiennie, tak aby pojawiały się 
regularnie. Ostrzeżenie jest drukowane na 
najwidoczniejszej powierzchni jednostki 
opakowania oraz na całym opakowaniu 
zewnętrznym, z wyjątkiem przezroczystego 
opakowania wierzchniego używanego w 
sprzedaży detalicznej danej zabawki. W 
zależności od wymogów językowych 
państwa członkowskie mogą określić 
miejsce, w którym na wymienionych 
powierzchniach należy umieścić 
ostrzeżenia. Tekst ostrzeżenia i informacje 
dotyczące zawartości wymagane na mocy 
niniejszego artykułu są:
a) drukowane czarną, pogrubioną 
czcionką Helvetica na białym tle. W celu 
dostosowania się do wymogów 
dotyczących języków państwa 
członkowskie mają prawo do wyboru 
rozmiaru czcionki, pod warunkiem że 
rozmiar określony w ich ustawodawstwie 
umożliwi bardzo łatwe i wyraźne 
odczytanie ostrzeżenia;
b) drukowane w języku urzędowym lub 
językach urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym zabawka jest 
wprowadzona do obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy w dziedzinie ostrzeżeń muszą zostać sprecyzowane w wielu punktach. Dlatego też w 
przypadku zasad określonych w akapicie trzecim i czwartym niniejsza poprawka jest 
wzorowana na niektórych przepisach dotyczących produktów tytoniowych. Jeżeli chodzi o 
przepisy dotyczące ostrzeżeń w punkcie sprzedaży, regularnie stwierdza się, że sprzedawcy 
nie są informowani o tym, iż niektóre zabawki nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku 
życia, co utrudnia osiągnięcie celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą wymagać, 
aby ostrzeżenia i instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa, lub część z nich, były w 
ich własnym oficjalnym języku lub 
językach, jeśli zabawki są wprowadzane do 
obrotu na ich terytorium.

3. Ostrzeżenia, o których mowa w 
niniejszym artykule i w załączniku V, oraz 
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa są 
redagowane w języku urzędowym państwa 
członkowskiego lub w jego językach 
urzędowych, jeśli zabawki są 
wprowadzane do obrotu na jego 
terytorium.

Or. fr

Uzasadnienie

Redagowanie ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa w języku urzędowym lub językach 
urzędowych państwa członkowskiego, w którym zabawki są wprowadzane do obrotu, jest 
podstawowym elementem gwarantującym bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Wspólne przepisy skierowane do 

podmiotów gospodarczych i dotyczące 
środków naprawczych w przypadku braku 
zgodności lub wątpliwości co do zgodności 

zabawek z przepisami
1. Zgodnie z art. 3, 5 i 6 podmioty
gospodarcze, których dotyczy problem lub 
wątpliwość co do zgodności z przepisami 
regulującymi oznakowanie, zgodnie z art. 
9a, lub ostrzeżeń, zgodnie z art. 10, 
przyjmują środki naprawcze niezbędne do 
zapewnienia zgodności zabawek, których 
dotyczy problem zgodności.
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2. Środki naprawcze dotyczą wyłącznie 
zapewnienia zgodności oznaczeń lub 
ostrzeżeń, zgodnie z art. 9a i 10.
3. Podmioty gospodarcze, których dotyczy 
problem lub wątpliwość co do zgodności z 
przepisami dotyczącymi oznaczeń, zgodnie 
z art. 9a, lub ostrzeżeń, zgodnie z art. 10, 
niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie 
pozostałe zainteresowane podmioty 
gospodarcze, organizacje konsumentów i 
władze krajowe państw członkowskich, w 
których zabawki zostały wprowadzone do 
obrotu, opisując dokładnie zwłaszcza 
problem braku zgodności i przyjęte środki 
naprawcze.
4. Środki naprawcze wchodzą w życie 
bezzwłocznie i są wdrażane jak 
najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 
dwóch tygodni od stwierdzenia problemu 
dotyczącego zgodności.
W przypadku niemożności dotrzymania 
powyższego terminu podmioty 
gospodarcze, których dotyczy problem 
zgodności, niezwłocznie informują 
pozostałe zainteresowane podmioty 
gospodarcze i właściwe władze krajowe 
oraz uzasadniają konieczność uzyskania 
dodatkowego terminu na zapewnienie 
zgodności. Właściwe władze krajowe jak 
najszybciej rozpatrują wniosek o 
dodatkowy termin i niezwłocznie 
informują zainteresowane podmioty 
gospodarcze o podjętej decyzji, przede 
wszystkim o terminie na zapewnienie 
zgodności właściwych zabawek z 
przepisami.
5. Udostępnianie zabawek użytkownikom 
końcowym zostaje zawieszone do czasu 
zapewnienia zgodności z niniejszą 
dyrektywą.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy sprecyzować przepisy dotyczące środków naprawczych, o których mowa w art. 3, 5 i 6 
niniejszej dyrektywy. Szczegóły te stanowią nieodłączny element zaostrzenia przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa zabawek i zdrowia dzieci.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10b
Wspólne przepisy skierowane do 

podmiotów gospodarczych i dotyczące 
środków na rzecz wycofania z rynku 

zabawek niezgodnych z przepisami lub 
zabawek, w przypadku których istnieje 

wątpliwość co do ich zgodności
1. Zgodnie z art. 3, 5 i 6 podmioty 
gospodarcze, których dotyczy problem lub 
wątpliwość co do zgodności z przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa zabawek, 
przyjmują niezwłocznie środki na rzecz 
wycofania zabawek z rynku.
2. Podmioty gospodarcze, których dotyczy 
problem lub wątpliwość co do zgodności z 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 
zabawek, niezwłocznie informują o tym 
fakcie pozostałe zainteresowane podmioty 
gospodarcze, organizacje konsumentów i 
władze krajowe państw członkowskich, w 
których zabawka została wprowadzona na 
rynek, szczegółowo opisując zwłaszcza 
problem braku zgodności i przyjęte środki 
na rzecz wycofania z rynku.
3. Środki na rzecz wycofania z rynku 
wchodzą w życie bezzwłocznie i są 
wdrażane jak najszybciej, jednak nie 
później niż w ciągu dwóch tygodni od 
stwierdzenia problemu dotyczącego 
zgodności.
W przypadku niemożności dotrzymania 
powyższego terminu podmioty 
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gospodarcze, których dotyczy problem 
zgodności, niezwłocznie informują 
pozostałe zainteresowane podmioty 
gospodarcze i właściwe władze krajowe 
oraz uzasadniają konieczność uzyskania 
dodatkowego terminu na zapewnienie 
zgodności. Właściwe władze krajowe jak 
najszybciej rozpatrują wniosek o 
dodatkowy termin i niezwłocznie 
informują zainteresowane podmioty 
gospodarcze o podjętej decyzji, przede 
wszystkim o ewentualnym terminie 
niezbędnym do zapewnienia zgodności 
właściwych zabawek z przepisami.
4. Udostępnianie zabawek użytkownikom 
końcowym zostaje zawieszone 
bezterminowo.
Po zapewnieniu zgodności z przepisami 
zabawek, które zostały wycofane z rynku, 
zabawki te są uznawane za zabawki nowe 
i muszą spełniać wszystkie wymogi 
niniejszej dyrektywy dotyczące ich 
każdorazowego udostępnienia 
użytkownikom końcowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować przepisy dotyczące środków wycofania z rynku, o których mowa w art. 3, 
5 i 6 niniejszej dyrektywy. Szczegóły te stanowią nieodłączny element zaostrzenia przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa zabawek i zdrowia dzieci. Zasady wycofywania zabawek z rynku 
muszą być bardziej rygorystyczne niż środki naprawcze, gdyż bezpieczeństwo zabawek 
i zdrowie dzieci mogą być bardziej narażone.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10c
Wspólne przepisy skierowane do 

podmiotów gospodarczych i dotyczące 
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środków na rzecz wycofania od 
konsumentów zabawek niezgodnych z 
przepisami lub zabawek, w przypadku 
których istnieje wątpliwość co do ich 

zgodności
1. Zgodnie z art. 3, 5 i 6 podmioty 
gospodarcze, których dotyczy problem lub 
wątpliwość co do zgodności z przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa zabawek, 
przyjmują niezwłocznie środki na rzecz 
wycofania zabawek od konsumentów.
2. Użytkownicy końcowi, którzy zakupili 
zabawki niezgodne z przepisami, są 
niezwłocznie informowani przy pomocy 
wszystkich środków przekazu dostępnych 
na terytorium państw członkowskich, w 
których zainteresowane podmioty 
gospodarcze udostępniały zabawkę. 
Podane informacje muszą precyzować 
przede wszystkim powód braku zgodności 
zabawki, zagrożenia wynikające z użycia 
zabawki i ewentualne ryzyko związane z 
jej używaniem, a także wszelkie środki
wymagające przezorności lub 
zabezpieczenia niezgodnej z przepisami 
zabawki oraz miejsca, w którym można 
zwrócić takie niezgodne zabawki.
3. Podmioty gospodarcze, których dotyczy 
problem lub wątpliwość co do zgodności z 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 
zabawek, niezwłocznie informują o tym 
fakcie pozostałe zainteresowane podmioty 
gospodarcze, organizacje konsumentów i 
władze krajowe państw członkowskich, w 
których zabawka została wprowadzona na 
rynek, szczegółowo opisując zwłaszcza 
problem braku zgodności i przyjęte środki 
na rzecz wycofania od konsumentów.
Podmioty gospodarcze, których dotyczy 
środek na rzecz wycofania z rynku, 
udostępniają użytkownikom końcowym, 
którzy zakupili niezgodne z przepisami 
zabawki, nieodpłatną linię telefoniczną 
czynną 24 godziny na dobę przez cały czas 
trwania omawianej akcji.
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Zainteresowane podmioty gospodarcze 
współpracują między sobą, z 
organizacjami konsumentów i właściwymi 
władzami państw członkowskich, w 
których udostępniły zabawki. Rozmaici 
interwenienci wymienieni powyżej 
koordynują środki i działania w sposób, 
który uznają za najbardziej odpowiedni.
Ewentualne koszty związane z 
informowaniem użytkowników 
końcowych ponoszą zainteresowane 
podmioty gospodarcze.
4. Środki na rzecz wycofania od 
konsumentów wchodzą w życie 
bezzwłocznie i są wdrażane jak 
najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 
dwóch tygodni od stwierdzenia problemu 
dotyczącego zgodności.
W przypadku niemożności dotrzymania 
powyższego terminu podmioty 
gospodarcze, których dotyczy problem 
zgodności, niezwłocznie informują 
pozostałe zainteresowane podmioty 
gospodarcze i właściwe władze krajowe 
oraz uzasadniają konieczność uzyskania 
dodatkowego terminu na zapewnienie 
zgodności. Właściwe władze krajowe 
rozpatrują wniosek o dodatkowy termin 
niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 
siedmiu dni, i jak najszybciej, lecz nie 
dłużej niż w ciągu siedmiu dni, informują 
zainteresowane podmioty gospodarcze o 
decyzji, a przede wszystkim o terminie 
zapewnienia zgodności właściwych 
zabawek z przepisami.
5. Udostępnianie użytkownikom 
końcowym zabawek znajdujących się 
wciąż na rynku zostaje zawieszone 
bezterminowo.
6. Po zapewnieniu zgodności z przepisami 
zabawek, które zostały wycofane od 
konsumentów, zabawki te są uznawane za 
zabawki nowe i muszą spełniać wszystkie 
wymogi niniejszej dyrektywy dotyczące ich 
każdorazowego udostępnienia 
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użytkownikom końcowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować przepisy dotyczące środków wycofania z rynku, o których mowa w art. 3, 
5 i 6 niniejszej dyrektywy. Szczegóły te stanowią nieodłączny element zaostrzenia przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa zabawek i zdrowia dzieci. Zasady dotyczące środków na rzecz 
wycofania od konsumentów muszą być bardziej rygorystyczne, gdyż dotyczą zabawek 
znajdujących się w posiadaniu konsumentów, bezpieczeństwo zabawek i zdrowie dzieci mogą 
być zatem bardziej narażone w przypadku braku odpowiednich środków na rzecz wycofania 
od konsumentów.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oceny bezpieczeństwa Oceny bezpieczeństwa

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka językowa (nie dotyczy wersji polskiej).

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas oceny bezpieczeństwa zabawek 
uwzględnia się wszystkie stosowne 
aspekty, w szczególności kategorię dzieci i 
grup dzieci o wysokim lub szczególnym 
stopniu narażenia, na przykład dzieci o 
specjalnych potrzebach.

Or. fr
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Uzasadnienie

Oprócz zasadniczego przedmiotu oceny należy również sprecyzować jej dodatkowe aspekty, 
przede wszystkim uwzględnić również grupy dzieci niepełnosprawnych.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Brak lub bardzo niewielka liczba 
poważnych wypadków nie jest 
systematycznie traktowana jako niskie 
domniemane ryzyko.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest lepsze uwzględnienie mniej poważnych, a przede wszystkim drobnych 
wypadków, tak aby w sposób bardziej wyważony znalazły one odzwierciedlenie w systematyce 
wypadków związanych z zabawkami.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy badanie typu WE 
przeprowadzane jest przez notyfikowaną 
na mocy art. 21 jednostkę oceny zgodności 
(zwaną dalej „jednostką notyfikowaną”), 
jednostka powinna, w razie konieczności
wspólnie z producentem, ocenić analizę 
zagrożeń, które może stwarzać zabawka, 
wykonaną przez producenta zgodnie z art. 
17.

3. W przypadku, gdy badanie typu WE 
przeprowadzane jest przez notyfikowaną 
na mocy art. 21 jednostkę oceny zgodności 
(zwaną dalej „jednostką notyfikowaną”), 
jednostka powinna wspólnie z 
producentem, ocenić analizę zagrożeń, 
które może stwarzać zabawka, wykonaną 
przez producenta zgodnie z art. 17

Or. fr
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę cel zwiększenia bezpieczeństwa zabawek, ocena nie może być fakultatywna.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy dokonywać przeglądu świadectwa 
kiedy jest to niezbędne, zwłaszcza w 
przypadku zmiany procesu produkcji, 
zmiany stosowanych surowców lub 
składników zabawki i, w każdym 
przypadku, co pięć lat.

Należy dokonywać przeglądu świadectwa 
kiedy jest to niezbędne, zwłaszcza w 
przypadku zmiany procesu produkcji, 
zmiany stosowanych surowców lub 
składników zabawki i, w każdym 
przypadku, co trzy lata.

Or. fr

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę cel zwiększenia bezpieczeństwa zabawek, termin należy skrócić.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1. Na wniosek właściwych władz 
krajowych producent udostępnia im 
dokumentację techniczną, o której mowa 
w art. 3 ust. 2, na potrzeby inspekcji lub 
kontroli na miejscu, zgodnie z art. 38 ust. 
3a.

Or. fr

Uzasadnienie

W artykule należy sprecyzować, że dokumentacja techniczna musi być dostępna w razie 
inspekcji lub kontroli u producenta zabawek.
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Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli organ nadzoru rynku wymaga 
dokumentacji technicznej lub tłumaczenia 
jej części od producenta, może ustalić on 
termin ich dostarczenia, który będzie 
wynosił 30 dni, o ile poważne i 
bezpośrednie ryzyko nie uzasadnia 
wprowadzenia krótszego terminu.

Na wniosek właściwych władz krajowych 
producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel dostarcza dokumentację 
techniczną lub tłumaczenie niektórych jej 
części w terminie nieprzekraczającym 
czternastu dni, o ile poważne i 
bezpośrednie ryzyko nie uzasadnia 
wprowadzenia krótszego terminu.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować i skrócić termin przekazywania dokumentacji. Prowadzi to do 
zwiększenia bezpieczeństwa zabawek i pozwala lepiej zagwarantować bezpieczeństwo i 
zdrowie dzieci, które są przedmiotem niniejszego przeglądu.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Jeśli producent nie zastosuje się do 
obowiązków przewidzianych w ust. -1, 1, 2 
i 3, organ nadzoru rynku wymaga od niego 
przeprowadzenia badania przez jednostkę 
certyfikowaną na jego własny koszt w 
terminie nieprzekraczającym czternastu 
dni, aby poświadczyć zgodność z normami 
zharmonizowanymi i podstawowymi 
wymogami bezpieczeństwa.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 57.
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Jeżeli producent nie przestrzega 
obowiązków przewidzianych w ust. 4, 
organ nadzoru rynku przyjmuje niezbędne 
środki według własnego uznania, aby nie 
dopuścić zabawek, których to dotyczy, do 
obrotu na rynku i w kanałach 
dystrybucyjnych na terytorium, które 
podlega jego nadzorowi.

Or. fr

Uzasadnienie

Artykuł, do którego odnosi się poprawka, jest niekompletny. Jeżeli producent nie wypełnia 
ciążących na nim obowiązków, właściwe władze krajowe muszą mieć możliwość przyjęcia
środków gwarantujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) gruntowne wykształcenie techniczne i 
zawodowe, obejmujące całą działalność 
związaną z oceną zgodności w zakresie 
będącym przedmiotem notyfikacji;

(a) gruntowne wykształcenie techniczne i 
zawodowe, w szczególności potwierdzone 
dyplomami lub doświadczeniem 
zawodowym i zaświadczeniami, 
obejmujące całą działalność związaną z 
oceną zgodności w zakresie będącym 
przedmiotem notyfikacji;

Or. fr

Uzasadnienie

Wykształcenie techniczne i zawodowe pracowników jednostek notyfikowanych powinno zostać 
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poświadczone.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11 a. Organ oceny zgodności podejmuje 
starania o zdobycie certyfikatu ISO 9001 
wersja 2000.

Or. fr

Uzasadnienie

Certyfikat jest dodatkową gwarancją jakości oceny i respektowania norm podczas jej 
przeprowadzania.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Oddziały i podwykonawcy posiadają 
certyfikat ISO 9001 wersja 2000.

Or. fr

Uzasadnienie

Certyfikat stanowi dodatkową gwarancję jakości procesu produkcji oraz jego prawidłowej 
oceny i kontroli.
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Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W związku z nadzorowaniem zabawek 
wprowadzanych do obrotu na podstawie 
art. 37 władze nadzoru rynku lub wszelkie 
upoważnione do tego przez nie jednostki 
certyfikowane są upoważnione do 
przeprowadzania wyrywkowych kontroli w 
pomieszczeniach podmiotów 
gospodarczych, w miarę możliwości raz w 
roku, lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Or. fr

Uzasadnienie

Kontrole w pomieszczeniach podmiotów gospodarczych nie mogą być przeprowadzane 
wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, lecz również wyrywkowo, bez wcześniejszego 
uprzedzenia, w sposób jak najbardziej regularny, przy czym racjonalna wydaje się 
częstotliwość co 2 lata.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy organy nadzoru rynku 
jednego państwa członkowskiego podjęły 
działania zgodnie z art. 12 dyrektywy 
2001/95/WE lub mają wystarczające 
powody, by sądzić, że dana zabawka objęta 
niniejszą dyrektywą stwarza ryzyko dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa osób, 
dokonują one, wraz z odpowiednimi 
podmiotami gospodarczymi, oceny tej 
zabawki pod kątem spełnienia wszystkich 
wymogów określonych w niniejszej 
dyrektywie.

1. W przypadku gdy organy nadzoru rynku 
jednego państwa członkowskiego podjęły 
działania zgodnie z art. 12 dyrektywy 
2001/95/WE lub mają wątpliwości, czy
dana zabawka objęta niniejszą dyrektywą 
nie stwarza ryzyka dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa osób, dokonują one 
bezzwłocznie niezbędnej oceny tej zabawki 
pod kątem spełnienia wszystkich 
wymogów określonych w niniejszej 
dyrektywie. Podmioty gospodarcze 
dostarczają organom nadzoru w terminie
siedmiu dni wszelkich żądanych 
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informacji lub elementów.
Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru 
rynku stwierdzają, że dana zabawka nie 
spełnia wymogów określonych w 
niniejszej dyrektywie, żądają one od 
właściwego podmiotu gospodarczego 
podjęcia wszelkich odpowiednich działań 
naprawczych w celu doprowadzenia 
zabawki do zgodności z tymi wymogami 
lub do wycofania zabawki z obrotu lub jej 
wycofania od konsumentów w 
wyznaczonym przez siebie rozsądnym
terminie, stosownym do charakteru 
ryzyka.

Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru 
rynku stwierdzają, że dana zabawka nie 
spełnia wymogów określonych w 
niniejszej dyrektywie, żądają one od 
właściwego podmiotu gospodarczego 
podjęcia wszelkich odpowiednich działań 
naprawczych w celu doprowadzenia 
zabawki do zgodności z tymi wymogami 
lub do wycofania zabawki z obrotu lub jej 
wycofania od konsumentów w terminie 
określonym w art. 10a, 10b i 10c niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Każdy problem dotyczący zgodności musi zostać niezwłocznie oceniony. Udział 
zainteresowanych podmiotów gospodarczych w ocenie musi ograniczać się do dostarczenia 
informacji na potrzeby oceny danej zabawki. Jeżeli zostanie stwierdzony brak zgodności, 
w wyznaczonym terminie należy wdrożyć środki naprawcze dostosowane do stwierdzonego 
problemu.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiot gospodarczy zapewnia, że 
działania naprawcze są podejmowane w 
odniesieniu do wszystkich zabawek, które 
ten podmiot gospodarczy udostępnił na 
rynku w poszczególnych krajach 
Wspólnoty.

3. Podmiot gospodarczy lub 
zainteresowane podmioty gospodarcze 
gwarantują, że wszystkie środki
naprawcze, wycofanie z rynku lub 
wycofanie od konsumentów są 
przyjmowane w odniesieniu do wszystkich 
zabawek, które te podmioty gospodarcze 
udostępniły na rynku w poszczególnych 
krajach Wspólnoty.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy być precyzyjnym i uwzględnić wszystkie podmioty gospodarcze i wszystkie operacje, 
których dotyczą środki przyjmowane w przypadku braku zgodności.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku, gdy właściwy podmiot 
gospodarczy nie podejmuje odpowiednich 
działań naprawczych w terminie, o którym 
mowa w akapicie drugim ust. 1, organy 
nadzoru rynku podejmują wszelkie 
odpowiednie środki tymczasowe w celu 
zakazania lub ograniczenia udostępniania 
zabawki na rynku krajowym, wycofania 
zabawki z obrotu lub jej wycofania od 
konsumentów.

4. W przypadku, gdy właściwy podmiot 
gospodarczy nie przyjmuje odpowiednich 
środków naprawczych, wycofania z rynku 
lub wycofania od konsumentów w 
terminie, o którym mowa w akapicie 
drugim ust. 1, organy nadzoru rynku 
podejmują wszelkie odpowiednie środki 
tymczasowe w celu zakazania lub 
ograniczenia udostępniania zabawki na 
rynku krajowym, wycofania zabawki z 
obrotu lub jej wycofania od konsumentów.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 64.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku gdy w terminie 3 miesięcy
od otrzymania informacji, o których mowa 
w ust. 4, ani żadne państwo członkowskie, 
ani Komisja nie zgłosiły swojego 
sprzeciwu wobec środka tymczasowego 
przyjętego przez dane państwo 
członkowskie w odniesieniu do danej 
zabawki, środek ten uznaje się za 

7. W przypadku gdy w terminie czterech 
tygodni od otrzymania informacji, o 
których mowa w ust. 4, ani żadne państwo 
członkowskie, ani Komisja nie zgłosiły 
swojego sprzeciwu wobec środka 
tymczasowego przyjętego przez dane 
państwo członkowskie w odniesieniu do 
danej zabawki, środek ten uznaje się za 
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uzasadniony. uzasadniony.

Or. fr

Uzasadnienie

Środki proponowane przez właściwe władze krajowe muszą zostać zbadane przez 
równorzędne organy w racjonalnym terminie, aby podjąć decyzję w sprawie środków 
dotyczących braku zgodności wnioskowanych przez właściwy organ krajowy w odniesieniu do 
podmiotów gospodarczych, których dotyczy dana zabawka.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W razie uznania krajowego środka za 
uzasadniony, wszystkie państwa 
członkowskie podejmują środki konieczne 
do zapewnienia, by zabawka niespełniająca 
wymogów została wycofana z ich rynku.
Państwa członkowskie informują Komisję 
o podjęciu środków.

2. W razie uznania krajowego środka za 
uzasadniony, wszystkie państwa 
członkowskie podejmują środki konieczne 
do zapewnienia, by zabawka niespełniająca 
wymogów została wycofana z ich rynku 
lub wycofana od konsumentów. Państwa 
członkowskie informują Komisję o 
podjęciu środków.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 64.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie uznania krajowego środka za 
uzasadniony i stwierdzenia, że niezgodność 
zabawki wynika z uchybień w normach 
zharmonizowanych, o których mowa w art. 
41 ust. 5 lit. b), Komisja lub państwo 

3. W razie uznania krajowego środka za 
uzasadniony i stwierdzenia, że niezgodność 
zabawki wynika z uchybień w normach 
zharmonizowanych, o których mowa w art. 
41 ust. 5 lit. b), w terminie siedmiu dni
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członkowskie kieruje sprawę do stałego 
komitetu powołanego na mocy art. 5 
dyrektywy 98/34/WE.

Komisja lub państwo członkowskie kieruje 
sprawę do stałego komitetu powołanego na 
mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Niedociągnięcia w zharmonizowanej normie dotyczącej zgodności i bezpieczeństwa zabawek 
powinny zostać usunięte jak najszybciej.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 41, w przypadku 
gdy państwo członkowskie dokona jednego 
z poniższych ustaleń, zobowiązuje ono 
właściwy podmiot gospodarczy do
usunięcia występującej niezgodności:

1. Bez uszczerbku dla art. 41, w przypadku 
gdy państwo członkowskie dokona jednego 
z poniższych ustaleń, żąda od właściwego 
podmiotu gospodarczego usunięcia 
występującej niezgodności:

Or. fr

Uzasadnienie

Należy doprecyzować przepis. Trzeba podjąć bezzwłoczne działania, aby zagwarantować 
bezpieczeństwo zabawek i zdrowie dzieci.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy brak zgodności, o 
którym mowa w ust. 1, nadal trwa, 
państwo członkowskie jest zobowiązane 
podjąć wszelkie odpowiednie środki w 
celu ograniczenia lub zakazania 
udostępniania zabawki na rynku lub 
zapewnić, aby została ona wycofana z 

2. W przypadku gdy brak zgodności, o 
którym mowa w ust. 1, nadal trwa, 
państwo członkowskie jest zobowiązane 
niezwłocznie przyjąć wszelkie 
odpowiednie środki w celu ograniczenia 
lub zakazania udostępniania zabawki na 
rynku lub zapewnić, aby została ona 
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obrotu lub wycofana od konsumentów. wycofana z obrotu lub wycofana od 
konsumentów.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy doprecyzować przepis. Trzeba podjąć bezzwłoczne działania, aby zagwarantować 
bezpieczeństwo zabawek i zdrowie dzieci.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja zmienia następujące przepisy w 
celu dostosowania ich do postępu 
technicznego i naukowego niezwłocznie po 
zapoznaniu się z nowymi danymi:

(- a) załącznik I;
(a) punkty 7 i 8 w części III załącznika II; (a) załącznik II część III, z wyjątkiem pkt. 

1 i 2;
(b) załącznik V. (b) załącznik V.

Or. fr

Uzasadnienie

Zachowana procedura komitologii nie może być stosowana wyłącznie w odniesieniu do tych 
kilku punktów. Należy ją rozszerzyć na inne kwestie, gdyż procedura normalizacji lub 
harmonizacji jest zbyt długa, aby mogła być stosowana w przypadku pilnych zmian, co widać 
na przykładzie zagrożenia i ryzyka dla zdrowia dzieci spowodowanego magnesami.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie trzech lat od daty wejścia w Po upływie trzech lat od daty wejścia w 
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życia niniejszej dyrektywy, o których 
mowa w drugim akapicie art. 53, i po 
każdych kolejnych pięciu latach, państwa 
członkowskie przesyłają Komisji 
sprawozdanie ze stosowania niniejszej 
dyrektywy.

życia niniejszej dyrektywy, o których 
mowa w drugim akapicie art. 53, i po 
każdych kolejnych trzech latach, państwa 
członkowskie przesyłają Komisji 
sprawozdanie ze stosowania niniejszej 
dyrektywy.

Sprawozdanie to zawiera ocenę sytuacji 
dotyczącej bezpieczeństwa zabawek i 
skuteczności niniejszej dyrektywy oraz 
prezentację przeprowadzanych przez 
państwa członkowskie działań związanych 
z nadzorem rynkowym.

Sprawozdanie to zawiera ocenę sytuacji 
dotyczącej bezpieczeństwa zabawek i 
skuteczności niniejszej dyrektywy oraz 
prezentację przeprowadzanych przez 
państwa członkowskie działań związanych 
z nadzorem rynkowym.

Komisja sporządza i publikuje 
podsumowanie tych raportów krajowych.

Komisja jak najszybciej sporządza i 
publikuje sprawozdanie zawierające w 
stosownym przypadku propozycje zmiany 
lub przeglądu niniejszej dyrektywy.
Sprawozdanie jest przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Na swojej stronie internetowej Komisja 
niezwłocznie publikuje we wszystkich 
językach urzędowych Unii co najmniej 
streszczenie i wnioski ze sprawozdania.

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja musi sporządzić sprawozdanie na temat sprawozdań z oceny stosowana niniejszej 
dyrektywy w państwach członkowskich oraz przekazać je współprawodawcom i bezzwłocznie 
opublikować całość sprawozdania lub co najmniej jego streszczenie i wnioski na swojej
stronie internetowej. Celem poprawki jest zatem zapewnienie stosowania minimalnych 
środków przejrzystości.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają reguły 
w sprawie sankcji, w tym sankcji karnych 
w odniesieniu do poważnych wykroczeń, 
stosowanych w razie naruszeń przepisów 
krajowych, przyjętych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą i podejmują wszelkie niezbędne 

Państwa członkowskie ustanawiają i 
stosują system sankcji, w tym sankcji 
karnych za poważne wykroczenia, 
stosowanych w razie naruszeń przepisów 
krajowych, przyjętych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą i przyjmują wszelkie niezbędne 



PA\736395PL.doc 53/73 PE409.407v02-00

PL

czynności w celu zapewnienia stosowania 
tych sankcji. Przewidziane sankcje są 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

środki w celu zapewnienia stosowania tych 
sankcji. Przewidziane sankcje są 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny ustalać sankcje w przypadku naruszania przepisów niniejszej 
dyrektywy, jednak działanie to jest niewystarczające. Należy również zapewnić, aby państwa 
członkowskie mogły je stosować, dzięki czemu będą one miały konkretny wymiar.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział I – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostępne krawędzie, części wystające, 
przewody, kable i umocowania na 
zabawkach muszą być zaprojektowane i 
skonstruowane w taki sposób, aby ryzyko 
zranienia z powodu kontaktu z nimi było 
jak najmniejsze.

2. Dostępne krawędzie, części wystające, 
przewody, kable i umocowania na 
zabawkach muszą być zaprojektowane i 
skonstruowane w taki sposób, aby ryzyko 
zranienia z powodu kontaktu z nimi było 
maksymalnie ograniczone.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby poprawić bezpieczeństwo zabawek i zagwarantować nienaruszalność i zdrowie dzieci, 
ryzyko, o którym mowa w niniejszym zapisie, należy ograniczyć do jak najniższego poziomu.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział I – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zabawki muszą być tak zaprojektowane 
i skonstruowane, aby zminimalizować 
ryzyko obrażeń fizycznych, które mogłoby 
być spowodowane ruchem ich części.

3. Zabawki muszą być tak zaprojektowane 
i skonstruowane, aby maksymalnie 
ograniczyć ryzyko obrażeń fizycznych, 
które mogłoby być spowodowane ruchem 
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ich części.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 74.

Poprawka 76

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Opakowania w których znajdują się 
zabawki przy sprzedaży detalicznej, nie 
mogą stwarzać ryzyka odcięcia dopływu 
powietrza ani asfiksji poprzez wewnętrzną 
obstrukcję dolnych dróg oddechowych i 
zewnętrzną obstrukcję dróg oddechowych 
przez usta i nos. Opakowania powinny 
mieć otwór, który umożliwia przepływ 
powietrza i oddychanie w razie obstrukcji.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy również uwzględnić obstrukcję wewnętrzną. Aby poprawić bezpieczeństwo 
przedmiotu, o którym tutaj mowa, należy w nim wykonać otwór umożliwiający dziecku 
oddychanie, podobnie jak w przypadku innych przedmiotów, które w przeszłości powodowały 
obstrukcje lub asfiksje.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział I – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zabawki przeznaczone do używania w 
płytkiej wodzie, które umożliwiają 
unoszenie lub utrzymanie dziecka na 
wodzie, muszą być zaprojektowane i 

5. Zabawki przeznaczone do używania w 
płytkiej wodzie, które umożliwiają 
unoszenie lub utrzymanie dziecka na 
wodzie, muszą być zaprojektowane i 
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skonstruowane w taki sposób, aby 
zmniejszyć, w miarę możliwości, biorąc 
pod uwagę zalecane używanie zabawki, 
jakiekolwiek ryzyko utraty zdolności 
zabawki do unoszenia się na wodzie oraz 
utraty zdolności utrzymywania dziecka.

skonstruowane w taki sposób, aby w jak 
największym stopniu zmniejszyć, biorąc 
pod uwagę zalecane i racjonalnie 
przewidywalne używanie zabawki, 
jakiekolwiek ryzyko utraty zdolności 
zabawki do unoszenia się na wodzie oraz 
utraty zdolności utrzymywania dziecka.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. odpowiednio poprawki 74 i 2.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział I – ustęp 7 –akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zabawki dające użytkownikom 
możliwość poruszania się muszą, w miarę 
możliwości, posiadać system hamulcowy, 
który jest odpowiedni dla takiego typu 
zabawki i jest dostosowany do energii 
kinetycznej, wytworzonej przez zabawkę.
System taki musi być łatwy w użyciu przez 
użytkownika i nie stwarzać ryzyka 
wypadnięcia lub obrażeń fizycznych 
użytkownika lub osób trzecich.

7. Zabawki dające użytkownikom 
możliwość poruszania się muszą posiadać 
system hamulcowy, który jest odpowiedni 
dla takiego typu zabawki i jest 
dostosowany do energii kinetycznej, 
wytworzonej przez zabawkę. System taki 
musi być łatwy w użyciu przez 
użytkownika i nie stwarzać ryzyka 
wypadnięcia lub obrażeń fizycznych 
użytkownika lub osób trzecich.

Or. fr

Uzasadnienie

Brak systemu hamulcowego lub użycie niedostosowanego systemu hamulcowego dotyczy 
znacznej części zabawek do przemieszczania się. Należy zatem wprowadzić bardziej 
rygorystyczne zasady, aby poprawić bezpieczeństwo tego typu zabawek i bezpieczeństwo 
dzieci.
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział I – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Zabawki ruchowe są tak konstruowane, 
aby w miarę możliwości ograniczać ryzyko 
zmiażdżenia lub uchwycenia części ciała 
lub odzieży oraz ryzyko upadków, uderzeń 
oraz utonięcia.

11. Zabawki ruchowe są tak konstruowane, 
aby w jak największym stopniu ograniczać 
ryzyko zmiażdżenia lub uchwycenia części 
ciała lub odzieży oraz ryzyko upadków, 
uderzeń oraz utonięcia.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 74.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 3.
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Stosowanie w zabawkach substancji 
zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne ze względu na 
zaburzenia rozrodczości (CMR) zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG w indywidualnych 
stężeniach równych lub większych niż 
wartość progowa 0,01 % jest zakazane.
Tak szybko, jak to możliwe w odniesieniu 
do substancji CMR zostanie przyjęty 
niższy próg na podstawie opinii 
właściwego komitetu naukowego oraz po 
przyjęciu decyzji, o której mowa w art. 45 
ust. 2

Or. fr

Uzasadnienie

Substancje zaklasyfikowane jako CMR muszą być zakazane w stężeniach przekraczających 
podany poziom, aby wypełnić cel wysokiego poziomu ochrony zdrowia dzieci. Należy 
wprowadzić możliwość jak najszybszego obniżenia wspomnianego progu w ramach 
procedury komitologii, jak tylko będzie to możliwe na podstawie nowych danych.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Wszystkie substancje zaklasyfikowane jako CMR muszą być traktowane w taki sam sposób, 
gdyż chodzi o długoterminową ochronę zdrowia dzieci, które jest delikatniejsze niż zdrowie 
dorosłych. Używanie tych substancji może być uzasadnione tylko w przypadku spełniania 
warunków określonych w akapitach ust. 4.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 4,1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka językowa (nie dotyczy wersji polskiej).

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 4.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy sprecyzować, czego dotyczy pojęcie alternatywnego użycia.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 4.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.3. a. Zabawki lub części zabawek są 
zgodne z przepisami i wymogami w 
dziedzinie bezpieczeństwa żywności 
określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 
178/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiającym ogólne zasady i 
wymagania prawa żywnościowego, 
powołującym Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającym procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności1.
________
1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Ograniczenia migracji stosowane w odniesieniu do środków żywnościowych muszą być 
również uwzględniane w przypadku zabawek lub części zabawek przeznaczonych do 
umieszczania w jamie ustnej lub stwarzających taką możliwość.

Poprawka 86

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja upoważnia odpowiedni komitet 
naukowy do ponownej oceny tych 
substancji lub preparatów, kiedy tylko 
powstają obawy co do ich bezpieczeństwa, 

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

oraz co najmniej co trzy lata od daty 
podjęcia decyzji zgodnie z art. 45 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponowna ocena tych substancji lub preparatów powinna być dokonywana w sposób bardziej 
regularny.

Poprawka 87

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Używanie w zabawkach i częściach 
zabawek substancji zaklasyfikowanych 
jako powodujące zaburzenia 
endokrynologiczne i wpisanych na listę 
priorytetową Unii jest zakazane z 
wyjątkiem przypadków, w których 
producent wykaże, że nie istnieją bardziej 
bezpieczne i mniej szkodliwe dla zdrowia 
substancje alternatywne.

Or. fr

Uzasadnienie

Zaburzenia endokrynologiczne stanowią poważne ryzyko dla rozwoju dzieci i ich zdrowia 
w dorosłym życiu. Należy zatem zasadniczo zakazać ich stosowania, dopuszczając ich użycie 
jedynie w przypadku braku bezpieczniejszych i mniej szkodliwych substancji alternatywnych, 
czego udowodnienie należy do obowiązków producenta.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Używanie w zabawkach i częściach 
zabawek substancji zaklasyfikowanych 
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jako trwałe, wykazujące zdolność do 
bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub 
bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą 
zdolność do bioakumulacji (vPvB) jest 
zakazane z wyjątkiem przypadków, w 
których producent wykaże, że nie istnieją 
bardziej bezpieczne i mniej szkodliwe dla 
zdrowia substancje alternatywne.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawkę 87 w odniesieniu do substancji zaklasyfikowanych jako PTB i vPvB.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką 82; zob. poprawka 82.
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Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zabawki kosmetyczne, takie jak 
kosmetyki dla lalek, spełniają wymagania 
dotyczące składu i etykietowania 
określone w dyrektywie 76/768/EWG.

6. Zabawki, które zawierają dozwolone 
produkty kosmetyczne lub wymagają, w 
stosownym przypadku, użycia produktu 
kosmetycznego, na przykład lalki, oraz 
kosmetyki przeznaczone do użycia lub 
zabawy muszą być zgodne z wymogami 
dotyczącymi ich składu, określonymi w 
dyrektywie 76/768/EWG, z wyjątkiem 
zakazanych na mocy niniejszej dyrektywy 
substancji zapachowych mogących 
powodować alergie. W odniesieniu do 
zabawek, które zawierają dozwolone 
produkty kosmetyczne lub, w stosownym 
przypadku, wymagają użycia produktu 
kosmetycznego, na przykład lalki, stosuje 
się przepisy dotyczące oznaczania zawarte 
w dyrektywie 76/768/EWG z wyjątkiem 
substancji zapachowych mogących 
powodować alergie.

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie „zabawki kosmetyczne” jest zbyt nieprecyzyjne. Zapis należy doprecyzować 
w odniesieniu do substancji zaklasyfikowanych jako PTB i vPvB. Zastosowanie mają również 
przepisy dotyczące kosmetyków.

Poprawka 91

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

(4) 4-tert-butylofenol (4) 4-tert-butylofenol
(5) Olejek komosowy (5) Olejek komosowy

(6) Alkohol cyklamenowy (6) Alkohol cyklamenowy
(7) Maleinian dimetylu (7) Maleinian dimetylu

(8) Dihydrokumaryna (8) Dihydrokumaryna
(9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd (9) 2,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd

(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)

(10) 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)

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

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

(12) Dimetylo-cytrakonian (12) Dimetylo-cytrakonian
(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on

(13) 7,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-
on

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

(15) Difenyloamina (15) Difenyloamina
(16) Akrylan etylu (16) Akrylan etylu

(17) Liść figowy, świeży i preparaty (17) Liść figowy, świeży i preparaty
(18) Trans-2-heptenal (18) Trans-2-heptenal

(19) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy (19) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy
(20) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy (20) Trans-2-heksenolowy acetal dietylowy

(21) Alkohol hydroabietylowy (21) Alkohol hydroabietylowy
(22) 4-etoksyfenol (22) 4-etoksyfenol

(23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen (23) 6-izopropylo-2-dekahydronaftalen
(24) 7-metoksykumaryna (24) 7-metoksykumaryna

(25) 4-metoksyfenol (25) 4-metoksyfenol
(26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on (26) 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-on

(27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on (27) 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-3-on
(28) Metyl trans-2-butylenowy (28) Metyl trans-2-butylenowy

(29) 6-metylokumaryna (29) 6-metylokumaryna
(30) 7-metylokumaryna (30) 7-metylokumaryna

(31) 5-metylo-2,3-heksano-dion (31) 5-metylo-2,3-heksano-dion
(32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea (32) Olejek z korzeni Kostus (Saussurea 
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lappa Clarke) lappa Clarke)
(33) 7-etoksy-4-metylokumaryna (33) 7-etoksy-4-metylokumaryna

(34) Heksahydrokumaryna (34) Heksahydrokumaryna
(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(35) Balsam peruwiański (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(36) 2-Pentylidenocykloheksanol (36) 2-Pentylidenocykloheksanol

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

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

(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)

(38) Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)

(39) Cynamonian amylu
(40) Alkohol amylocynamonowy
(41) Alkohol anyżowy
(42) Alkohol benzylowy
(43) Benzoesan benzylu
(44) Cynamonian benzylu
(45) Salicylan benzylu
(46) Aldehyd cynamonowy
(47) Alkohol cynamonowy
(48) Cytral
(49) Cytronellol
(50) Kumaryna
(51) Eugenol
(52) Farnezol
(53) Geraniol
(54) Aldehyd heksylocynamonowy
(55) Hydroksycytronellal
(56) Hydroksymetyl-pentyl-cykloheksen-
karboksaldehyd
(57) Izoeugenol
(58) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy 76/768/EWG jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(59) D-Limonen
(60) Linalol
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(61) Węglan metyloheptynu
(62) 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-
cyklohekseno-1-yl)-3-buten-2-on
(63) Wyciąg z mchu dębowego
(64) Ekstrakt z mchu drzewnego

Or. fr

Uzasadnienie

Używanie substancji zapachowych, które mogą wywołać alergie u dzieci, nie może być 
dozwolone. Z tego względu nie można zezwolić na obecność śladowych ilości tych substancji, 
nawet z przyczyn technicznych, których nie można uniknąć. Nic nie uzasadnia obecności 
śladowych ilości, zatem należy zakazać używania substancji zapachowych powodujących 
alergie.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Używanie substancji zapachowych, które mogą wywołać alergie u dzieci, nie może być 
dozwolone. Z tego względu nie można zezwolić na obecność śladowych ilości tych substancji, 
nawet z przyczyn technicznych, których nie można uniknąć. Nic nie uzasadnia obecności 
śladowych ilości, zatem należy zakazać używania substancji zapachowych powodujących 
alergie.
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Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

(1) Amyl cinnamal
(2) Amylcinnamyl alkohol
(3) Anisyl alcohol
(4) Alkohol benzylowy
(5) Benzyl benzoate
(6) Benzyl cinnamate
(7) Benzyl salicylate
(8) Cinnamal

(9) Cinnamyl alcohol
(10) Citral
(11) Citronellol
(12) Coumarin
(13) Eugenol
(14) Farnesol
(15) Geraniol
(16) Hexyl cinnamaldehyde
(17) Hydroxy-citronellal
(18) Hydroxy-
methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde
(19) Isoeugenol
(20) Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: Aldehyd 2-
(4-tert-butylobenzylo) propionowy
(21) d-Limonene
(22) Linalool
(23) Węglan metyloheptynu



PA\736395PL.doc 67/73 PE409.407v02-00

PL

(24) 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
(25) Oak moss extract
(26) Treemoss extract

Or. fr

Uzasadnienie

Używanie substancji zapachowych, które mogą wywołać alergie u dzieci, nie może być 
dozwolone. Z tego względu nie można zezwolić na obecność śladowych ilości tych substancji, 
nawet z przyczyn technicznych, których nie można uniknąć. Nic nie uzasadnia obecności 
śladowych ilości, zatem należy zakazać używania substancji zapachowych powodujących 
alergie.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Zabawki przeznaczone do częstego 
kontaktu ze skórą, w szczególności farby 
do malowania palcami i plastelina, 
powinny spełniać wymogi dotyczące 
składu i oznakowania określone w 
dyrektywie 76/768/EWG.

Or. fr

Uzasadnienie

Zabawki mające częsty kontakt ze skórą muszą podlegać tym samym rygorystycznym 
przepisom, co przepisy przewidziane w dyrektywie dotyczącej produktów kosmetycznych.
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Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 7b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7 b. Zabawki przeznaczone do częstego 
kontaktu ze skórą zawierające substancje 
uczulające inne niż substancje 
zapachowe, o których wiadomo, że mogą 
wywołać poważne skutki dla zdrowia 
dzieci, a nawet spowodować zgon, takie 
jak szok anafilaktyczny, muszą spełniać 
wymogi dotyczące oznakowania, 
określone w dyrektywie Komisji 
2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w 
sprawie przetworzonej żywności na bazie 
zbóż oraz żywności dla niemowląt i 
małych dzieci1.
__________
1Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 16.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 94, lecz w niniejszym przypadku chodzi o substancje uczulające inne niż 
substancje zapachowe, takie jak gluten itp. Dzieci używające zabawek zawierających takie 
substancje powodujące alergie mogą wkładać je do jamy ustnej lub wkładać tam własne 
palce; obecność tych substancji może wywoływać reakcje o skutkach mniej lub bardziej 
szkodliwych dla zdrowia dzieci. Obecność substancji powodujących alergie, innych niż 
substancje zapachowe, musi być zatem odnotowana na etykiecie.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 8 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Nie zostaną przekroczone następujące
limity migracji z zabawek lub części 
składowych zabawek dostępnych dla 
dzieci podczas użytkowania zgodnego z 

8. Następujące limity migracji nie mogą 
zostać przekroczone w żadnych częściach i 
elementach zabawek:
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akapitem pierwszym art. 9 ust. 2:

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące limitów migracji muszą być bardziej rygorystyczne, aby osiągnąć cel 
zwiększenia bezpieczeństwa zabawek i zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia dzieci.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 8 – nagłówek tabeli – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

mg/kg w suchym, kruchym, 
sproszkowanym, lub elastycznym 

materiale zabawki

mg/kg w trwałym, suchym, kruchym, 
sproszkowanym, lub elastycznym 

materiale zabawki

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować zapis i uwzględnić wszystkie rodzaje materiałów używanych do produkcji 
zabawek, aby osiągnąć cel zwiększenia bezpieczeństwa zabawek i zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia dzieci.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział III – ustęp 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Zabawki lub części zabawek 
przeznaczone do umieszczania w jamie 
ustnej niezależnie od wieku dzieci, do 
których są skierowane, spełniają wymogi 
dotyczące limitów migracji 
przewidzianych dla opakowań środków 
żywnościowych w rozporządzeniu (WE) nr 
1935/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 października 2004 r. w 
sprawie materiałów i wyrobów 
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przeznaczonych do kontaktu z żywnością1.
_________
1Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4.

Or. fr

Uzasadnienie

Dotychczasowe przepisy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością muszą być również stosowane w odniesieniu do zabawek lub części zabawek 
przeznaczonych do umieszczania w jamie ustnej.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – rozdział V

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zabawki muszą być tak zaprojektowane 
i wyprodukowane, aby spełniały wymogi 
w zakresie higieny i czystości w celu 
uniknięcia wszelkiego ryzyka infekcji, 
zachorowania i zatrucia.

1. Zabawki muszą być tak zaprojektowane 
i wyprodukowane, aby spełniały wymogi 
w zakresie higieny i czystości w celu 
uniknięcia wszelkiego ryzyka infekcji, 
zachorowania i zatrucia. Należy zapewnić 
możliwość mycia, czyszczenia lub 
dezynfekowania zabawek bez naruszania 
ich funkcji ani bezpieczeństwa.

2. Zabawki tekstylne dla dzieci do 36 
miesiąca życia mogą być prane i spełniają 
wymogi bezpieczeństwa także po praniu.

2. Zabawki tekstylne dla dzieci do 36 
miesiąca życia mogą być prane i spełniają 
swoje funkcje i wymogi bezpieczeństwa 
także po praniu.

Or. fr

Uzasadnienie

Wysoki poziom higieny musi być spójny z gwarancją funkcjonowania zabawki i jej 
bezpieczeństwa.
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Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) szczegółowy opis projektu i produkcji, 
w tym wykaz stosowanych części 
składowych i materiałów użytych w 
zabawkach, oraz karty charakterystyki
substancji chemicznych otrzymane od 
dostawców substancji chemicznych;

(a) szczegółowy opis projektu i produkcji, 
w tym wykaz stosowanych części 
składowych i materiałów użytych w 
zabawkach, oraz szczegółowe informacje 
na temat substancji chemicznych i ich 
ilości użytych w zabawkach i ich 
elementach;

Or. fr

Uzasadnienie

Karty charakterystyki substancji chemicznych dostarczają jedynie częściowych informacji na 
temat substancji chemicznych. Dokumenty techniczne powinny zawierać bardziej precyzyjne 
informacje, w szczególności na temat ilości substancji chemicznych używanych w produkcji 
zabawek.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część B – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżeniom tym towarzyszy krótkie 
wskazanie, które może pojawić się w 
instrukcjach użytkowania, o szczególnym 
zagrożeniu wymagającym tego 
ograniczenia.

Ostrzeżeniom tym towarzyszy wskazanie o 
dokładnych zagrożeniach 
uzasadniających to ograniczenie. 
Wskazanie umieszcza się w sposób 
wyraźnie widoczny i czytelny na zabawce 
lub – jeżeli na samej zabawce jest to 
technicznie niewykonalne – na 
przyczepionej etykiecie lub na 
opakowaniu oraz w instrukcji 
użytkowania. Wskazania te są dołączane 
do małych zabawek bez opakowania

Or. fr
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Uzasadnienie

Przepisy przewidziane we wniosku nie są dość precyzyjne i rygorystyczne. Celem poprawki 
jest doprecyzowanie i ułatwienie zrozumienia zmienionych tu przepisów.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część B – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki takie są opatrzone ostrzeżeniem 
„Uwaga! Wyłącznie do użytku 
domowego”.

Zabawki takie są opatrzone na przykład
ostrzeżeniem „Uwaga! Wyłącznie do 
użytku prywatnego – wymaga obecności i 
pomocy osoby dorosłej” lub „Uwaga! 
Wyłącznie do użytku prywatnego –
zabawka nieprzeznaczona dla dzieci 
poniżej 6 roku życia bez nadzoru osoby 
nastoletniej lub dorosłej”.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy przewidziane we wniosku nie są dość precyzyjne. Proponowane wskazanie jest 
spójne z zakresem stosowania niniejszego wniosku, lecz nie zawiera wyraźnego ostrzeżenia 
przed zagrożeniem lub ryzykiem.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część B – ustęp 2 – akapit 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyraźne, widoczne, łatwo czytelne, 
zrozumiałe i odróżniające się od innych 
adnotacji ostrzeżenie znajdujące się na 
opakowaniu lub, jeżeli to niemożliwe, na 
etykiecie zabawki, wzywa do przeczytania 
instrukcji, o których mowa w następnym 
akapicie, przed montażem lub 
połączeniem części zabawki.

Or. fr
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Uzasadnienie

Konsument musi zostać wyraźnie ostrzeżony o konieczności przeczytania instrukcji montażu 
lub połączenia części zabawki przed przystąpieniem do tych czynności, aby osoby je 
wykonujące wiedziały, jak uniknąć ewentualnych szkód.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część B – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Zalecany nadzór osoby dorosłej” „Artykuł do spożycia i zabawka do 
używania pod nadzorem osoby dorosłej”

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowana wzmianka nie zawiera wyraźnego ostrzeżenia przed zagrożeniem lub ryzykiem.
Należy wyraźnie poinformować o środkach, które należy przedsięwziąć.


	736395pl.doc

