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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Siguranța jucăriilor este prevăzută de o directivă adoptată în 1988 și modificată în 1993. Acest 
text a permis armonizarea normelor existente în statele membre și îmbunătățirea protecției 
copiilor. 

Se impune însă adaptarea directivei la contextul economic actual, la noile cunoștințe
științifice, pentru a include datele statistice referitoare la riscurile și noile cerințe ale societății 
contemporane.

Noi date care trebuie luate în considerare

Contextul economic

Intensificarea fluxurilor comerciale a contribuit în mod hotărâtor la schimbările din sectorul 
economic al jucăriilor.

Aproximativ 80% din jucăriile comercializate în UE sunt importate și trebuie reamintit faptul 
că în cursul anului 2007 au fost rechemate milioane de jucării fabricate în China din cauza 
neconformității cu normele europene. Circulația mărfurilor impune revizuirea regulilor de 
introducere pe piață și control.

Noile cunoștințe științifice

Jucăriile conțin din ce în ce mai mult substanțe chimice, aspect care implică adaptarea 
legislației la riscurile legate de prezența acestor produse și de utilizarea specială pe care copiii 
o pot da jucăriilor (introducere în gură, aruncare etc.).

Datele statistice și gestionarea riscurilor

Notificările referitoare la accidentele produse de jucării vizează cu precădere accidentele 
grave. Pentru o mai bună percepere a pericolelor și a riscurilor legate de folosirea jucăriilor, 
această situație trebuie să ia în calcul ansamblul accidentelor.

Pentru a preveni mai eficient accidentele legate de folosirea jucăriilor, este necesar să insistăm 
asupra evaluărilor științifice și asupra evaluărilor de risc disponibile.

Se impune ca referința la principiul precauției să nu fie făcută pentru o categorie specifică de 
produse, ci aplicarea sa să fie generală.

Noile cerințe ale societății

Jucăriile sunt din ce în ce mai numeroase și mai variate, reflectând societatea în care trăim.. 
Acestea însoțesc copilul în dezvoltarea sa afectivă și intelectuală și fac parte din universul său 
atât la domiciliu, cât și în contextul educației sale.

Consumatorii finali sunt îndreptățiți să se aștepte și să pretindă ca produsele pe care le 
cumpără să fie de calitate și să nu pună în pericol sănătatea copiilor lor sau a celor pe care îi 
au în supraveghere.
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Sensibilizați în fața problemelor de protecție a mediului, consumatorii solicită de asemenea să 
aibă la dispoziție produse care respectă normele de mediu. Această cerință vizează atât ciclul 
de viață al produsului, ambalajul, cât și durabilitatea jucăriilor. Studiile arată că numeroase 
jucării existente pe piață nu sunt suficient de rezistente și devin repede deșeuri.

Propunerea Comisiei prezintă progrese, dar este necesar să se facă unele precizări. 
Propunerile de amendamente au fost redactate în acest scop, îndeosebi privind:

Importanța avertismentului și a documentelor administrative care însoțesc produsul

Este necesar ca termenii utilizați să facă obiectul unei definiții pe înțelesul tuturor și să se 
raporteze la nomenclatura UE, de exemplu, în materie de asfixie.

În plus, se impune ca instrucțiunile să poată fi citite cu ușurință. De asemenea, este esențial ca 
acestea să fie redactate în limba sau limbile oficiale ale statelor membre unde sunt 
comercializate produsele respective. 

Trebuie elaborate cu claritate dispozițiile privind termenele în care se dă un răspuns la petiții 
și la avertismente. Același lucru este valabil pentru dispozițiile privind măsurile corective, de 
retragere și de rechemare a jucăriilor neconforme.

Calitatea produselor și riscurile legate de prezența substanțelor chimice

Jucăriile sunt destinate în mod special copiilor: este necesar să se țină seama de sensibilitatea 
mai mare a acestora la mediul în care trăiesc, față de adulți.

Într-adevăr, organele copiilor nu ajung la maturitate decât la anumite vârste, astfel că 
expunerea la substanțele cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere (CMR) 
reprezintă un risc pentru dezvoltarea copiilor și pentru sănătatea lor pe termen lung. Este 
necesar, așadar, să se extindă referirea la alte legislații (ambalajele pentru alimente, produsele 
cosmetice etc.) care stabilesc valori limită privind prezența unor substanțe sau migrarea 
substanțelor chimice, analizată din perspectiva utilizării pe care copilul o poate da produsului 
respectiv (introducerea în gură, contactul cu pielea etc.).

Raportoarea estimează că se impune lărgirea sferei dispozițiilor privind substanțele chimice 
pentru a include și substanțele persistente, bioacumulatoare și toxice (PBT) etc.

Propunerea dă prioritate liberei circulații față de siguranța jucăriilor. În acest cadru, este 
necesar ca sarcina dovezii să fie inversată, după exemplul REACH. Astfel, se impune ca 
operatorii economici să demonstreze că jucăriile lor respectă normele privind siguranța și 
sănătatea copiilor.

Ca urmare a numeroaselor delocalizări ale întreprinderilor, 80% din jucăriile comercializate 
pe teritoriul Uniunii sunt importate și provin, în principal, din China, unde condițiile de 
muncă și normele de protecție a mediului sunt necorespunzătoare. 

În consecință, responsabilitățile privind siguranța jucăriilor sunt multiple. Astfel, marile mărci 
și cei care dau tonul în lumea occidentală, care domină încă piața jucăriilor, indiferent că sunt 
importatori sau distribuitori, au responsabilitatea de a respecta caietele de sarcini care să 
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reflecte o legislație comunitară la înălțimea unei protecții sporite a sănătății copiilor noștri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară invită Comisia pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să introducă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principiul precauției este prevăzut în mod 
expres în tratat încă din 1992; Curtea de 
Justiție a Comunităților Europene a 
precizat în numeroase rânduri conținutul 
și domeniul de aplicare ale acestui 
principiu în dreptul comunitar ca fiind 
unul dintre principiile fundamentale ale 
politicii comunitare de protecție a 
mediului și a sănătății1.
1Hotărârea din 23 septembrie 2003 în cauza C-
192/01, Comisia/Danemarca, Culegere 2003, p. I-
9693; hotărârea din 7 septembrie 2004 în cauza C-
127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee și Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels, Culegere 2004, p. I-
7405.

Or. fr

Justificare

Din cauza lipsei de date cu privire la pericolele și riscurile pe care le pot prezenta jucăriile 
pentru siguranța și sănătatea copiilor și ținând cont de faptul că prin copii înțelegem o 
categorie de populație foarte vulnerabilă sau vulnerabilă în funcție de vârstă, principiul 
precauției trebuie să fie integrat în legislația privind siguranța jucăriilor pentru a permite 
atât autorităților competente din statele membre, cât și agenților economici să ia măsurile 
necesare pentru interzicerea introducerii pe piață a anumitor jucării.  Domeniul de aplicare 
al acestui principiu trebuie să fie unul general.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Toți agenții economici care intervin în 
lanțul de furnizare și distribuție ar trebui să 
ia măsurile corespunzătoare pentru a se 
asigura că desfac pe piață numai jucării 
care sunt în conformitate cu legislația 
aplicabilă. Prezenta directivă prevede o 
distribuire clară și proporționată a 
obligațiilor care corespund rolului 
respectiv al fiecărui agent implicat în 
procesul de furnizare și distribuție.

(8) Toți agenții economici care intervin în 
lanțul de furnizare și distribuție acționează 
cu toată responsabilitatea și vigilența 
necesare pentru a garanta că, în condițiile 
unei utilizări normale și previzibile în 
mod rezonabil, jucăriile desfăcute pe piață 
nu au efecte periculoase pentru siguranța 
și sănătatea copiilor. Agenții economici
trebuie să ia măsurile necesare pentru a se 
asigura că desfac pe piață numai jucării 
care sunt în conformitate cu legislația 
aplicabilă. Prezenta directivă prevede o 
distribuire clară și proporționată a 
obligațiilor care corespund rolului 
respectiv al fiecărui agent implicat în 
procesul de furnizare și distribuție.

Or. fr

Justificare

Nu este suficient să se reamintească agenților economici să ia măsurile adecvate, la fel de util 
este să li se reamintească faptul că este angajată și propria responsabilitate. Așadar, în 
vederea garantării siguranței și sănătății copiilor, este necesar să țină seama de diferitele 
utilizări ale jucăriilor.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a asigura protejarea copiilor de 
riscurile recent descoperite, este necesară, 
de asemenea, adoptarea unor noi cerințe 
esențiale de siguranță. Este necesară, în 
special, completarea și actualizarea 
dispozițiilor privind substanțele chimice 
din jucării. Este necesar ca dispozițiile 

(16) Pentru a garanta un nivel ridicat de 
protecție în ceea ce privește siguranța și 
sănătatea copiilor, precum și a mediului 
împotriva diferitelor riscuri, substanțele 
periculoase și foarte periculoase trebuie 
abordate cu o deosebită precauție. Este 
necesară, de asemenea, adoptarea unor noi 
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respective să specifice că jucăriile trebuie 
să respecte legislația generală privind 
substanțele chimice, în special 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
793/93 al Consiliului și a Regulamentului 
(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. Cu 
toate acestea, dispozițiile menționate ar 
trebui adaptate la nevoile speciale ale 
copiilor, care reprezintă un grup vulnerabil 
de consumatori. Prin urmare, noile restricții 
privind substanțele clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 
privind apropierea actelor cu putere de lege 
și a actelor administrative referitoare la 
clasificarea, ambalarea și etichetarea 
substanțelor periculoase, precum și 
restricțiile privind parfumurile din jucării, 
ar trebui prevăzute ținând cont de riscurile 
deosebite pe care substanțele respective le 
pot prezenta pentru sănătatea umană. 
Valorile limită specifice stabilite în 
Directiva 88/378/CEE pentru anumite 
substanțe ar trebui actualizate pentru a ține 
seama de evoluția cunoștințelor științifice.

cerințe esențiale de siguranță. Este 
necesară, în special, completarea și 
actualizarea dispozițiilor privind 
substanțele chimice din jucării. Este 
necesar ca dispozițiile respective să 
specifice că jucăriile trebuie să respecte 
legislația generală privind substanțele 
chimice, în special Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
793/93 al Consiliului și a Regulamentului 
(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. Cu 
toate acestea, dispozițiile menționate ar 
trebui adaptate la nevoile speciale ale 
copiilor, care reprezintă un grup vulnerabil 
de consumatori. Prin urmare, noile restricții 
privind substanțele clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 
privind apropierea actelor cu putere de lege 
și a actelor administrative referitoare la 
clasificarea, ambalarea și etichetarea 
substanțelor periculoase, precum și
restricțiile privind parfumurile din jucării, 
ar trebui prevăzute ținând cont de riscurile 
deosebite pe care substanțele respective le 
pot prezenta pentru sănătatea umană. 
Valorile limită specifice stabilite în 
Directiva 88/378/CEE pentru anumite 
substanțe ar trebui actualizate pentru a ține 
seama de evoluția cunoștințelor științifice.

Or. fr

Justificare

Tratatele și legislațiile comunitare relevante  fac trimitere întotdeauna la obiectivul unei 
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protecții ridicate a sănătății persoanelor vizate și a mediului, de aceea se impune să se 
procedeze la fel și cu revizuirea legislației privind siguranța jucăriilor. Pornind de la acest 
considerent privind substanțele chimice, este, așadar, imperativ să se facă referire la 
substanțele periculoase și foarte periculoase. 

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Agenții economici care solicită 
autorizarea pentru utilizarea unei 
substanțe foarte periculoase în jucării ar 
trebui să demonstreze faptul că nu există 
nicio altă alternativă mai sigură.

Or. fr

Justificare

În mod general, se impune evitarea utilizării substanțelor foarte periculoase, având în vedere 
efectele posibile asupra sănătății copiilor pe termen mai lung sau mai scurt. Cu toate acestea, 
utilizarea acestora poate fi luată în considerare cu condiția ca producătorii să demonstreze 
inexistența unor substanțe alternative, prin urmare mai sigure. Prezentul amendament face 
trimitere și la „principiul” inversării sarcinii probei, introdus în legislația privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), 
conform căreia producătorului îi revine sarcina de a demonstra că nu are alternativă la 
utilizarea unei substanțe foarte periculoase. 

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Responsabilitatea privind 
gestionarea riscurilor pe care le prezintă 
jucăriile, în special a riscurilor legate de 
folosirea substanțelor chimice în jucării, 
ar trebui să revină persoanelor fizice sau 
juridice care le fabrică, le importă și le 
comercializează pe piață. 
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Or. fr

Justificare

Totodată, agenții economici din domeniul jucăriilor trebuie să fie pe deplin conștienți de 
efectele posibil periculoase asupra sănătății copiilor de utilizarea anumitor substanțe sau 
preparate chimice. În consecință, în gestionarea riscurilor legate de utilizarea jucăriilor, se 
impune introducerea problematicii substanțelor chimice.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

În sensul prezentei directive revizuite, se impune aplicarea generalizată a principiului 
precauției. Considerentul 3a din prezentul amendament se coroborează cu amendamentul 1..

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Deoarece pot exista sau pot fi create 
jucării care prezintă pericole care nu sunt 
reglementate printr-o anumită cerință de 

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

siguranță prevăzută în prezenta directivă, 
este necesară stabilirea unei cerințe 
generale de siguranță ca temei juridic 
pentru orice măsură luată împotriva acestor 
jucării. În acest sens, siguranța jucăriilor ar 
trebui determinată în funcție de la modul 
de utilizare pentru care este destinat 
produsul și luându-se în considerare și 
utilizarea previzibilă în mod rezonabil a 
acesteia, dat fiind comportamentul copiilor 
care, în mod normal, nu dovedesc același 
grad de precauție proprie utilizatorului 
adult.

Or. fr

Justificare

Trebuie precizate diferitele trăsături posibile ale utilizărilor supuse evaluării.. Este necesar 
să se reflecteze la acestea atunci când este evaluată jucăria, pentru a ține seama de diferitele 
utilizări pe care copilul le poate da unei jucării, excluzând, totodată, incidentele pe care un 
copil de o anumită vârstă nu ar putea să le producă dat fiind stadiul său de dezvoltare fizică, 
intelectuală etc.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Marcajul CE, care atestă 
conformitatea unei jucării, reprezintă 
consecința vizibilă a unui întreg proces 
care cuprinde evaluarea conformității în 
sensul larg. Prin urmare, prezenta decizie 
ar trebui să stabilească principiile generale 
care reglementează utilizarea marcajului 
CE și normele de aplicare ale acestuia.

(21) Marcajul CE, care indică
conformitatea unei jucării, reprezintă 
consecința vizibilă a unui întreg proces 
care cuprinde evaluarea conformității în 
sensul larg. Prin urmare, prezenta decizie 
ar trebui să stabilească principiile generale 
care reglementează utilizarea marcajului 
CE și normele de aplicare ale acestuia.

Or. fr

Justificare

Numărul considerabil de rechemări ale jucăriilor produse în 2007, purtând marcajul CE, a 
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reamintit consumatorilor europeni faptul că respectul conformității nu este sinonim cu un 
nivel ridicat de siguranță a jucăriilor. De asemenea, este impropriu să menționăm faptul că 
marcajul „CE” înseamnă efectiv conformitatea, lăsând să se subînțeleagă siguranța.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Numai producătorul poate aplica marcajul CE. Acesta trebuie să fie conștient că prin 
utilizarea marcajului CE, care implică respectarea unor condiții stricte, este angajată 
întreaga sa responsabilitate și că orice abuz poate fi sancționat. În strânsă legătură cu 
amendamentul 8.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În special, ar trebui atribuite 
competențe Comisiei în vederea adaptării 
cerințelor aplicabile substanțelor chimice 
în anumite cazuri bine definite și ar trebui 
acordate scutiri față de interzicerea 
substanțelor CMR în anumite cazuri, iar 
textul avertizărilor specifice pentru 
anumite categorii de jucării ar trebui 
adaptat. Deoarece măsurile respective au 
un domeniu de aplicare general și vizează 
modificarea unor elemente neesențiale din 

(32) În special, ar trebui atribuite 
competențe Comisiei în vederea adaptării 
cerințelor aplicabile substanțelor chimice 
în anumite cazuri bine definite și ar trebui 
acordate scutiri față de interzicerea folosirii 
substanțelor foarte periculoase și a 
substanțelor CMR în anumite cazuri, iar 
textul avertismentelor specifice pentru 
anumite categorii de jucării ar trebui 
adaptat. Deoarece măsurile respective au 
un domeniu de aplicare general și vizează 
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prezenta directivă și/sau completarea 
acesteia prin adăugarea unor noi elemente 
neesențiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

modificarea unor elemente neesențiale din 
prezenta directivă și/sau completarea 
acesteia prin adăugarea unor noi elemente 
neesențiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

Or. fr

Justificare

Amendament coroborat cu amendamentele de la considerentul 16, articolul 47 și anexa II, 
partea III.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Deoarece obiectivele acțiunii propuse, 
și anume asigurarea unui nivel înalt de 
siguranță a jucăriilor garantând, în același 
timp, funcționarea pieței interne prin 
stabilirea unor cerințe de siguranță 
armonizate pentru jucării și a unor cerințe 
minime pentru supravegherea pieței, nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător de statele 
membre și, în consecință, date fiind 
dimensiunile și efectele, acestea pot fi mai 
bine realizate la nivel comunitar, 
Comunitatea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la acest articol, 
prezenta directivă nu depășește cadrul 
necesar pentru a îndeplini aceste obiective,

(34) Deoarece obiectivele acțiunii propuse, 
și anume asigurarea unui nivel ridicat de 
siguranță a jucăriilor pentru a garanta 
siguranța și sănătatea copiilor și, în 
același timp, funcționarea pieței interne 
prin stabilirea unor cerințe de siguranță 
armonizate pentru jucării și a unor cerințe 
minime pentru supravegherea pieței, nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător de statele 
membre și, în consecință, date fiind 
dimensiunile și efectele, acestea pot fi mai 
bine realizate la nivel comunitar, 
Comunitatea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la acest articol, 
prezenta directivă nu depășește cadrul 
necesar pentru a îndeplini aceste obiective,

Or. fr
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Justificare

Trebuie reamintit obiectivul principal al prezentei directive.

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă se întemeiază pe 
principiul conform căruia producătorii, 
importatorii și ceilalți agenți economici 
trebuie să garanteze că producerea sau 
comercializarea jucăriilor, în special a 
substanțelor chimice pe care le conțin, nu 
are efecte nocive sau toxice asupra 
sănătății copiilor și a mediului. Aceste 
măsuri au la bază principiul precauției.

Or. fr

Justificare

Tratatele și reglementările comunitare relevante fac trimitere întotdeauna la obiectivul unei 
protecții ridicate a sănătății persoanelor vizate și a mediului, de aceea se impune să se 
procedeze la fel și cu revizuirea legislației privind siguranța jucăriilor, inclusiv cea privind 
substanțele chimice utilizate pentru producerea acestora. Procedând astfel, este necesar să se 
reamintească că principiul precauției trebuie să fie inclus în legislația privind siguranța 
jucăriilor.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care proiectează și 
produce o jucărie sau pentru care se 
proiectează sau se produce o astfel de 
jucărie sub numele sau marca sa;

3. „producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care proiectează și 
produce o jucărie sau care a proiectat sau 
produs o astfel de jucărie sub numele sau 
marca sa;

Or. fr
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Justificare

Amendament lingvistic.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 2 - punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „avertisment” înseamnă 
mențiunea(ile) specială(e) prin care se 
atrage atenția sau se solicită prudență din 
partea utilizatorului final sau a 
supraveghetorului cu privire la condițiile 
de utilizare și de asamblare ale unei 
jucării; 

Or. fr

Justificare

Este necesară definirea termenului „avertisment” pentru a fi evitată orice confuzie cu 
noțiunea de etichetare.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „retragere” înseamnă orice măsură cu 
scopul de a împiedica desfacerea pe piață a 
unei jucării în lanțul de aprovizionare;

9. „retragere” înseamnă orice măsură luată 
în scopul de a împiedica desfacerea pe 
piață, oferta sau comercializarea unei 
jucării în lanțul de aprovizionare;

Or. fr

Justificare

Este absolut necesar să se precizeze care sunt operațiunile pe care le acoperă retragerea.
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 2 - punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „asfixiere” înseamnă blocarea 
funcțiilor organelor esențiale sau vitale 
cauzată de lipsa de oxigen, care este 
rezultatul a cinci cauze diferite și anume 
traiectoria greșită a unui obiect, înecarea, 
sufocarea, strangularea sau zdrobirea;

Or. fr

Justificare

Termenul de asfixie trebuie să fie definit, deoarece înglobează diferite fenomene care țin de 
lipsa de oxigen. Asfixia este consecința unuia dintre cele cinci incidente care provoacă lipsa 
de oxigen și prezintă un risc grav sau vital pentru sănătatea copiilor.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „susceptibil de a fi ingerat datorită 
formei sau dimensiunii” înseamnă orice 
obiect care, prin mărimea sau forma sa, 
poate fi introdus în întregime, fără a fi 
necesară o altă forță în afară de greutatea 
obiectului în sine, în cilindrul pentru 
piesele mici definit de standardul EN 71 –
1:2005;

Or. fr

Justificare

Acest fenomen trebuie să fie definit, deoarece înghițirea unor jucării poate declanșa asfixia 
sau poate genera probleme gastrice sau intestinale. Înghițirea anumitor jucării este posibilă 
numai în cazul în care acestea sunt de dimensiuni mai mici decât cilindrul de test 
susmenționat.
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Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. „susceptibil de a duce la sufocare” 
înseamnă orice obiect care, prin mărimea, 
forma sau greutatea sa, acoperă complet, 
fără a exercita o altă forță decât cea a
obiectului în sine, gura, nasul sau căile 
respiratorii inferioare;

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul de la punctul 12a.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Se cuvine să precizăm această definiție, incluzând și alte efecte decât cele fizice pe care o 
jucărie neconformă le poate determina, precum și efectele pe termen lung generate de 
utilizarea anumitor substanțe.
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Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „pericol” înseamnă o potențială sursă 
de vătămare;

14. „pericol” înseamnă o sursă potențială 
de vătămare a sănătății sau integrității 
unei persoane;

Or. fr

Justificare

Este necesar să se precizeze ce poate fi afectat.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Producătorii se asigură că aplică
proceduri care garantează conformitatea 
producției în serie cu modelul sau 
prototipul jucăriei și cu componentele 
acesteia care au servit diferitelor 
proceduri de evaluare și garantare a 
conformității jucăriei respective, precum 
și a cerințelor esențiale prevăzute la 
articolul 9 și în anexa II. Producătorii țin 
seama în mod corespunzător de
modificările în proiectarea sau 
caracteristicile produsului și modificările 
standardelor armonizate la care se face 
trimitere pentru stabilirea conformității 
unei jucării.

Producătorii, după caz, testează prin 
eșantioane jucăriile comercializate, 
investigând și, dacă este cazul, menținând 
un registru de plângeri și informează 
distribuitorii privind această monitorizare.

Producătorii testează prin eșantioane
jucăriile produse și comercializate, 
inclusiv componentele acestora. Fără a 
aduce atingere articolului 38, testele se 
efectuează cel puțin o dată pe an. În 
termen de cel mult două săptămâni
producătorii verifică și răspund 
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reclamațiilor și plângerilor primite din 
partea diferiților agenți economici și a 
utilizatorilor finali și țin un registru al 
acestora, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 7a și informează agenții 
economici și utilizatorii finali în cauză cu 
privire la această monitorizare.

Or. fr

Justificare

Obiectivul acestei directive este acela de a consolida dispozițiile privind siguranța jucăriilor 
și sănătatea copiilor. De aceea, producătorii trebuie să poată garanta punerea în aplicare a 
diferitelor proceduri. Prin urmare, testele prin eșantioane trebuie realizate periodic vizează 
atât obiectele care ies din lanțul de producție, cât și părțile componente ale acestora. În 
sfârșit, reclamațiile și plângerile trebuie să fie rezolvate într-un interval rezonabil, indiferent 
dacă acestea provin de la alți operatori economici sau de la utilizatorii finali.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că o jucărie introdusă pe 
piață nu este în conformitate cu legislația 
comunitară aplicabilă, iau măsurile 
corective necesare pentru conformitatea 
acesteia, în conformitate articolul 10a, sau 
o retrag de pe piață, în conformitate cu 
articolul 10b și o recheamă de la 
utilizatorii finali, în conformitate cu 
articolul 10c. Aceștia informează imediat 
autoritățile naționale din statele membre 
atunci când au desfăcut pe piață o astfel de 
jucărie, descriind cu precizie, în special 
problema neconformității și măsurile 
corective, de retragere sau de rechemare
luate.

Or. fr
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Justificare

Este necesar să se precizeze diferitele măsuri care sunt luate în caz de neconformitate, în 
funcție de problema de conformitate și de siguranță constatată, așa cum se precizează în 
amendamentele la articolele 10a-10c. Același lucru este valabil și pentru informarea 
autorităților competente.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Producătorii, la cererea autorităților 
naționale competente, furnizează toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea jucăriei. 
Aceștia cooperează cu aceste autorități, la 
cererea celor din urmă, cu privire la orice 
acțiune de evitare a riscurilor prezentate de 
jucăriile pe care le-au introdus pe piață.

(8) Producătorii, la cererea autorităților 
naționale competente, furnizează în termen 
de șapte zile toate informațiile și 
documentația necesare pentru a demonstra 
conformitatea jucăriei. Aceștia cooperează 
cu aceste autorități, la cererea celor din 
urmă, cu privire la orice acțiune de evitare 
a riscurilor prezentate de jucăriile pe care 
le-au introdus pe piață.

Or. fr

Justificare

Trebuie precizate termenele de comunicare a documentelor sau informațiilor. O astfel de 
precizare este un element de consolidare a implementării măsurilor de siguranță, permițând 
garantarea sănătății copiilor.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Informarea autorităților naționale competente este necesară. Aceasta trebuie făcută în 
termenul acordat.

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Notificarea privind desemnarea 
reprezentatului autorizat include cel puțin 
coordonatele acestuia (nume, adresă 
poștală, coordonate telefonice, adresă de 
e-mail, site internet), jucăriile cu privire 
la care reprezentantul trebuie să își 
îndeplinească obligațiile prevăzute la 
alineatul (3) și numărul unic de 
identificare al jucăriilor respective.

Or. fr

Justificare

Este necesar ca informațiile minimale pe care producătorul trebuie să le comunice 
autorităților naționale competente după desemnarea unui reprezentant autorizat trebuie 
confirmate, pentru a permite realizarea obiectivelor de revizuire a prezentei directive.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la cererea autorităților naționale 
competente, furnizează acestora toate 
informațiile și documentația necesară
pentru a demonstra conformitatea jucăriei;

(b) la cererea autorităților naționale 
competente, furnizează acestora, în termen 
de șapte zile, toate informațiile și 
documentația necesare pentru a demonstra 
conformitatea jucăriei;
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Or. fr

Justificare

Trebuie precizate termenele de comunicare a documentelor sau informațiilor. O astfel de 
precizare este un element de consolidare a implementării măsurilor de siguranță, permițând 
garantarea sănătății copiilor. Cea de-a doua parte a amendamentului se referă la 
terminologie..

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care introduc o jucărie pe 
piață, importatorii acționează cu grija 
cuvenită privind cerințele aplicabile.

(1) În cazul în care introduc o jucărie pe 
piață, importatorii se asigură că jucăriile 
introduse pe piața Uniunii sunt în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive și respectă cerințele de siguranță.

Or. fr

Justificare

Este absolut necesar să se precizeze că și importatorii au, în egală măsură, partea lor de 
responsabilitate în aplicarea și respectarea obiectivelor de revizuire a acestei directive. 
Ultimul amendament este un amendament referitor la terminologie.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de introducerea unei jucării pe 
piață, importatorii verifică dacă procedura 
corespunzătoare de evaluare a 
conformității a fost îndeplinită de către 
producător.

(2) Înainte de introducerea unei jucării pe 
piață, importatorii verifică dacă procedura 
corespunzătoare de evaluare a 
conformității a fost îndeplinită de către 
producător, în conformitate cu articolele 
18 și 19.

Aceștia verifică dacă producătorul a 
întocmit documentația tehnică, dacă jucăria 

Aceștia verifică dacă producătorul a 
întocmit documentația tehnică în 
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poartă marcajul (marcajele) de 
conformitate impus(e), dacă aceasta este 
însoțită de documentele prevăzute și dacă 
producătorul a respectat cerințele prevăzute 
la articolul 3 alineatele (5) și (6).

conformitate cu articolul 20, dacă jucăria 
poartă marcajul (marcajele) de 
conformitate impus(e), dacă aceasta este 
însoțită de documentele prevăzute și dacă 
producătorul a respectat cerințele prevăzute 
la articolul 3 alineatele (5) și (6), la 
articolul 9 și în anexa II.

Atunci când un importator descoperă faptul 
că o jucărie nu respectă cerințele esențiale 
de siguranță prevăzute la articolul 9 și în 
anexa II, acesta poate să introducă jucăria 
pe piață doar după ce aceasta este în 
conformitate cu aceste cerințe.

Atunci când un importator descoperă faptul 
că o jucărie nu respectă cerințele esențiale 
de siguranță prevăzute la articolul 9 și în 
anexa II, acesta poate să introducă jucăria 
pe piață doar după ce aceasta este în 
conformitate cu aceste cerințe.

Or. fr

Justificare

Este necesar să reamintim dispozițiile adecvate din prezenta directivă la care fac referire 
diferitele puncte. Amendamentul de la alineatul 3 se referă la terminologie.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Importatorii indică pe jucărie în mod 
vizibil și complet lizibil numele lor, 
precum și adresa coordonatele telefonice 
și adresele e-mail la care pot fi contactați,
iar în cazul în care mărimea sau natura 
jucăriei nu permite acest lucru, indică 
aceste informații, în mod vizibil și separat 
de descrierea acesteia, pe ambalaj sau într-
un document care însoțește jucăria.

Or. fr

Justificare

Informațiile propuse inițial trebuie să fie completate și accesibile ușor și rapid.
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Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Importatorii asigură faptul că, atâta 
timp cât o jucărie se află în 
responsabilitatea lor, condițiile de 
depozitare sau transport nu periclitează 
conformitatea acesteia cu cerințele 
prevăzute la articolul 9 și în anexa II.

(4) Importatorii asigură faptul că, atâta 
timp cât o jucărie se află în 
responsabilitatea lor, condițiile de 
depozitare sau transport nu periclitează 
integritatea și conformitatea acesteia cu 
cerințele prevăzute la articolul 9 și în anexa 
II.

Or. fr

Justificare

Respectarea cerințelor de siguranță nu vizează numai respectarea conformității, ci trebuie să 
garanteze și integritatea jucăriei.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că o jucărie introdusă pe 
piață nu este în conformitate cu legislația 
comunitară aplicabilă, iau măsurile 
corective necesare pentru conformitatea 
acesteia, în conformitate cu articolul 10a, 
sau o retrag de pe piață, în conformitate cu 
articolul 10b și o recheamă de la 
utilizatorii finali, în conformitate cu 
articolul 10c. Aceștia îi informează 
imediat pe ceilalți agenți economici în 
cauză și autoritățile naționale din statele 
membre atunci când au desfăcut pe piață o 
astfel de jucărie, descriind cu precizie, în 
special problema neconformității și 
măsurile corective, de retragere sau de 
rechemare luate.
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Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 22.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Importatorii, la cererea autorităților 
naționale competente, furnizează toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea jucăriei. 
Aceștia cooperează cu aceste autorități, la 
cererea celor din urmă, cu privire la orice 
acțiune de evitare a riscurilor prezentate de 
jucăriile pe care le-au introdus pe piață.

(7) Importatorii, la cererea autorităților 
naționale competente, furnizează acestora 
în termen de șapte zile toate informațiile și 
documentația necesară pentru a demonstra 
conformitatea jucăriei; Aceștia cooperează 
cu aceste autorități, la cererea celor din 
urmă, cu privire la orice acțiune de evitare 
a riscurilor prezentate de jucăriile pe care 
le-au introdus pe piață.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 26.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care desfac o jucărie pe 
piață, distribuitorii acționează cu grija 
cuvenită privind cerințele aplicabile.

(1) În cazul în care desfac o jucărie pe 
piață, distribuitorii garantează că acestea 
sunt în conformitate cu dispozițiile 
prezentei directive, pentru ca jucăriile 
desfăcute pe piața Uniunii să respecte 
cerințele de siguranță.

Or. fr
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Justificare

La fel ca la amendamentul 27.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un distribuitor asigură faptul că, atâta 
timp cât o jucărie se află în 
responsabilitatea lui, condițiile de 
depozitare sau transport nu periclitează 
conformitatea cu cerințele prevăzute la 
articolul 9 și în anexa II.

(3) Un distribuitor asigură faptul că, atâta 
timp cât o jucărie se află în 
responsabilitatea lui, condițiile de 
depozitare sau transport nu periclitează 
integritatea și conformitatea jucăriei cu 
cerințele prevăzute la articolul 9 și în anexa 
II.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 30.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuitorii, care consideră sau au 
motive să creadă că o jucărie introdusă pe 
piață nu este în conformitate cu legislația 
comunitară aplicabilă iau măsurile 
corective necesare pentru ca jucăria să fie 
în conformitate cu aceasta sau o retrag de 
pe piață și o recheamă de la utilizatorii 
finali, după caz. Aceștia informează 
imediat autoritățile naționale din statele 
membre atunci când au desfăcut pe piață o 
astfel de jucărie, indicând detaliile, în 
special cu privire la neconformitate și la 
măsurile corective luate.

(4) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că o jucărie introdusă pe 
piață nu este în conformitate cu legislația 
comunitară aplicabilă, iau măsurile 
corective necesare pentru conformitatea 
acesteia, în conformitate cu articolul 10a, 
sau o retrag de pe piață, în conformitate cu 
articolul 10b și o recheamă de la 
utilizatorii finali, în conformitate cu 
articolul 10c. Aceștia îi informează 
imediat pe ceilalți agenți economici în 
cauză și autoritățile naționale din statele 
membre atunci când au desfăcut pe piață o 
astfel de jucărie, descriind cu precizie, în 
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special problema neconformității și 
măsurile corective, de retragere sau de 
rechemare luate.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 22.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Distribuitorii, la cererea autorităților 
naționale competente, furnizează toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea jucăriei. 
Aceștia cooperează cu aceste autorități, la 
cererea celor din urmă, cu privire la orice 
acțiune de evitare a riscurilor prezentate de 
jucăriile desfăcute pe piață.

(5) Importatorii, la cererea autorităților 
naționale competente, furnizează acestora 
în termen de șapte zile toate informațiile și 
documentația necesară pentru a demonstra 
conformitatea jucăriei; Aceștia cooperează 
cu aceste autorități, la cererea celor din 
urmă, cu privire la orice acțiune de evitare 
a riscurilor prezentate de jucăriile pe care 
le-au introdus pe piață.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 26.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Registrul

Agenții economici din industria jucăriilor 
definiți la articolul 1 țin un registru cu 
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măsurile corective, retragerile, 
rechemările, reclamațiile și plângerile 
primite din partea celorlalți agenți 
economici și a utilizatori finali, precum și 
soluția găsită în cazul fiecăreia dintre 
aceste măsuri.
În registru se menționează în mod clar 
pentru fiecare dintre măsurile 
susmenționate motivele, numărul unic de 
identificare al jucăriei respective și 
identificarea jucăriei care permite 
trasabilitatea ei, precum și data primirii 
reclamației sau a plângerii și data 
trimiterii răspunsului la reclamație sau la 
plângere.
Registrul se păstrează timp de zece ani. 
Agenții economici îl pun la dispoziția 
autorităților naționale competente, la 
cererea acestora.

Or. fr

Justificare

Articolul 3 alineatul (4) face referire la ținerea de către producători a unui registru. Trebuie, 
așadar, să fie precizate în prezenta directivă modalitățile specifice privind completarea 
registrului menționat.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceștia trebuie să dispună de sisteme și 
proceduri corespunzătoare, care permit ca 
aceste informații să fie disponibile 
autorităților de supraveghere a pieței, la 
cerere, pentru o perioadă de 10 ani.

În acest scop, aceștia dețin sistemele și 
procedurile corespunzătoare, care să le 
permită, pe o perioadă de 10 ani, să 
furnizeze aceste informații autorităților de 
supraveghere a pieței, la cererea acestora, 
în termen de șapte zile.

Or. fr
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Justificare

La fel ca la amendamentul 23.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul - 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(- 1) Se reamintește faptul că, din cauza 
sănătății mai fragile și mai reactive din 
punct de vedere biologic la prezența 
anumitor substanțe, copiii aparțin 
categoriei de persoane vulnerabile. În 
plus, aceștia fiind în creștere, riscurile 
legate de expunerea la substanțe chimice 
sunt mai ridicate decât la adulți.

Or. fr

Justificare

Prezentul articol care vizează principalele cerințe de siguranță, trebuie să menționeze faptul 
că, în funcție de vârstă, copiii aparțin unei grupe de persoane foarte vulnerabile sau 
vulnerabile. În același timp, este necesar să se țină cont de acest aspect privind cerințele de 
siguranță și de garantare a sănătății copiilor care utilizează jucăriile, mai ales în ceea ce 
privește substanțele chimice.

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se bazează pe principiul 
precauției.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 1.
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Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Jucăriile nu trebuie să pună în pericol 
siguranța sau sănătatea utilizatorilor sau a 
părților terțe atunci când sunt utilizate în 
conformitate cu destinația lor sau atunci 
când sunt utilizate în mod previzibil,
ținând seama de comportamentul obișnuit 
al copiilor.

(2) Jucăriile nu trebuie să pună în pericol 
siguranța sau sănătatea utilizatorilor sau a 
părților terțe atunci când sunt utilizate în 
conformitate cu destinația lor sau și cu 
utilizarea previzibilă în mod rezonabil, 
ținând seama de comportamentul obișnuit 
al copiilor.

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

Abilitatea utilizatorilor trebuie luată în 
considerare, în special în cazul jucăriilor 
care, datorită funcției, dimensiunilor și 
caracteristicilor lor, sunt destinate copiilor
mai mici de 36 de luni.

Etichetele aplicate pe jucării sau pe 
ambalajele acestora, precum și 
instrucțiunile de utilizare care le însoțesc, 
trebuie să atragă atenția utilizatorilor sau a 
supraveghetorilor acestora asupra 
pericolelor inerente și riscurilor de 
vătămare legate de utilizarea jucăriilor și 
asupra modului de a le evita.

Etichetele aplicate pe jucării sau pe 
ambalajele acestora, precum și 
instrucțiunile de utilizare care le însoțesc, 
trebuie să atragă atenția utilizatorilor sau a 
supraveghetorilor acestora asupra 
pericolelor inerente și riscurilor de 
vătămare legate de utilizarea jucăriilor și 
asupra modului de a le evita.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 7 în partea 1. Pentru evaluarea principalelor cerințe în materie de 
siguranță, prezența unui supraveghetor nu poate fi luată în considerare, deoarece trebuie 
evaluată siguranța intrinsecă a jucăriilor. Supravegherea trebuie să aibă loc, dar nu poate fi 
continuă, deoarece copilul trebuie să și are nevoie să se joace singur pentru a-și dezvolta și 
dobândi autonomia.
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Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Jucăriile introduse pe piață trebuie să 
respecte cerințele esențiale de siguranță de-
a lungul perioadei previzibile sau normale 
de utilizare.

(3) Jucăriile introduse pe piață trebuie să 
respecte cerințele esențiale de siguranță de-
a lungul perioadei de utilizare normale și 
previzibile în mod rezonabil.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 2.

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Avertismentele prevăzute la punctul 1 
partea B din anexa V nu pot fi utilizate în 
cazul jucăriilor care, datorită funcției, 
dimensiunilor și caracteristicilor lor, sunt 
destinate copiilor cu vârsta sub 36 de luni.

Or. fr

Justificare

Jucăriile destinate copiilor mai mici de trei ani prezintă adesea indicația „interzis copiilor 
mai mici de trei ani”, în timp ce ele se adresează acestei categorii de vârstă. Unii fabricanți 
încearcă astfel să se sustragă responsabilităților care le revin sau ca măsură de protecție. 
Având în vedere că anexa V nu interzice în mod explicit ca această formulare să fie aplicată, 
în materie de supraveghere a pieței, este mult mai simplu să se asigure respectarea legislației 
introducând această dispoziție în directivă.
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Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește categoriile de jucării 
enumerate în partea B din anexa V, 
avertizările prevăzute în aceasta trebuie 
luate în considerare.

În ceea ce privește categoriile de jucării 
enumerate în partea B, punctele 2-5 din 
anexa V, avertismentele prevăzute în 
aceasta sunt luate în considerare în textul 
de redactare a acestora.

Or. fr

Justificare

Amendament în legătură strânsă cu amendamentul 102. Trebuie precizat domeniul de 
aplicare al prezentei dispoziții.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Avertismentele se redactează într-un 
mod precis, vizibil, clar și cu ușurință
lizibil și pe înțelesul utilizatorilor sau a 
supraveghetorilor acestora și se aplică pe 
jucărie sau, dacă acest lucru este imposibil 
din punct de vedere tehnic, pe o etichetă 
aplicată pe jucărie sau pe ambalaj. Acestea 
sunt reluate în instrucțiunile de utilizare 
care însoțesc jucăria. Jucăriile de 
dimensiuni mici vândute fără ambalaj sunt 
însoțite de avertismentele corespunzătoare.

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

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă și maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile, clare și cu ușurință lizibile, 
precise și etalate în mod evident la punctul 
de vânzare. Reprezentanții autorizați, 
importatorii și distribuitorii sunt informați 
în mod obligatoriu cu privire la aceste 
avertismente, astfel încât avertismentele 
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care specifică vârsta minimă și maximă a 
utilizatorului să poată fi expuse în mod 
corect la punctul de vânzare. 
Avertismentele se alternează astfel încât 
să se garanteze apariția lor regulată. 
Avertismentul se imprimă pe suprafața 
cea mai vizibilă a pachetului unitar, 
precum și pe orice ambalaj exterior cu 
excepția ambalajului transparent 
suprapus, utilizat pentru vânzarea cu 
amănuntul a produsului respectiv; statele 
membre pot determina poziționarea 
avertismentelor care trebuie inscripționate 
pe suprafața ambalajului, în funcție de 
cerințele lingvistice. Textul 
avertismentelor și al indicațiilor privind 
conținutul prevăzute de prezentul articol 
este:
a) imprimat cu caractere aldine Helvetica 
negre pe fond alb. Pentru a ține seama de 
cerințele lingvistice, statele membre au 
dreptul să aleagă mărimea caracterelor 
utilizate, cu condiția ca mărimea 
caracterelor specificată în legislația 
proprie să fie suficientă pentru a permite 
citirea clară și ușor de înțeles a 
avertismentului;
b) imprimat în limba sau limbile oficiale 
ale statului membru pe teritoriul căruia 
este comercializată jucăria.

Or. fr

Justificare

Dispozițiile în materie de avertizare trebuie să fie precizate în numeroase puncte, de unde 
necesitatea prezentului amendament care, pentru modalitățile citate la alineatele (3) și (4) din 
prezentul amendament, se inspiră din anumite dispoziții adoptate în cadrul legislației privind 
produsele din tutun. În privința dispozițiilor privind avertismentul la punctul de vânzare, ca 
regulă generală, s-a constatat că vânzătorii nu sunt informați că anumite jucării nu sunt 
destinate copiilor mai mici de trei ani, aspect care aduce atingere obiectivului de consolidare 
a siguranței copiilor.
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Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot să solicite ca
avertismentele și instrucțiunile de 
siguranță, sau o parte dintre acestea, să fie 
redactate în limba sau limbile lor oficiale, 
în cazul în care jucăriile sunt introduse pe 
piață pe teritoriul acestora.

(3) Avertismentele, astfel cum sunt 
menționate la prezentul articol și în anexa 
V, și instrucțiunile de siguranță sunt 
redactate în limba oficială a statului 
membru sau în limbile oficiale ale acestuia 
în cazul în care jucăriile sunt introduse pe 
piață pe teritoriul acestuia.

Or. fr

Justificare

Redactarea avertismentelor și a instrucțiunilor de siguranță în limba sau limbile oficiale ale 
statului membru în care jucăriile sunt introduse pe piață reprezintă un element esențial 
pentru siguranța și sănătatea copiilor.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Dispoziții comune agenților economici 

privind măsurile corective în cazul 
neconformității sau îndoielii cu privire la 

conformitatea jucăriilor 
1. În conformitate cu articolele 3, 5 și 6, 
agenții economici în cazul cărora care 
există o problemă sau o îndoială cu 
privire la etichetarea în conformitate cu 
articolul 9a sau cu avertismentele în 
conformitate cu articolul 10, adoptă 
acțiunile corective necesare pentru 
asigurarea conformității jucăriilor pentru 
care se pune problema conformității. 
2. Măsurile corective nu vizează doar 
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stabilirea conformității etichetelor sau a 
avertismentelor, în conformitate cu 
articolul 9a și articolul 10.
3. Agenții economici care au o problemă 
sau o îndoială privind respectarea 
dispozițiilor referitoare la etichetare în 
conformitate cu articolul 9a, sau la 
avertismente în conformitate cu articolul 
10, informează imediat agenții economici 
în cauză, organizațiile de consumatori și 
autoritățile naționale din statele membre 
pe piața cărora au desfăcut jucăria, 
descriind cu precizie, în special problema 
neconformității și măsurile corective 
luate.
4. Măsurile corective sunt puse în aplicare 
fără întârziere și finalizate în cel mai 
scurt timp, în cel mult două săptămâni de 
la constatarea problemei de conformitate.
În cazul în care termenul susmenționat 
nu poate fi respectat, agenții economici 
care se confruntă cu problema de 
conformitate informează imediat ceilalți 
agenți economici în cauză și autoritățile 
naționale competente și demonstrează 
necesitatea unui termen suplimentar 
pentru asigurarea conformității. 
Autoritățile naționale competente iau în 
cel mai scurt timp o decizie cu privire la 
cererea de prelungire a termenului și 
informează de îndată agenții economici în 
cauză cu privire la aceasta și, în special 
cu privire la termenul stabilit pentru 
asigurarea conformității jucăriilor 
respective.
5. Până la asigurarea conformității cu 
prezenta directivă, punerea jucăriilor la 
dispoziția utilizatorilor finali se suspendă.

Or. fr

Justificare

Este necesar să fie precizate dispozițiile privind măsurile corective  menționate în articolele 
3, 5 și 6 din prezenta directivă. Aceste precizări au același scop de consolidare a dispozițiilor 
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în materie de siguranță a jucăriilor și sănătate a copiilor.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10b 
Dispoziții comune agenților economici 

privind măsurile de retragere de pe piață a 
jucăriilor neconforme sau a celor pentru 

care există o îndoială cu privire la 
conformitate.

1. În conformitate cu articolele 3, 5 și 6, 
agenții economici în cauză care se 
confruntă cu o problemă sau o îndoială în 
legătură cu respectarea dispozițiilor 
privind siguranța jucăriilor, iau imediat 
măsuri pentru retragerea acestora de pe 
piață. 
2. Agenții economici care au o problemă 
sau o îndoială privind respectarea 
dispozițiilor referitoare la siguranța 
jucăriilor, informează imediat ceilalți 
agenți economici în cauză, organizațiile 
de consumatori și autoritățile naționale 
din statele membre  pe a căror piață au 
desfăcut jucăria, descriind cu precizie, în 
special problema neconformității și 
măsurile de retragere luate.
3. Măsurile de retragere sunt puse în 
aplicare fără întârziere și finalizate în cel 
mai scurt timp, în cel mult două 
săptămâni de la constatarea problemei de 
conformitate.
În cazul în care termenul susmenționat 
nu poate fi respectat, agenții economici 
care se confruntă cu problema de 
conformitate informează imediat ceilalți 
agenți economici în cauză și autoritățile 
naționale competente și demonstrează 
necesitatea unui termen suplimentar 
pentru asigurarea conformității. 
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Autoritățile naționale competente se 
pronunță asupra cererii de prelungire a 
termenului în cel mai scurt timp  și 
informează de îndată agenții economici 
implicați cu privire la aceasta și, în 
special, cu privire la un eventual termen 
necesar pentru asigurarea conformității 
jucăriilor respective.
4. Punerea jucăriilor la dispoziția 
utilizatorilor finali se suspendă sine die.
După punerea în conformitate a jucăriilor 
retrase de pe piață, jucăriile respective 
sunt considerate jucării noi și trebuie să 
respecte dispozițiile prezentei directive 
pentru orice nouă punere la dispoziție 
pentru utilizatorii finali.

Or. fr

Justificare

Este necesar să fie precizate dispozițiile privind măsurile de retragere de pe piață, menționate 
la articolele 3, 5 și 6 din prezenta directivă. Aceste precizări au același scop de consolidare a 
dispozițiilor în materie de siguranță a jucăriilor și sănătate a copiilor. Este necesar ca 
modalitățile în materie de retragere de pe piață să fie mai puternice decât măsurile corective, 
deoarece siguranța jucăriilor și sănătatea copiilor pot fi mult mai serios afectate.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 10c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10c
Dispoziții comune agenților economici 

privind măsurile de rechemare de pe piață 
a jucăriilor neconforme sau a celor 

pentru care există o îndoială cu privire la 
conformitate.

1. În conformitate cu articolele 3, 5 și 6, 
agenții economici în cauză care se 
confruntă cu o problemă sau o îndoială în 
legătură cu respectarea dispozițiilor 
privind siguranța jucăriilor, iau imediat 
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măsuri pentru rechemarea acestora. 
2. Utilizatorii finali care au achiziționat 
jucării neconforme sunt informați de 
îndată despre aceasta, prin toate canalele 
de informare existente pe teritoriul 
statelor membre pe piața cărora agenții 
economici au desfăcut jucăria. Informația 
furnizată conține, în special, motivele 
pentru care jucăria este neconformă, 
pericolele pe care le prezintă și 
eventualele riscuri pe care le implică, 
măsurile de precauție și de izolare a 
jucăriei neconforme, precum și locul în 
care jucăriile neconforme trebuie 
returnate.
3. Agenții economici au o problemă sau o 
îndoială privind respectarea dispozițiilor 
referitoare la siguranța jucăriilor, 
informează imediat ceilalți agenți 
economici în cauză, organizațiile de 
consumatori și autoritățile naționale din 
statele membre  pe piața cărora au 
desfăcut jucăria, descriind cu precizie, în 
special problema neconformității și 
măsurile de rechemare luate.
Agenții economici cărora li se aplică 
măsura de rechemare pun la dispoziția 
utilizatorilor finali care au achiziționat 
jucării neconforme o linie telefonică 
gratuită, accesibilă 24 de ore din 24, pe 
toată durata campaniei de rechemare.
Agenți economici în cauză cooperează cu 
organizațiile de consumatori și 
autoritățile naționale din statele membre  
pe a căror piață au desfăcut jucăria.  
Diferiții actori în cauză susmenționați își 
coordonează acțiunile și măsurile 
adoptate în modul pe care îl consideră 
cele mai adecvat. 
Eventualele cheltuieli legate de 
informarea utilizatorilor finali sunt 
suportate de agenții economici în cauză. 
4. Măsurile de rechemare sunt puse în 
aplicare fără întârziere și finalizate în cel 
mai scurt timp, în cel mult două 
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săptămâni de la constatarea problemei de 
conformitate.
În cazul în care termenul susmenționat 
nu poate fi respectat, agenții economici 
care se confruntă cu problema de 
conformitate informează imediat ceilalți 
agenți economici în cauză și autoritățile 
naționale competente și demonstrează 
necesitatea unui termen suplimentar 
pentru asigurarea conformității. În 
termen de șapte zile autoritățile naționale 
competente se pronunță de îndată asupra 
cererii de prelungire și informează în cel 
mult șapte zile agenții economici în cauză 
cu privire la aceasta și, în special, cu 
privire la termenul necesar pentru 
asigurarea conformității jucăriilor 
respective.
5. Punerea la dispoziția utilizatorilor 
finali a jucăriilor care se află încă pe 
piață se suspendă sine die.
6. După punerea în conformitate a 
jucăriilor rechemate, jucăriile respective 
sunt considerate jucării noi și trebuie să 
respecte dispozițiile prezentei directive 
pentru orice nouă punere la dispoziție 
pentru utilizatorii finali.

Or. fr

Justificare

Este necesar să fie precizate dispozițiile privind măsurile de retragere de pe piață, menționate 
la articolele 3, 5 și 6 din prezenta directivă. Aceste precizări au același scop de consolidare a 
dispozițiilor în materie de siguranță a jucăriilor și sănătate a copiilor. Este necesar ca 
modalitățile prin care se realizează rechemarea să fie mai puternice decât măsurile de 
retragere, deoarece acestea vizează jucăriile deținute de consumatori, deci siguranța 
jucăriilor și sănătatea copiilor pot fi mult mai serios afectate pe fondul absenței unor măsuri 
de rechemare adecvate.
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Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluările siguranței Evaluările siguranței

Or. fr

Justificare

Amendament lingvistic.

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluare siguranței jucăriilor trebuie să 
țină seama de toate aspectele relevante, în 
special de categoriile și grupurile de copii 
cu vulnerabilitate ridicată sau cei cu o 
vulnerabilitate specială, precum copiii cu 
nevoi specifice.

Or. fr

Justificare

În afară de faptul că este vorba de evocarea obiectivului esențial al evaluării, este necesar, de 
asemenea, să se precizeze aspectele complementare ale acesteia și mai ales, este necesar să 
fie luate în considerare grupurile de copii handicapați.

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Absența sau numărul foarte scăzut de 
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accidente grave nu poate constitui în mod 
sistematic o prezumție de risc scăzut.

Or. fr

Justificare

Amendamentul vizează să se pună mai mult accentul pe accidentele de gravitate medie, mai 
ales cele fără urmări grave, pentru a avea o reprezentare mai realistă a problematicii 
accidentelor cauzate de jucării.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un organism de 
evaluare a conformității notificat în temeiul 
articolului 21, denumit în continuare 
„organism notificat”, efectuează 
examinarea CE de tip, acesta evaluează 
împreună cu producătorul analiza efectuată 
de către producător în conformitate cu 
articolul 17 referitoare la pericolele pe care 
jucăria le poate prezenta.

(3) În cazul în care un organism de 
evaluare a conformității notificat în temeiul 
articolului 21, denumit în continuare 
„organism notificat”, efectuează 
examinarea CE de tip, acesta evaluează 
împreună cu producătorul analiza efectuată 
de către producător în conformitate cu 
articolul 17 referitoare la pericolele pe care 
jucăria le poate prezenta.

Or. fr

Justificare

Ținând seama de obiectivul de consolidare a siguranței jucăriilor, evaluarea nu poate fi 
facultativă.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Certificatul este revizuit, oricând este 
necesar, în special în cazul unei modificări 
a procesului de producție, a materiei prime 

Certificatul este revizuit, oricând este 
necesar, în special în cazul unei modificări 
a procesului de producție, a materiei prime 
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sau a componentelor jucăriei și, în orice 
caz, la fiecare 5 ani.

sau a componentelor jucăriei și, în orice 
caz, la fiecare 3 ani.

Or. fr

Justificare

Ținând seama de obiectivul de consolidare a siguranței jucăriilor, se impune reducerea 
termenului.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Producătorul pune la dispoziția 
autorităților naționale competente, la 
cerere, documentația tehnică menționată 
la articolul 3 alineatul (2), în caz de 
inspecție sau control pe teritoriul 
acestora, în conformitate cu articolul 38 
alineatul (3a).

Or. fr

Justificare

Trebuie precizat în acest articol că documentația tehnică trebuie să fie disponibilă pentru 
orice inspecție sau control la sediul producătorului de jucării.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când o autoritate de supraveghere 
a pieței cere documentația tehnică sau 
traducerea unei părți a acesteia unui 
producător, acesta poate fixa un termen 
limită pentru a da curs acestei cereri care 
trebuie să fie 30 de zile sau mai puțin dacă 

La cererea autorităților naționale 
competente, producătorul sau 
reprezentatul autorizat pun la dispoziția 
acestora documentația tehnică sau 
traducerea anumitor părți din aceasta în 
cel mult 14 zile sau mai puțin, dacă 
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termenul mai scurt este justificat de 
existența unui risc serios și imediat.

termenul mai scurt este justificat de 
existența unui risc serios și imediat.

Or. fr

Justificare

Este necesară o mai mare exactitate și fixarea fără dificultate a termenului de transmitere a 
documentației. Acest aspect consolidează siguranța jucăriilor și permite o mai bună 
garantare a siguranței și a sănătății copiilor, principalele obiective ale prezentei revizuiri.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care producătorul nu 
respectă obligațiile prevăzute la alineatele 
(1) ,(2) și (3), autoritatea de supraveghere a 
pieței îi poate cere acestuia să se supună 
unui test efectuat de un organism notificat, 
pe cheltuiala proprie într-un termen de 
timp stabilit, în vederea verificării
conformității cu standardele armonizate și 
cerințele esențiale de siguranță.

(4) În cazul în care producătorul nu 
respectă obligațiile prevăzute la alineatele 
(-1), (1), (2) și (3), autoritatea de 
supraveghere a pieței îi cere acestuia ca, în 
cel mult 14 zile, să se supună unui test 
efectuat de un organism notificat, pe 
cheltuiala proprie, în vederea certificării 
conformității cu standardele armonizate și 
cerințele esențiale de siguranță.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 57.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care producătorul nu 
respectă obligațiile menționate la 
alineatul (4), autoritatea de supraveghere 
a pieței adoptă măsurile pe care le 
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consideră necesare pentru a garanta că 
jucăriile respective nu sunt desfăcute pe 
piață și în lanțul de distribuție pe teritoriul 
pe care îl supraveghează.

Or. fr

Justificare

Prezentul articol este incomplet. În cazul în care producătorul nu respectă obligațiile care îi 
revin, autoritățile naționale competente trebuie să poată lua măsurile necesare care să 
permită garantarea siguranței și a sănătății copiilor.

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o pregătire tehnică și profesională 
solidă care acoperă toate activitățile de 
evaluare a conformității din domeniul de 
aplicare relevant pentru care organismul de 
evaluare a conformității a fost notificat;

(a) o pregătire tehnică și profesională 
solidă justificată în special prin diplome 
sau prin experiența profesională și prin 
atestate, cuprinzând toate activitățile de 
evaluare a conformității din domeniul de 
aplicare relevant pentru care organismul de 
evaluare a conformității a fost notificat;

Or. fr

Justificare

Este necesar să fie atestată formarea tehnică și profesională a personalului organismelor 
notificate.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Organismul de evaluare a 
conformității trebuie să urmărească să 
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obțină certificarea ISO 9001 : 2000.

Or. fr

Justificare

Certificarea este o garanție suplimentară a calității evaluării și a respectării normelor în 
punerea în aplicare a acesteia.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Filialele și subcontractanții primesc 
certificarea ISO 9001 : 2000.

Or. fr

Justificare

Certificarea este o garanție suplimentară a calității proceselor de producție, a evaluării 
periodice și a controalelor acestora.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În scopul supravegherii jucăriilor 
desfăcute pe piață în conformitate cu 
articolul 37, autoritățile de supraveghere 
a pieței sau oricare alt organism certificat 
autorizat în acest scop sunt abilitate să 
efectueze, o dată pe an dacă acest lucru 
nu este posibil și cel puțin o dată la doi 
ani, controale inopinate în incintele 
agenților economici.

Or. fr
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Justificare

Controalele la sediile operatorilor economici nu pot avea loc numai când acestea se dovedesc 
a fi strict necesare, ci se pot desfășura și inopinat, bineînțeles fără înștiințare prealabilă, cât 
mai regulat cu putință, intervalul de 2 ani fiind un termen rezonabil.

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței dintr-un stat membru 
au acționat astfel cum se menționează la 
articolul 12 din Directiva 2001/95/CE sau 
în cazul în care au motive suficiente să 
considere că o jucărie care face obiectul 
prezentei directive prezintă un risc pentru 
sănătatea sau siguranța persoanelor, 
acestea, împreună cu agenții economici 
relevanți, fac o evaluare cu privire la 
jucăria în cauză, acoperind toate cerințele 
prevăzute de prezenta directivă.

(1) În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței dintr-un stat membru 
au acționat astfel cum se menționează la 
articolul 12 din Directiva 2001/95/CE sau 
în cazul în care suspectează că o jucărie 
care face obiectul prezentei directive 
prezintă un risc pentru sănătatea sau 
siguranța persoanelor, acestea efectuează 
de îndată evaluările necesare cu privire la 
jucăria în cauză, acoperind toate cerințele 
prevăzute de prezenta directivă. În termen 
de șapte zile, agenții economici pun la 
dispoziția autorităților orice informație 
sau element care le sunt solicitate de către 
acestea.

În cazul în care, pe parcursul evaluării 
respective, autoritățile de supraveghere a 
pieței constată că jucăria nu îndeplinește 
cerințele prevăzute de prezenta directivă, 
acestea solicită agentului economic 
relevant să întreprindă toate acțiunile 
corective adecvate pentru ca jucăria să 
îndeplinească cerințele respective sau să 
retragă jucăria de pe piață sau să o recheme 
în decursul unei perioade admisibile, în 
funcție de natura riscului implicat, în 
conformitate cu dispozițiile stabilite de 
autoritățile de supraveghere.

În cazul în care, pe parcursul evaluării 
respective, autoritățile de supraveghere a 
pieței constată că jucăria nu îndeplinește 
cerințele prevăzute de prezenta directivă, 
acestea solicită agentului economic 
relevant să întreprindă toate acțiunile 
corective adecvate pentru ca jucăria să 
îndeplinească cerințele respective sau să 
retragă jucăria de pe piață sau să o recheme 
în termenele menționate la articolele 10a, 
10b și 10c din prezenta directivă.

Or. fr
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Justificare

Orice problemă de conformitate trebuie evaluată imediat. Participarea operatorilor 
economici vizați trebuie să se limiteze la furnizarea informărilor pentru evaluarea jucăriei în 
cauză. Dacă nu este respectată conformitatea, se impune să fie puse în aplicare măsuri 
corective adecvate problemei constatate, în termenele acordate.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Agentul economic se asigură că sunt 
întreprinse acțiuni corective pentru toate 
jucăriile în cauză pe care acesta le-a
introdus pe piață în cadrul Comunității.

(3) Agentul sau agenții economici în 
cauză se asigură că sunt întreprinse acțiuni 
corective, de retragere sau de rechemare,
pentru toate jucăriile în cauză pe care 
aceștia le-au introdus pe piață în cadrul 
Comunității.

Or. fr

Justificare

Este nevoie de precizie și, deci, să fie incluși toți operatorii economici și toate operațiunile 
vizate în cadrul măsurilor care trebuie luate în caz de neconformitate.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care agentul economic 
relevant nu întreprinde acțiunile corective 
adecvate, pe parcursul perioadei 
menționate la al doilea paragraf din 
alineatul (1), autoritățile de supraveghere a 
pieței iau toate măsurile provizorii 
corespunzătoare pentru a interzice sau a 
restricționa introducerea jucăriei pe piața 
națională sau a retrage jucăria de pe piață 
sau a o rechema.

(4) În cazul în care agentul economic 
relevant nu întreprinde acțiunile corective 
adecvate, de retragere sau de rechemare
pe parcursul perioadei menționate la al 
doilea paragraf din alineatul (1), 
autoritățile de supraveghere a pieței iau 
toate măsurile provizorii corespunzătoare 
pentru a interzice sau a restricționa 
introducerea jucăriei pe piața națională sau 
a retrage jucăria de pe piață sau a o 
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rechema.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 64.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care în termen de trei luni
de la primirea informației menționate la 
alineatul (4) nu a fost prezentată nicio 
obiecție de către un stat membru sau de 
către Comisie cu privire la o măsură 
provizorie adoptată de un stat membru 
referitor la jucăria în cauză, măsura este 
considerată justificată.

(7) În cazul în care, în termen de patru 
săptămâni de la primirea informațiilor 
menționate la alineatul (4), nu a fost 
prezentată nicio obiecție de către un stat 
membru sau de către Comisie cu privire la 
o măsură provizorie adoptată de un stat 
membru referitor la jucăria în cauză, 
măsura este considerată justificată.

Or. fr

Justificare

Măsurile propuse de autoritățile naționale competente trebuie să fie examinate de părți într-
un termen rezonabil, pentru a se delibera asupra măsurilor referitoare la neconformitate 
impuse de către o autoritate națională competentă operatorilor economici pe care îi vizează 
jucăria în cauză. 

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care măsura națională este 
considerată justificată, toate statele 
membre adoptă măsurile necesare pentru a 
se asigura că jucăria neconformă este 
retrasă de pe piețele lor. Statele membre 

(2) În cazul în care măsura națională este 
considerată justificată, toate statele 
membre adoptă măsurile necesare pentru a 
se asigura că jucăria neconformă este 
retrasă sau rechemată de pe piețele lor. 
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informează Comisia cu privire la acest fapt. Statele membre informează Comisia cu 
privire la acest fapt.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 64.

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care măsura națională este 
considerată justificată și neconformitatea 
jucăriei este atribuită unor lacune ale 
standardelor armonizate, astfel cum se 
menționează la articolul 41 alineatul (5) 
litera (b), Comisia sau statul membru 
sesizează Comitetul permanent constituit în 
baza articolului 5 din Directiva 98/34/CE.

(3) În cazul în care măsura națională este 
considerată justificată și neconformitatea 
jucăriei este atribuită unor lacune ale 
standardelor armonizate, astfel cum se 
menționează la articolul 41 alineatul (5) 
litera (b), Comisia sau statul membru 
sesizează în termen de șapte zile Comitetul 
permanent constituit în baza articolului 5 
din Directiva 98/34/CE.

Or. fr

Justificare

Se impune acționarea cu toată celeritatea pentru a corecta în cel mai scurt termen lacunele 
existente în materie de norme armonizate privind conformitatea și siguranța jucăriilor.

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 44 - alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 41, în 
cazul în care un stat membru constată unul 
din următoarele aspecte, acesta solicită 
agentului economic în cauză să pună capăt 

(Nu privește versiunea în limba română).
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neconformității respective:

Or. fr

Justificare

Este necesară mai multă claritate. Trebuie acționat cu toată celeritatea pentru a garanta 
siguranța jucăriilor și sănătatea copiilor.

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care neconformitatea 
menționată la alineatul (1) se menține, 
statele membre adoptă toate măsurile 
adecvate pentru a restricționa sau a 
interzice introducerea pe piață a jucăriei 
sau pentru a se asigura că aceasta este 
rechemată sau retrasă de pe piață.

(2) În cazul în care neconformitatea 
menționată la alineatul (1) se menține, 
statele membre adoptă de îndată toate 
măsurile adecvate pentru a restricționa sau 
a interzice introducerea pe piață a jucăriei 
sau pentru a se asigura că aceasta este 
rechemată sau retrasă de pe piață.

Or. fr

Justificare

Este necesară mai multă claritate. Trebuie acționat cu toată celeritatea pentru a garanta 
siguranța jucăriilor și sănătatea copiilor.

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate modifica următoarele, în 
scopul adaptării la progresele tehnice și 
științifice:

(1) Comisia modifică următoarele, în 
scopul adaptării la progresele tehnice și 
științifice, de îndată ce ia cunoștință de 
noile date:

(- a) Anexa 1
(a) punctele 7 și 8 din partea III a anexei (a) anexa II, partea III, cu excepția 
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II; punctelor 1 și 2;
(b) Anexa V. (b) Anexa V.

Or. fr

Justificare

Procedura comitologiei reținută nu poate fi aplicată numai acestor puncte. Se impune 
extinderea acesteia și la alte probleme, procedura de normalizare sau de armonizare fiind 
prea lungă pentru a răspunde la modificările urgente, așa cum o demonstrează pericolele și 
riscurile care acționează ca un magnet asupra sănătății copiilor.

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei ani de la data punerii în 
aplicare a prezentei Directive, menționată 
în articolul 53 alineatul (2), și, ulterior, la 
fiecare cinci ani, statele membre transmit 
Comisiei un raport privind aplicarea 
prezentei directive. 

În termen de trei ani de la data punerii în 
aplicare a prezentei Directive, menționată 
în articolul 53 alineatul (2), și, ulterior, la 
fiecare trei ani, statele membre transmit 
Comisiei un raport privind aplicarea 
prezentei directive. 

Raportul respectiv conține o evaluare a 
situației cu privire la siguranța jucăriilor și 
la eficacitatea prezentei directive, precum 
și o prezentare a activităților de 
supraveghere a pieței efectuate de către 
statele membre.

Raportul respectiv conține o evaluare a 
situației cu privire la siguranța jucăriilor și 
la eficacitatea prezentei directive, precum 
și o prezentare a activităților de 
supraveghere a pieței efectuate de către 
statele membre. 

Comisia elaborează și face public
rezumatul rapoartelor naționale 
respective.

Comisia elaborează și publică în cel mai 
scurt timp un raport cu privire la 
propunerile de modificare sau, dacă este 
cazul, de revizuire a prezentei directive.
Raportul este transmis Parlamentului 
European și Consiliului. Comisia publică 
imediat pe propriul site și în toate limbile 
oficiale ale Uniunii cel puțin un rezumat al 
raportului și concluziile acestuia.

Or. fr



PA\736395RO.doc 51/71 PE409.407v02-00

RO

Justificare

Comisia trebuie să redacteze un raport asupra rapoartelor de evaluare privind aplicarea 
prezentei directive în statele membre. Comisia trebuie să-l comunice colegislatorilor și să-l 
publice fără întârziere pe propriul site internet, integral sau, în caz contrar, un rezumat și 
concluziile. În concluzie, amendamentul impune aplicarea unor măsuri minime de 
transparență.

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc și aplică normele 
privind sancțiunile, care pot include 
sancțiuni penale în cazul încălcărilor grave, 
aplicabile încălcărilor dispozițiilor 
naționale adoptate în temeiul prezentei 
directive și adoptă toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora.

Statele membre stabilesc și aplică normele 
privind sancțiunile, care pot include 
sancțiuni penale în cazul încălcărilor grave, 
aplicabile încălcărilor dispozițiilor 
naționale adoptate în temeiul prezentei 
directive și adoptă toate măsurile necesare 
pentru a asigura punerea în aplicare a 
acestora. Sancțiunile astfel prevăzute 
trebuie să fie efective, proporționale și 
disuasive. 

Or. fr

Justificare

Este necesar, dar insuficient ca statele membre să stabilească sancțiuni ca răspuns la 
încălcările dispozițiilor prezentei directive. Într-adevăr, este necesar și ca statele membre să 
poată să le pună în aplicare pentru a materializa aceste sancțiuni.

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Muchiile, proeminențele, șnururile, 
cablurile și elementele de fixare accesibile 
ale jucăriilor trebuie să fie concepute și 
realizate astfel încât pericolul unei răniri 
fizice să fie redus pe cât posibil la 

2. Muchiile, proeminențele, șnururile, 
cablurile și elementele de fixare accesibile 
ale jucăriilor trebuie să fie concepute și 
realizate astfel încât pericolul unei răniri 
fizice să fie redus la maximum la contactul 
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minimum la contactul cu acestea. cu acestea.

Or. fr

Justificare

Este imperativ să fie reduse riscurile vizate aici, de la nivelul cel mai jos cu putință, pentru a 
îmbunătăți siguranța jucăriilor și pentru a garanta integritatea și sănătatea copiilor.

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul I – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate 
astfel încât pericolul unei răniri fizice care 
ar putea fi cauzată de mișcarea părților 
componente ale acestora să fie redus la 
minimum.

3. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate 
astfel încât pericolul unei răniri fizice care 
ar putea fi cauzată de mișcarea părților 
componente ale acestora să fie redus la 
maximum.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 74.

Amendamentul 76

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Ambalajele în care jucăriile sunt introduse 
în vederea vânzării cu amănuntul nu 
trebuie să prezinte pericolul de strangulare 
sau de asfixiere prin obstrucția internă a 
căilor respiratorii inferioare și prin 
obstrucția externă a căilor respiratorii ale 
gurii și ale nasului. Acestea sunt dotate cu 
un orificiu care permite circulația aerului 
și respirația în caz de obstrucție.
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Or. fr

Justificare

De asemenea, trebuie să se țină seama de obstrucția internă. Iar pentru îmbunătățirea 
siguranței obiectului vizat aici, trebuie să fi fost făcut în obiect un orificiu care să permită 
oxigenarea copilului, așa cum există și în cazul altor obiecte care au determinat în trecut 
obstrucții și asfixii.

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul I – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Jucăriile destinate utilizării în apă de 
adâncime mică, capabile să ducă sau să 
susțină copilul în apă trebuie să fie 
proiectate și realizate astfel încât să se 
reducă, pe cât posibil, atunci când sunt 
folosite conform instrucțiunilor de 
utilizare, pericolul de a-și pierde starea de 
plutire și sprijinul acordat copilului.

5. Jucăriile destinate utilizării în apă de 
adâncime mică, capabile să ducă sau să 
susțină copilul în apă, trebuie să fie 
proiectate și realizate astfel încât să se 
reducă la maximum, atunci când sunt 
folosite conform instrucțiunilor de utilizare 
și previzibil în mod rezonabil, pericolul de 
a-și pierde starea de plutire și sprijinul 
acordat copilului.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentele 74, respectiv 2.

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul I – punctul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile care conferă mobilitate pentru 
utilizatori trebuie să fie dotate, pe cât 
posibil, cu un dispozitiv de frânare adecvat 
tipului de jucărie și energiei cinetice a 
acesteia. Dispozitivul de frânare trebuie să 
fie ușor de acționat de către utilizator și 

7. Jucăriile care conferă mobilitate pentru 
utilizatori trebuie să fie dotate cu un 
dispozitiv de frânare adecvat tipului de 
jucărie și energiei cinetice a acesteia. 
Dispozitivul de frânare trebuie să fie ușor 
de acționat de către utilizator și fără a 
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fără a produce căderi sau răniri fizice 
pentru utilizatori sau terți.

produce căderi sau răniri fizice pentru 
utilizatori sau terți.

Or. fr

Justificare

Absența sistemului de frânare sau existența unui sistem de frânare nepotrivit vizează o mare 
parte a jucăriilor pe roți. De asemenea, se impune o mai mare strictețe pentru îmbunătățirea 
siguranței acestui tip de jucării, precum și a siguranței copiilor.

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul I – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Jucăriile de activități sunt construite 
astfel încât să reducă, pe cât posibil,
pericolul de strivire sau de prindere a 
părților corpului sau de prindere a hainelor, 
precum și pericolul de cădere, impact și 
înec.

11. Jucăriile de activități sunt construite 
astfel încât să reducă la maximum
pericolul de strivire sau de prindere a 
părților corpului sau de prindere a hainelor, 
precum și pericolul de cădere, impact și 
înec.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 74.

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul III – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Jucăriile sunt proiectate și realizate astfel 
încât să nu prezinte nici un pericol de 
efecte nocive asupra sănătății umane 
cauzate de expunerea la substanțe chimice 
sau preparate care intră în compoziția 
jucăriilor sau pe care le conțin, atunci când 
utilizarea acestor jucării este cea descrisă la 

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

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 3.

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării 
restricțiilor definite în conformitate cu 
prima teză de la punctul 2, utilizarea în 
jucării a substanțelor clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE la o concentrație 
individuală egală sau superioară 
concentrațiilor relevante stabilite pentru 
clasificarea preparatelor care conțin 
aceste substanțe în conformitate cu 
dispozițiile Directivei 1999/45/CE este 
interzisă, cu excepția cazului în care 
substanțele intră în compoziția părților 
componente ale jucăriilor sau ale părților 
cu o microstructură distinctă cu care 
copilul nu poate avea contact fizic.

3. Utilizarea în jucării a substanțelor 
clasificate drept cancerigene, mutagene sau 
toxice pentru reproducere (CMR) în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE la o 
concentrație individuală egală sau 
superioară pragului de 0,01 % este 
interzisă. Se adoptă de îndată ce este 
posibil pragul inferior pentru substanțele 
CMR, pe baza avizului comitetului 
științific competent și a deciziei adoptate 
în conformitate cu articolul 45 alineatul 
(2).

Or. fr

Justificare

Substanțele clasificate ca fiind CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere) 
trebuie să fie interzise pentru a realiza o protecție ridicată a sănătății copiilor. Se impune 
coborârea acestui prag în cadrul procedurii comitologiei imediat ce acest lucru va fi posibil 
pe baza unor noi date.
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Amendamentul 82

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul III – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Este necesar ca substanțele clasificate ca fiind CMR să fie considerate toate în același mod, 
deoarece este vorba de protejarea pe termen lung a sănătății copiilor, mult mai vulnerabilă 
decât aceea a adulților. Utilizarea acestora nu poate fi justificată decât în cazul în care sunt 
îndeplinite condițiile enumerate la paragrafele alineatului (4).

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul III – punctul 4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4.1. (Nu privește versiunea în limba 
română).

Or. fr

Justificare

Amendament lingvistic.
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Amendamentul 84

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul III – punctul 4.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4.2. după cum s-a constatat din analiza 
soluțiilor alternative, nu există nicio altă 
substanță sau material alternativ
corespunzător;

Or. fr

Justificare

Este necesar să se precizeze aria acoperită de substituire.

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul III – punctul 4.3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.3a. Jucăriile sau componentele acestora 
trebuie să respecte dispozițiile și cerințele 
privind securitatea alimentelor, astfel cum 
au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 
stabilire a principiilor și cerințelor 
generale ale legislației în domeniul 
alimentar, de instituire a Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară și 
de stabilire a procedurilor referitoare la 
siguranța produselor alimentare.
________
1 JO L 31, 01.02.2002, p. 1.

Or. fr

Justificare

De asemenea, limitele de migrare aplicabile produselor alimentare trebuie să fie luate în 
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calcul și pentru jucării sau componente ale acestora, destinate sau susceptibile a fi introduse 
în gură.

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul I – punctul 4.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia însărcinează comitetul științific 
competent să reevalueze respectivele 
substanțe sau preparate de îndată ce apar 
îndoieli cu privire la siguranța acestora și 
cel puțin o dată la cinci ani de la data la 
care o decizie a fost adoptată, în 
conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Comisia însărcinează comitetul științific 
competent să reevalueze respectivele 
substanțe sau preparate de îndată ce apar 
îndoieli cu privire la siguranța acestora și 
cel puțin o dată la trei ani de la data la care 
o decizie a fost adoptată, în conformitate 
cu articolul 45 alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Reevaluarea acestor substanțe sau preparate trebuie să aibă loc într-un ritm mai regulat.

Amendamentul 87

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Folosirea în jucăriile sau 
componentele acestora a substanțelor 
clasificate ca perturbatoare ale sistemului 
endocrin menționate în lista prioritară a 
Uniunii este interzisă, cu excepția cazului 
în care producătorul demonstrează că nu 
există substanțe alternative mai sigure și 
mai puțin nocive pentru sănătate.

Or. fr

Justificare

Perturbatorii endocrini reprezintă un risc serios pentru dezvoltarea copiilor și sănătatea 
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acestora la vârstă adultă. De aceea, trebuie respectat principiul interdicției acestora, 
permițând, totodată, utilizarea lor în absența unor substanțe disponibile de substituție, mai 
sigure și mai puțin nocive, aspecte care trebuie demonstrate de către producător.

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul III – punctul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Folosirea în jucăriile sau 
componentele acestora a substanțelor 
persistente, bioacumulative și toxice 
(PBT) sau foarte persistente sau foarte 
bioacumulative (vPvB) este interzisă, cu 
excepția cazului în care producătorul 
demonstrează că nu există substanțe 
alternative mai sigure și mai puțin nocive 
pentru sănătate.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 87 în ceea ce privește substanțele clasificate ca fiind PBT 
(persistente, bioacumulatoare și toxice) și vPvB (foarte persistente și foarte 
bioacumulatoare).

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanțele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoria 3 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul științific competent 
și acesta a constatat siguranța acestora, în 
special din punct de vedere a expunerii, și 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) 
și cu condiția ca utilizarea în articolele de 

eliminat
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consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

Or. fr

Justificare

Amendament în legătură cu amendamentul 82; La fel ca la amendamentul 82.

Amendamentul 90

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul III – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Produsele cosmetice de jucărie, cum ar 
fi cosmeticele pentru păpuși, respectă 
cerințele de compoziție și etichetare 
prevăzute de Directiva 76/768/CEE.

6. Jucăriile care conțin produse cosmetice 
autorizate sau care necesită folosirea unui 
produs cosmetic, precum păpușile, 
cosmeticele destinate a fi utilizate în 
cadrul activităților ludice, trebuie să fie 
conforme cu cerințele referitoare la 
compoziție menționate în Directiva 
76/768/CEE, cu excepția substanțelor 
parfumante potențial alergene interzise de 
prezenta directivă. Dispozițiile privind 
etichetarea prevăzute de Directiva 
76/768/CEE se aplică, cu excepția 
substanțelor parfumante potențial 
alergene, jucăriilor care conțin produse 
cosmetice autorizate sau care necesită, 
după caz, folosirea unui produs cosmetic, 
după caz, precum păpușile.

Or. fr

Justificare

Noțiunea de „jucării cosmetice” este prea vagă. Este nevoie de mai multă precizie în ceea ce 
privește substanțele clasificate ca fiind PBT (persistente, bioacumulatoare și toxice) și vPvB 
(foarte persistente și foarte bioacumulatoare). Se aplică în acest caz legislația privind 
produsele cosmetice.
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Amendamentul 91

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul I – punctul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile nu conțin următoarele substanțe 
parfumante potențial alergene:

7. Jucăriile nu conțin următoarele substanțe 
parfumante potențial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium) (1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)

(2) Alil-tioizocianat (2) Alil-tioizocianat
(3) Cianură de benzil (3) Cianură de benzil

(4) 4-terț-Butilfenol (4) 4-terț-Butilfenol
(5) Ulei de pelin (5) Ulei de pelin

(6) Alcool cyclamen (6) Alcool cyclamen
(7) Maleat de dietil (7) Maleat de dietil

(8) Dihidrocumarină (8) Dihidrocumarină
(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă (9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă

(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină (11) 4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină
(12) Citraconat de dimetil (12) Citraconat de dimetil

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă (13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă
(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă (14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă

(15) Difenilamină (15) Difenilamină
(16) Acrilat de etil (16) Acrilat de etil

(17) Frunză de smochin, proaspătă și 
preparate

(17) Frunză de smochin, proaspătă și 
preparate

(18) trans-2-Heptenal (18) trans-2-Heptenal
(19) trans-2-Hexenal dietil acetal (19) trans-2-Hexenal dietil acetal

(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal (20) trans-2-Hexenal dimetil acetal
(21) Alcool hidroabietilic (21) Alcool hidroabietilic

(22) 4-etoxifenol (22) 4-etoxifenol
(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol (23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol

(24) 7-Metoxicumarină (24) 7-Metoxicumarină
(25) 4-Metoxifenol (25) 4-Metoxifenol



PA\736395RO.doc 62/71 PE409.407v02-00

RO

(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă (26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă (27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă

(28) Trans-2-butenoat de metil (28) Trans-2-butenoat de metil
(29) 6-Metilcumarină (29) 6-Metilcumarină

(30) 7-Metilcumarină (30) 7-Metilcumarină
(31) 5-Metil-2,3-hexandionă (31) 5-Metil-2,3-hexandionă

(32) Ulei de rădăcină de costus (Saussurea 
lappa Clarke)

(32) Ulei de rădăcină de costus (Saussurea 
lappa Clarke)

(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină (33) 7-Etoxi-4-metilcumarină
(34) Hexahidrocumarină (34) Hexahidrocumarină

(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

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

(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
onă

(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)

(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora 
Kunth)

(39) Amil cinamal
(40) Alcool amilcinamilic
(41) Alcool anisic
(42) Alcool benzilic
(43) Benzil benzoat
(44) Cinamat de benzil
(45) Salicilat de benzil
(46) Cinnamal
(47) Alcool cinamilic
(48) Citral
(49) Citronelol
(50) Cumarină
(51) Eugenol
(52) Farnesol
(53) Geraniol
(54) Hexil cinamaldehidă
(55) Hidroxi-citronelal
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(56) Hidroximetil-penticiclohexan 
carboxaldehidă
(57) Izoeugenol
(58) Lilial (menționat în Directiva 
76/768/CEE la poziția 83 ca: 2-(4-terț-
butilbenzil) proprionaldehidă
(59) d-limonene
(60) Linalol
(61) Metil heptin carbonat
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
(63) Extract din mușchiul stejarului
(64) Extract din mușchiul arborilor

Or. fr

Justificare

Nu poate fi autorizată utilizarea substanțelor parfumante potențial alergene, prin urmare 
susceptibile de producerea alergiilor la copii. În plus, nu poate fi autorizată nici prezența 
urmelor unor astfel de substanțe, chiar dacă sunt invocate considerente tehnice inevitabile. O 
dată interzise substanțele parfumante potențial alergene, nimic nu poate justifica prezența 
urmelor.

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul I – punctul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, prezența urmelor 
acestor substanțe este permisă, cu 
condiția ca această prezență să fie tehnic 
inevitabilă, în conformitate cu bunele 
practici de fabricație.

eliminat

Or. fr

Justificare

Nu poate fi autorizată utilizarea substanțelor parfumante potențial alergene, prin urmare 
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susceptibile de producerea alergiilor la copii. În plus, nu poate fi autorizată nici prezența 
urmelor unor astfel de substanțe, chiar dacă sunt invocate considerente tehnice inevitabile. O 
dată interzise substanțele parfumante potențial alergene, nimic nu poate justifica prezența 
urmelor.

Amendamentul 93

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, următoarele substanțe 
parfumante potențial alergene sunt 
enumerate, dacă sunt adăugate în 
compoziția jucăriilor, ca atare, în 
concentrații care depășesc 0,01% din 
greutate:

eliminat

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

Or. fr

Justificare

Nu poate fi autorizată utilizarea substanțelor parfumante potențial alergene, prin urmare 
susceptibile de producerea alergiilor la copii. În plus, nu poate fi autorizată nici prezența 
urmelor unor astfel de substanțe, chiar dacă sunt invocate considerente tehnice inevitabile. O 
dată interzise substanțele parfumante potențial alergene, nimic nu poate justifica prezența 
urmelor.

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul III – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Jucăriile destinate a intra frecvent în 
contact cu pielea, în special culorile 
pentru vopselele pentru pictarea cu 
degetul și plastilina trebuie să 
îndeplinească dispozițiile referitoare la 
compoziție și etichetare menționate în 
Directiva 76/768/CEE.

Or. fr

Justificare

Pentru jucăriile care intră frecvent în contact cu pielea, se impune aplicarea acelorași 
dispoziții riguroase, cum ar fi cele prevăzute în directiva privind produsele cosmetice.
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Amendamentul 95

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul III – punctul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. Jucăriile destinate a intra în mod 
frecvent în contact cu pielea care conțin 
substanțe potențial alergene, altele decât 
cele odorizante, recunoscute că pot 
provoca consecințe grave sau chiar fatale 
pentru sănătatea copiilor, precum un șoc 
anafilactic, trebuie să fie în conformitate 
cu dispozițiile în materie de etichetare din 
Directiva 2006/125/CE a Comisiei din 5 
decembrie 2006 privind preparatele pe 
bază de cereale și alimentele pentru copii 
destinate sugarilor și copiilor de vârstă 
mică1.
__________
1 JO L 339, 06.12.2006, p. 16.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul 94, dar aici cu referire la substanțele alergizante, altele decât cele 
odorizante, precum glutenul etc. Copiii care utilizează jucării care conțin aceste substanțe 
potențial alergene pot să le introducă în gură sau își pot băga degetele în gură; prezența 
acestor substanțe poate provoca reacții cu consecințe mai mult sau mai puțin grave pentru 
sănătatea copiilor. Prezența unor asemenea substanțe alergizante, altele decât cele 
parfumante, trebuie, așadar, să fie semnalată pe etichetă.

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul I – punctul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Nu trebuie depășite următoarele limite 
de migrare ale jucăriilor sau ale părților 
componente ale jucăriilor accesibile 
copiilor în cursul utilizării acestora, în 
condițiile prevăzute la articolul 9 alineatul 

8. Părțile componente ale jucăriilor nu 
trebuie să depășească următoarele limite 
de migrare:
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(2) primul paragraf:

Or. fr

Justificare

Dispozițiile în materie de limite de transmitere trebuie să fie mai stricte, în ideea de a realiza 
obiectivul de consolidare a siguranței jucăriilor și de atingere a unui nivel ridicat de 
protecție a sănătății copiilor.

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul III – punctul 8 – titlul tabelului – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

mg/kg în materialul uscat, friabil, 
sfărmicios sau flexibil al jucăriei

mg/kg în materialul solid, uscat, friabil, 
sfărmicios sau flexibil al jucăriei

Or. fr

Justificare

Se cuvine să se precizeze și să se cuprindă toate tipurile de materii utilizabile în producerea 
de jucării, în ideea de a realiza obiectivul de consolidare a siguranței jucăriilor și de atingere 
a unui nivel ridicat de protecție a sănătății copiilor.

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul III – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile sau părțile componente ale 
acesteia destinate a fi introduse în gură 
respectă cerințele referitoare la limitele de 
migrare prevăzute pentru ambalajele 
produselor alimentare de Regulamentul 
(CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
materialele și obiectele destinate să vină 
în contact cu produsele alimentare1.
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_________
1 JO L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or. fr

Justificare

Dispozițiile existente privind materialele și obiectele destinate a intra în contact cu alimentele 
trebuie aplicate în egală măsură jucăriilor sau componentelor acestora susceptibile a fi 
introduse în gură.

Amendamentul 99

Propunere de directivă
Anexa II – capitolul V

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate 
astfel încât să respecte cerințele de igienă și 
de curățenie pentru a se evita orice pericol 
de infectare, îmbolnăvire sau contaminare.

1. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate 
astfel încât să respecte cerințele de igienă și 
de curățenie pentru a se evita orice pericol 
de infectare, îmbolnăvire sau contaminare. 
Jucăriile trebuie să poată fi spălate, 
curățate sau dezinfectate fără ca funcțiile 
sau siguranța jucăriilor să fie afectate.

2. Jucăriile textile destinate copiilor în 
vârstă de până la 36 de luni sunt lavabile și 
continuă să îndeplinească cerințele de 
siguranță și după spălare.

2. Jucăriile textile destinate copiilor în 
vârstă de până la 36 de luni sunt lavabile și 
continuă să îndeplinească funcțiile și 
cerințele de siguranță și după spălare.

Or. fr

Justificare

Nivelul ridicat de igienă trebuie să fie coroborat cu garantarea funcționării jucăriei și a 
siguranței jucăriilor.
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Amendamentul 100

Propunere de directivă
Anexa IV – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere detaliată a proiectării și 
fabricației, inclusiv o listă a componentelor 
și materialelor utilizate în jucării, precum și 
fișa tehnică de securitate privind
substanțele chimice folosite care urmează a 
fi obținută de la furnizorii de produse 
chimice;

(a) o descriere detaliată a proiectării și 
fabricației, inclusiv o listă a componentelor 
și materialelor utilizate în jucării, precum și 
informații detaliate privind substanțele 
chimice cantitățile folosite în jucării și în 
componentele acestora;

Or. fr

Justificare

Fișele care conțin datele privind siguranța substanțelor chimice nu prezintă decât informații 
parțiale cu privire la substanțele chimice. Este necesar ca documentația tehnică să conțină 
informații mai precise, mai ales privind cantitățile de substanțe chimice utilizate în fabricarea 
jucăriilor.

Amendamentul 101

Propunere de directivă
Anexa V – partea B – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste avertismente sunt însoțite de o 
scurtă indicație, care poate figura în 
instrucțiunile de utilizare asupra 
pericolelor specifice care determină
această restricție.

Aceste avertismente sunt însoțite de o 
scurtă indicație asupra pericolelor specifice 
care justifică această restricție. Indicația 
figurează în mod clar și lizibil pe jucărie 
sau, în cazul în care nu este posibil din 
punct de vedere tehnic pe jucărie, pe o 
etichetă aplicată pe jucărie sau pe 
ambalaj. Jucăriile mici fără ambalaj sunt 
însoțite de aceste instrucțiunii.

Or. fr

Justificare

Dispozițiile prevăzute în propunere nu sunt destul de clare și constrângătoare. Amendamentul 
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vizează să clarifice mai mult și să facă mai ușor înțelese dispozițiile modificate aici.

Amendamentul 102

Propunere de directivă
Anexa V – partea B – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste jucării poartă inscripția „Atenție: 
numai pentru utilizare domestică”.

De exemplu, aceste jucării poartă inscripția 
„Atenție: Numai pentru utilizare domestică 
și necesită prezența și ajutorul unui adult” 
sau „Atenție: Numai pentru utilizare 
domestică și contraindicat copiilor mai 
mici de 6 ani fără supravegherea unui 
adolescent sau a unui adult.”

Or. fr

Justificare

Dispozițiile prevăzute în propunere nu sunt destul de clare. Mențiunea propusă este coerentă 
cu domeniul de aplicare a prezentei propuneri, dar aceasta nu avertizează în mod explicit cu 
privire la existența unui pericol sau a unui risc.

Amendamentul 103

Propunere de directivă
Anexa V – partea B – punctul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Înainte de a proceda la instalare sau 
asamblare, pe ambalaj se trebuie să 
figureze un avertisment clar, vizibil, ușor 
lizibil și separat de orice altă mențiune 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe 
eticheta jucăriei în care se solicită să fie 
citite instrucțiunile menționate la 
alineatul următor.

Or. fr



PA\736395RO.doc 71/71 PE409.407v02-00

RO

Justificare

Este necesar să existe un avertisment clar privind necesitatea de a fi citite instrucțiunile de 
montaj sau de asamblare, înainte de a se trece la aceste operațiuni, pentru ca persoana care 
le efectuează să știe cum trebuie procedat pentru a evita orice prejudiciu.

Amendamentul 104

Propunere de directivă
Anexa V – partea B – punctul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Se recomandă supravegherea unui 
adult”.

„Produs alimentar care trebuie consumat 
și jucărie care trebuie utilizată. A se 
utiliza sub supravegherea unui adult.”

Or. fr

Justificare

Mențiunea propusă nu avertizează în mod explicit asupra unui pericol sau unui risc. Se 
impune a fi avertizat în mod explicit prin dispoziții care trebuie adoptate.
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