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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство на подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство на подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство на подадените гласове за одобрение на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Съгласувано становище
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура за съвместно решение (първо четене)
мнозинство на подадените гласове

***II Процедура за съвместно решение (второ четене)
мнозинство на подадените гласове за одобрение на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура за съвместно решение (трето четене)
мнозинство на подадените гласове за одобрение на общия 
проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. В случай на акт за изменение дословно възпроизведените части 
от съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за 
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно безопасността на детските играчки
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Процедура за вземане на съвместно решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и 
Съвета (COM(2008)0009)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението му е представено от Комисията (C6-0039/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешен пазар и защита на 
потребителите, становището на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните, както и на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Маркировката „CE“, отразяваща
съответствието на дадена играчка, е 
видимата последица от цял един процес, 
който представлява в широк смисъл 
оценка на съответствието. Следователно 
в настоящата директива следва да бъдат 
определени общите принципи, 
регулиращи употребата на 

(21) Маркировката „CE“, посочваща
съответствието на дадена играчка, е 
видимата последица от цял един процес, 
който представлява в широк смисъл 
оценка на съответствието. Следователно 
в настоящата директива следва да бъдат 
определени правилата по отношение на 
нейното поставяне върху играчките.

                                               
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.
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маркировката „СЕ“, и правилата по 
отношение на нейното поставяне.

Or. en

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 2

Предложение за директива
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3)„Производител“ означава физическо 
или юридическо лице, което проектира 
и произвежда дадена детска играчка, 
или под чието име или търговска марка 
е проектирана и/или произведена 
дадена детска играчка;

(3)„Производител“ следва да означава
физическо или юридическо лице, което 
проектира и произвежда дадена детска 
играчка, или под чието име или 
търговска марка е проектирана или 
произведена или предлагана на пазара 
тази детска играчка;

Or. en

Обосновка

Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение 3

Предложение за директива
Член 2 – точка 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (3а) „Упълномощен представител“ 
означава всяко физическо или 
юридическо лице, установено на 
територията на Общността, 
упълномощено с писмено пълномощно
от производител да извършва 
конкретни действия от негово име;

Or. en
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Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „Дистрибутор“ означава всяко 
физическо или юридическо лице в 
снабдителската верига, което предлага 
дадена детска играчка на пазара;

(4) „Дистрибутор“ означава всяко 
физическо или юридическо лице в 
снабдителската верига, различно от 
производителя или вносителя, което 
предлага дадена детска играчка на 
пазара;

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „Хармонизиран стандарт“ означава
стандарт, приет от една от Европейските 
организации по стандартизация, 
посочени в приложение I към Директива 
98/34/EО на Европейския парламент и 
на Съвета и в съответствие с член 6 от 
Директива 98/34/EО;

(7) „Хармонизиран стандарт“ следва да 
означава стандарт, приет от една от 
Европейските организации по 
стандартизация, посочени в приложение 
I към Директива 98/34/EО, въз основа 
на искане на Комисията и в 
съответствие с член 6 от същата 
директива;

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките
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Изменение 6

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) „Законодателство на 
Общността за хармонизация“ 
означава всеки законодателен акт на 
Общността за хармонизиране на 
условията за предлагане на продукти
на пазара;

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 7

Предложение за директива
Член 2 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) „Орган за оценка на 
съответствието“ означава орган, 
който изпълнява дейности по 
оценката на съответствието, 
включително калибриране, тестване, 
сертифициране и инспекция;

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – точка 10 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) „Национален орган по 
акредитация“ има значението, 
определено от Регламент (EО) №…

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 9

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите гарантират, че 
предлаганите от тях играчки са
проектирани и произведени в 
съответствие със съществените 
изисквания за безопасност, определени 
в член 9 и в приложение II.

1. Когато предлагат своите играчки 
на пазара, производителите гарантират, 
че те са били проектирани и 
произведени в съответствие със 
съществените изисквания за 
безопасност, определени в член 9 и 
приложение II.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 10

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, в които съответствието на В случаите, в които съответствието на 
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дадена играчка с приложимите 
изисквания е доказано посредством 
такава процедура, производителите 
изготвят ЕО декларация за 
съответствие, както е посочено в член 
14, и поставят маркировка за 
съответствието, посочена в член 16, 
параграф 1.

дадена играчка с приложимите 
изисквания е доказано посредством 
тази процедура, производителите 
изготвят ЕО декларация за 
съответствие, както е посочено в член 
14, и поставят маркировка за 
съответствието в съответствие с
членове 15 и 16.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 11

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производителите гарантират, че са 
налице процедури, които да 
гарантират постоянно съответствие 
на производствените серии. Всякакви 
промени в проектирането или в 
характеристиките на продукта, както и 
промени в хармонизираните стандарти, 
въз основа на които е установено
съответствието на дадена играчка, 
следва да бъдат съответно взети 
предвид.

4. Производителите гарантират, че са 
налице процедури, за да могат
производствените серии да
продължат да бъдат в съответствие. 
Всякакви промени в проектирането или 
в характеристиките на продукта, както и 
промени в хармонизираните стандарти, 
въз основа на които е заявено
съответствието на дадена играчка, 
следва да бъдат съответно взети 
предвид.

Във всички случаи, в които е уместно,
производителите провеждат мострени 
изследвания на предлаганите играчки, 
разследвания и, ако е необходимо, 
пазят регистър с оплаквания и подават 
на дистрибуторите информация относно 
тези наблюдения.

Когато сметнат за уместно от 
гледна точка на рисковете, свързани с 
дадена играчка, с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, производителите 
провеждат мострени изследвания на 
предлаганите играчки, разследвания и, 
ако е необходимо, водят регистър за
оплаквания, несъответстващи 
играчки и изтеглени от продажба
играчки и следва да подават на 
дистрибуторите информация относно 
всякакви подобни наблюдения.
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Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 12

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производителите посочват върху 
играчката своето име и адреса, на който 
могат да бъдат открити, или, когато 
размерът или естеството й не го 
позволяват, върху опаковката или в 
придружаващ я документ.

6. Производителите посочват върху 
играчката своето име, регистрирано 
търговско наименование или 
регистрирана търговска марка и 
адреса, на който могат да бъдат открити, 
или, когато това не е възможно, върху 
опаковката или в придружаващ я 
документ. Адресът трябва да посочва 
само едно място за връзка с 
производителя.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 13

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Производителите гарантират, че 
играчката е придружена от 
инструкции за употреба и 
безопасност на език, който може 
лесно да бъде разбран от 
потребителите и други крайни 
потребители, според разпоредбите на 
съответната държава-членка.
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Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 14

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Производители, които считат или 
имат основание да смятат, че дадена 
играчка, която са пуснали на пазара, не 
съответства на приложимото 
законодателство на Общността, вземат 
необходимите корективни мерки за 
привеждане на играчката в съответствие 
или за изтеглянето или изземването й
от крайните потребители, ако това е 
целесъобразно. С оглед на това те
информират незабавно националните
органи на държавите-членки, където
играчката е била предложена, като 
предоставят подробности, по-специално 
относно несъответствието и 
предприетите корективни мерки.

7. Производители, които считат или 
имат основание да смятат, че дадена 
играчка, която са пуснали на пазара, не 
съответства на приложимото 
законодателство на Общността за 
хармонизация, вземат незабавно
необходимите корективни мерки за 
привеждане на играчката в 
съответствие, за изтеглянето или 
изземването й, ако това е 
целесъобразно. Освен това, когато 
играчката представлява някакъв риск, 
производителите информират 
незабавно компетентните
национални органи на държавите-
членки, в които играчката е била 
предложена, като предоставят 
подробности, по-специално относно 
несъответствието и всякакви 
предприети корективни мерки.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките
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Изменение 15

Предложение за директива
Член 3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. При поискване от компетентните 
национални органи производителите 
предоставят цялата информация и 
документация, необходими за 
доказването на съответствието на 
дадена играчка. Те сътрудничат на тези 
органи по искане на последните във 
всяко действие, целящо избягване на 
рисковете, породени от играчки, които 
те са пуснали на пазара. 

8. При обосновано поискване от 
компетентен национален орган
производителите предоставят цялата 
информация и документация, 
необходими за доказването на 
съответствието на дадена играчка на 
език, който може лесно да бъде 
разбран от този орган. Те сътрудничат 
на този орган по негово искане във 
всяко предприето действие, целящо 
премахване на рисковете, породени от 
играчки, които те са пуснали на пазара. 

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 16

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите могат да 
възложат с писмено пълномощно на
всяко физическо или юридическо лице, 
установено в Общността (по-
нататък наричано „упълномощеният
представител“), да действа от тяхно 
име за извършването на определени 
действия по отношение на 
задълженията на производителите 
съгласно настоящата директива.

1. Производителят може с писмено 
пълномощно да назначи упълномощен
представител.

Or. en



PE407.804v01-00 14/72 PR\727440BG.doc

BG

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 17

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задълженията съгласно член 3, 
параграф 1 и изготвянето на техническа 
документация могат да не бъдат част 
от пълномощното на упълномощения 
представител.

2. Задълженията, предвидени в член 3, 
параграф 1 и изготвянето на техническа 
документация не са част от 
пълномощното на упълномощения 
представител.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато производител е ангажирал 
упълномощен представител, 
последният трябва да изпълни поне 
следното:

3. Упълномощеният представител 
изпълнява задълженията, посочени в 
пълномощното, получено от 
производителя. Пълномощното 
осигурява на упълномощения 
представител възможност да 
изпълни поне следното:

(а) да съхранява ЕО декларацията за 
съответствие и техническата 
документация на разположение на 
националните органи за надзор за 
период от 10 години;

(а) да съхранява ЕО декларацията за 
съответствие и техническата 
документация на разположение на 
националните органи за надзор за 
период от 10 години;

б) при поискване от компетентните 
национални органи да им предостави 
цялата информация, необходима за 
доказване на съответствието на 
играчката;

б) при обосновано поискване от 
компетентен национален орган да 
предостави на този орган цялата 
информация, необходима за доказване 
на съответствието на дадената играчка;
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в) да сътрудничи на компетентните 
органи, при поискване от последните, 
във всяко действие с оглед избягването 
на рисковете, породени от играчките, 
обхванати от тяхното пълномощно.

в) да сътрудничи на компетентните 
национални органи, по тяхно искане, 
във всяко действие, предприето с оглед 
премахването на рисковете, породени 
от играчките, обхванати от тяхното 
пълномощно.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 19

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато пускат дадена играчка на 
пазара, вносителите действат с 
дължимото внимание по отношение 
на приложимите изисквания.

1. Вносителите предлагат на пазара 
на Общността само играчки, които 
отговарят на изискванията.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 20

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да предложат определена 
играчка на пазара, вносителите се 
уверяват, че съответната процедура по 
оценка на съответствието е била 
изпълнена от производителя. 

2. Преди да предложат определена 
играчка на пазара, вносителите 
гарантират, че съответната процедура 
по оценка на съответствието е била 
изпълнена от производителя. 

Те се уверяват, че производителят е 
изготвил техническата документация, че 

Те гарантират, че производителят е 
изготвил техническата документация, че 



PE407.804v01-00 16/72 PR\727440BG.doc

BG

играчката носи изискваната(ите)
маркировка(и) за съответствие и е 
придружена от изискваните документи, 
както и че производителят е спазил
изискванията, посочени в член 3, 
параграфи 5 и 6.

играчката носи изискваната маркировка 
или маркировки за съответствие и е 
придружена от изискваните документи, 
както и че производителят е спазил
изискванията, посочени в член 3, 
параграфи 5 и 6.

Когато вносител открие, че дадена 
играчка не съответства на съществените 
изисквания за безопасност, определени 
в член 9 и в приложение II, той може да
пусне тази играчка на пазара, само след
като тя е била приведена в 
съответствие с въпросните изисквания.

Когато вносител сметне или има 
причина да смята, че дадена играчка 
не съответства на съществените 
изисквания за безопасност, определени 
в член 9 и в приложение II, той не пуска
тази играчка на пазара, докато тя не 
бъде приведена в съответствие с 
въпросните изисквания. Освен това, 
когато играчката съставлява риск, 
вносителят информира 
производителя и органите за 
наблюдение на пазара за това.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 21

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Производителите посочват своето име 
и адреса, на който могат да бъдат 
открити, върху играчката, или, когато 
размерът или естеството й не го 
позволяват, върху опаковката или в 
придружаващ играчката документ.

3. Производителите посочват своето 
име, регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка и адреса, на който 
могат да бъдат открити, върху 
играчката, или, когато това не е 
възможно, върху опаковката или в 
придружаващ играчката документ.

Or. en
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Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 22

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Вносителите гарантират, че 
играчката е придружена от 
инструкции за употреба и 
безопасност на език, който може 
лесно да бъде разбран от 
потребителите и други крайни 
потребители, според разпоредбите на 
съответната държава-членка.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 23

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато сметнат за уместно от 
гледна точка на рисковете, свързани с 
дадена играчка, с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, вносителите 
провеждат мострени изследвания на 
предлаганите играчки, разследвания и, 
ако е необходимо, водят регистър за
оплаквания, несъответстващи 
играчки и изтеглени от продажба
играчки и подават на 
дистрибуторите информация 
относно всякакви подобни 
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наблюдения.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 24

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Вносители, които считат или имат 
основание да смятат, че дадена играчка, 
която са пуснали на пазара, не 
съответства на приложимото
законодателство на Общността, вземат 
необходимите корективни мерки за 
привеждане на играчката в съответствие 
или за изтеглянето или изземването й
от крайните потребители, ако това е 
целесъобразно. С оглед на това те
информират незабавно националните
органи на държавите-членки, където
играчката е била предложена, като 
предоставят подробности, по-специално 
относно несъответствието и 
предприетите корективни мерки.

5. Вносители, които считат или имат 
основание да смятат, че дадена играчка, 
която са пуснали на пазара, не 
съответства на приложимото 
законодателство на Общността за 
хармонизация, незабавно вземат 
корективни мерки, необходими за 
привеждане на играчката в 
съответствие, за изтеглянето или 
изземването й, ако това е 
целесъобразно. Освен това, когато 
играчката представлява някакъв риск, 
вносителите информират незабавно 
компетентните национални органи 
на държавите-членки, в които
играчката е била предложена, като 
предоставят подробности, по-специално 
относно несъответствието и всякакви 
предприети корективни мерки.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките
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Изменение 25

Предложение за директива
Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. При поискване от компетентните 
национални органи вносителите 
предоставят цялата информация и 
документация, необходими за 
доказването на съответствието на 
дадена играчка. Те сътрудничат на тези 
органи по искане на последните във 
всяко действие, целящо избягване на 
рисковете, породени от играчки, които 
те са пуснали на пазара.

7. При обосновано поискване от 
компетентен национален орган
вносителите предоставят цялата 
информация и документация, 
необходими за доказването на 
съответствието на дадена играчка на 
език, който може лесно да бъде 
разбран от този орган. Те сътрудничат 
на този орган по негово искане във 
всяко действие, целящо премахване на 
рисковете, породени от играчки, които 
те са пуснали на пазара.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 26

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да предложат детска играчка 
на пазара, дистрибуторите се уверяват, 
че тя носи изискваната/ните
маркировка/ки за съответствие и е 
придружена от изискваните документи, 
както и че производителят и вносителят 
са спазили изискванията, посочени 
съответно в член 3, параграфи 5 и 6 и 
член 5, параграф 3.

2. Преди да предложат детска играчка 
на пазара, дистрибуторите се уверяват, 
че тя носи изискваната маркировка или 
маркировки за съответствие и е 
придружена от изискваните документи 
и от инструкции за употреба и 
безопасност на език, който може 
лесно да бъде разбран от 
потребителите и други крайни 
потребители в държавата-членка, в 
която продуктът ще се предлага на 
пазара, както и че производителят и 
вносителят са спазили изискванията, 
посочени съответно в член 3, параграфи 
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5 и 6 и член 5, параграф 3.
Когато дистрибутор открие, че дадена 
играчка не съответства на съществените 
изисквания за безопасност, определени 
в член 9 и в приложение II, той може да 
пусне тази играчка на пазара, само след
като тя е била приведена в 
съответствие с въпросните изисквания. 
Дистрибуторът информира 
производителя или вносителя за това.

Когато дистрибутор сметне или има 
причина да смята, че дадена играчка 
не съответства на съществените 
изисквания за безопасност, определени 
в член 9 и в приложение II, той не пуска
тази играчка на пазара, докато тя не 
бъде приведена в съответствие с 
въпросните изисквания. Освен това, 
когато играчката съставлява риск,
дистрибуторът информира 
производителя или вносителя за това, 
както и органите за наблюдение на 
пазара.

Or. nl

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 27

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дистрибутори, които считат или имат 
основание да смятат, че дадена играчка, 
която са пуснали на пазара, не 
съответства на приложимото
законодателство на Общността, вземат 
необходимите корективни мерки за 
привеждане на играчката в съответствие
или за изтеглянето или изземването й
от крайните потребители, ако това е 
целесъобразно. С оглед на това те
информират незабавно националните
органи на държавите-членки, където
играчката е била предложена, като 
предоставят подробности, по-специално 
относно несъответствието и 
предприетите корективни мерки.

4. Дистрибутори, които считат или имат 
основание да смятат, че дадена играчка, 
която са пуснали на пазара, не 
съответства на приложимото 
законодателство на Общността за 
хармонизация, незабавно вземат 
корективни мерки, необходими за 
привеждане на играчката в 
съответствие, за изтеглянето или 
изземването й, ако това е 
целесъобразно. Освен това, когато 
играчката представлява някакъв риск, 
дистрибуторите информират 
незабавно компетентните 
национални органи на държавите-
членки, в които играчката е била 
предложена, като предоставят 
подробности, по-специално относно 
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несъответствието и всякакви 
предприети корективни мерки.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 28

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При поискване от компетентните 
национални органи дистрибуторите 
предоставят цялата информация и 
документация, необходими за 
доказването на съответствието на 
дадена играчка. Те сътрудничат на тези 
органи при искане на последните във 
всяко действие, целящо избягване на 
рисковете, породени от играчки, които 
те са пуснали на пазара.

5. При обосновано поискване от 
компетентен национален орган, 
дистрибуторите предоставят цялата 
информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на дадена играчка; Те 
сътрудничат на този орган по негово
искане във всяко действие, целящо 
премахване на рисковете, породени от 
играчки, които те са пуснали на пазара.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 29

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вносител или дистрибутор, който 
предлага на пазара играчка под своето 
име или търговска марка, подлежи на 
задълженията на производителя 

Вносител или дистрибутор се счита за 
производител за целите на 
настоящата директива и подлежи на 
задълженията на производителя 
съгласно член 3, когато той предлага 
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съгласно член 3. на пазара играчка под своето име или 
търговска марка или изменя играчка, 
която вече е на пазара, по начин, 
който може да повлияе на 
съответствието с приложимите 
изисквания.

Вносител или дистрибутор, който 
изменя дадена играчка по начин, 
който може да повлияе на 
съответствието със съществените 
изисквания за безопасност, посочени в 
член 9 и в приложение II, подлежи във 
връзка с тези изменения на 
задълженията на производителя 
съгласно член 3.

Or. eenen

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 30

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стопанските субекти са в състояние да 
посочат:

При поискване стопанските субекти 
посочват на органите за наблюдение 
на пазара за период от 10 години:

а) всеки стопански субект, който им е 
доставил детска играчка;

а) всеки стопански субект, който им е 
доставил детска играчка;

б) всеки стопански субект, на когото са 
доставили детска играчка.

б) всеки стопански субект, на когото са
доставили детска играчка.

За тази цел те разполагат с 
подходящи системи и процедури, 
позволяващи тази информация да 
бъде предоставяна на органите за 
пазарен надзор при поискване от тях 
за период от 10 години.

Or. en
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Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 31

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато държава-членка или 
Комисията преценят, че даден 
хармонизиран стандарт не отговаря 
напълно на изискванията, които 
обхваща и които са посочени в член 9 и 
приложение II, Комисията или 
държавата-членка поставят въпроса 
пред Комитета, създаден с член 5 от 
Директива 98/34/EО, наричан по-долу 
„Комитета“, като представят своите 
аргументи. Комитетът представя 
становището си без забавяне.

1. Когато държава-членка или 
Комисията преценят, че даден 
хармонизиран стандарт не отговаря 
напълно на изискванията, които 
обхваща и които са посочени в член 9 и 
приложение II, Комисията или 
държавата-членка поставят въпроса 
пред комитета, създаден с член 5 от 
Директива 98/34/EО, като представят 
своите аргументи. След като се 
консултира със съответните 
европейски органи по 
стандартизация, комитетът
представя становището си без забавяне.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 32

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕО декларацията за съответствие 
съдържа поне елементите, уточнени 
в приложение III, и подлежи на 
редовна актуализация. ЕО декларацията 
за съответствие е структурирана по 
образеца, определен в приложение III.

2. ЕО декларацията за съответствие има 
същата структура като тази на 
модела, посочен в приложение III към 
Решение № .../2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от ... относно 
обща рамка за предлагане на пазара на
продукти1, съдържа елементите, 
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уточнени в съответните модули, 
посочени в приложение II към същото 
решение и подлежи на редовна 
актуализация. Тя се превежда на езика 
или езиците, изискани от държавата-
членка, на чийто пазар се пуска или 
предлага продуктът.
___________
1 ОВ L ...

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 33

Предложение за директива
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основни принципи на маркировката
„СЕ“

Маркировка „СЕ“

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 34

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Маркировката „СЕ“ може да бъде 
поставяна само от производителя 
или от упълномощен негов 
представител.

2. Маркировката „СЕ“ подлежи на 
общите принципи, посочени в член 30 
от Регламент (EО) № …. .

При поставянето на маркировка „СЕ“ 
от производителя или по негова 
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поръчка производителят поема 
отговорността за съответствието 
на играчката с изискванията, 
посочени в настоящата директива.  

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 35

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Маркировката „СЕ“ е 
единствената маркировка, която 
потвърждава съответствието на 
играчката с приложимите 
изисквания.  

заличава се

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 36

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки се въздържат 
от въвеждането в техни национални 
нормативни актове или оттеглят 
всякакви упоменавания на маркировки 
за съответствие, различни от 
маркировката „CE“, в съответствие 
с разпоредбите на настоящата 
директива. 

заличава се
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Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 37

Предложение за директива
Article 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Забранява се поставянето върху 
играчките на маркировки, знаци или 
надписи, които има вероятност да 
подведат трети лица относно 
значението, относно графичната 
форма на маркировката „СЕ“ или и 
двете едновременно. Всякаква друга 
маркировка може да бъде поставяна 
на играчката, при условие че 
видимостта, четливостта и 
значението на маркировката „CE“ не 
се нарушават от това.

заличава се

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 38

Предложение за директива
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правила и условия за поставянето на 
маркировката „СЕ“ 

Правила и условия за поставянето на 
маркировката „СЕ“ върху играчки

Or. en
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Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 39

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Маркировката „СЕ“ се състои 
от инициалите „CE“ и има 
следната форма: 

заличава се

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 40

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При увеличаване или намаляване на 
маркировката „СЕ“ пропорциите на 
указаната в параграф 1 графика 
трябва да бъдат спазени.

заличава се

Or. en
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Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 41

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато със специфично 
законодателство не са наложени 
конкретни размери, височината на 
маркировката „CE“ е най-малко 5 мм.

заличава се

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 42

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да решат 
оценката и мониторинга, посочени в 
параграф 1, да бъдат проведени от 
техните националните 
акредитиращи органи, по смисъла на и 
в съответствие с Регламент (ЕО) № […].

2. Държавите-членки могат да решат 
оценката и мониторинга, посочени в 
параграф 1, да бъдат проведени от 
национален орган по акредитация, по 
смисъла на и в съответствие с Регламент 
(ЕО) № […].

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките
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Изменение 43

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато нотифициращите органи 
делегират, възлагат или поверяват по 
друг начин извършването на оценка, 
нотификацията или мониторинга, 
посочени в параграф 1, на орган, който 
не е правителствена институция, 
органът с делегирани права, 
подизпълнителят или 
упълномощеният по друг начин, 
изпълнител е юридическо лице със 
съответната готовност да понесе 
задълженията, произтичащи от неговата 
дейност.

3. Когато нотифициращите органи 
делегират или поверяват по друг начин 
извършването на оценка, нотификацията 
или мониторинга, посочени в параграф 
1, на орган, който не е правителствена 
институция, този орган е юридическо 
лице и отговаря mutatis mutandis на 
изискванията, посочени в член 23, 
параграфи 1-6. В допълнение той има 
съответната готовност да понесе 
задълженията, произтичащи от неговата 
дейност.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 44

Предложение за директива
Член 22 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Нотифициращият орган отговаря 
изцяло за задачите, изпълнявани от 
органа, посочен в параграф 3.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките
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Изменение 45

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Нотифициращият орган отговаря 
на изискванията, посочени в 
параграфи от 2 до 7.

заличава се

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 46

Предложение за директива
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Нотифициращият орган не предлага и 
не предоставя консултации, нито 
извършва каквито и да е дейности, 
осъществявани от органите за оценка на 
съответствието.

5. Нотифициращият орган не предлага и 
не предоставя консултации, нито 
извършва каквито и да е дейности, 
осъществявани от органите за оценка на 
съответствието на търговска или 
конкурентна основа. 

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 47

Предложение за директива
Член 23 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Нотифициращият орган разполага с 
подходяща организация, която

6. Нотифициращият орган гарантира 
поверителността на информацията, 
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гарантира поверителността на 
получената информация.

която получава.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 48

Предложение за директива
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки информират 
Комисията и другите държави-членки 
за своите национални процедури за 
оценка и нотифициране на органите за 
оценка на съответствието и за 
мониторинга на нотифицираните 
органи, както и за всякакви промени във 
връзка с това. 

Държавите-членки информират 
Комисията за своите процедури за 
оценка и нотифициране на органите за 
оценка на съответствието и за 
мониторинга на нотифицираните 
органи, както и за всякакви промени във 
връзка с това. 

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 49

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът за оценка на съответствието 
е трета страна, независима от 
организацията или от продукта, който 
оценява.

3. Органът за оценка на съответствието 
е трета страна, независима от 
организацията или от продукта, който 
оценява. 

Орган, който принадлежи на бизнес 
асоциация или професионално 
сдружение, представляващо 
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предприятия, които извършват 
дейности по проектирането, 
производството, доставката, 
монтажа, използването или 
поддръжката на играчки, които той 
оценява, може, при условие че бъдат 
доказани неговата независимост и 
липсата на всякакъв конфликт на 
интереси, да се счита за такъв орган.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 50

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органът за оценка на съответствието, 
неговото ръководство и персоналът, 
отговорен за осъществяване на задачите 
по оценка на съответствието, не могат 
да бъдат проектант, производител, 
снабдител, монтажист, купувач, 
собственик, потребител или технически 
персонал по поддръжка на продуктите, 
които са подложени на оценка, нито 
упълномощен представител на някоя от 
тези страни. Те не могат да вземат и
пряко участие в проектирането, 
производството или конструирането, 
продажбата, монтажа, използването или 
поддръжката на тези продукти, нито
пък да представляват страните, 
ангажирани в тези дейности.

4. Органът за оценка на съответствието, 
неговото ръководство и персоналът, 
отговорен за осъществяване на задачите 
по оценка на съответствието, не могат 
да бъдат проектант, производител, 
снабдител, монтажист, купувач, 
собственик, потребител или технически 
персонал по поддръжка на играчките, 
които са подложени на оценка, нито 
упълномощен представител на някоя от 
тези страни. Това не изключва 
използването на оценени играчки, 
които са необходими за дейности по 
оценка на  съответствието на органа 
за оценка на съответствието или 
използването на тези продукти за 
лични цели. 

Органът за оценка на 
съответствието, неговото 
ръководство и персоналът, отговорен 
за осъществяване на задачите по 
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оценка на съответствието, не могат 
да вземат пряко участие в 
проектирането, производството или 
конструирането, продажбата, монтажа, 
използването или поддръжката на тези 
играчки, нито да представляват 
страните, ангажирани в тези дейности. 
Същите не могат  да предприемат 
каквaто и да е дейност, която може 
бъде в конфликт с тяхната 
независимост на преценката или 
почтеност във връзка с дейности по 
оценка на съответствието, за които са 
нотифицирани. Това по-специално се 
прилага към консултантските услуги.

Същите не могат да предоставят 
консултантски услуги, свързани с 
дейности по оценка на съответствието, 
за които са нотифицирани и които са 
свързани с продукти, които предстои 
да бъдат пуснати на пазара на 
Общността. Това не изключва 
възможността за обмен на 
техническа информация между 
производителя и органа за оценка на 
съответствието, както и ползването 
на вече оценени продукти, необходими 
за действията на органа за оценка на 
съответствието.
Органът за оценка на съответствието 
отговаря за това дейността на 
свързаните с него подизпълнители и 
филиали да не влияе върху 
поверителността, обективността и
безпристрастността на неговата дейност 
по оценката на съответствието.

Органът за оценка на съответствието 
отговаря за това дейността на 
свързаните с него подизпълнители и 
филиали да не влияе върху 
поверителността, обективността или
безпристрастността на неговата дейност 
по оценката на съответствието.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките
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Изменение 51

Предложение за директива
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Органът за оценка на съответствието 
трябва да бъде в състояние да 
осъществява всички задачи по оценката 
на съответствието, предвидени за такъв 
орган от разпоредбите на член 19 и за
които органът е нотифициран, 
независимо дали тези задачи се 
изпълняват от самия орган за оценка на 
съответствието, или от негово име и под 
негова отговорност.

6. Органът за оценка на съответствието 
трябва да бъде в състояние да 
осъществява всички задачи по оценката 
на съответствието, предвидени за него в
член 19 и във връзка с които органът е 
нотифициран, независимо дали тези 
задачи се изпълняват от самия орган за 
оценка на съответствието, или от негово 
име и под негова отговорност.

По всяко време и за всяка процедура по 
оценка на съответствието, както и за 
всеки вид/категория продукти, за 
които органът е нотифициран, той 
разполага с необходимия персонал с 
технически познания и достатъчен и 
подходящ опит за изпълнение на 
задачите по оценка на съответствието. 
Той разполага със средствата, 
необходими за изпълнение на 
техническите и административни 
задачи, свързани с дейностите за оценка 
на съответствието по подходящ начин, 
както трябва да разполага и с достъп до 
необходимото оборудване или помощни 
средства.

По всяко време и за всяка процедура по 
оценка на съответствието, както и за 
всеки вид/категория продукт във 
връзка, с който органът е нотифициран, 
той разполага с необходимия:

а) персонал с технически познания и 
достатъчен и подходящ опит за 
изпълнение на задачите по оценка на 
съответствието;
б) описания на процедурите, в 
съответствие с които се извършва 
оценка на съответствието, като се 
гарантира прозрачността и 
способността за възпроизвеждане на 
тези процедури. Той трябва да е въвел 
подходящи политики и процедури, 
които разграничават задачите, 
които изпълнява като нотифициран 
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орган от други дейности;
в) процедури за изпълнението на 
дейности, които отчитат 
големината на едно предприятие, 
сектора, в който то работи, 
структурата му, степента на 
сложност на въпросната 
производствена технология и 
масовото или серийно производство.
Той разполага със средствата, 
необходими за изпълнение на 
техническите и административни 
задачи, свързани с дейностите за оценка 
на съответствието по подходящ начин, 
както трябва да разполага и с достъп до 
необходимото оборудване или помощни 
средства.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 52

Предложение за директива
Член 25 – параграф 7 – точка в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящите познания и разбиране 
на съществените изисквания, на 
приложимите хармонизирани стандарти 
и на съответните разпоредби от 
съответното законодателство на 
Общността, както и съответните
регламенти за прилагане;

в) подходящите познания и разбиране 
на съществените изисквания, на 
приложимите хармонизирани стандарти 
и на съответните разпоредби от 
законодателството на Общността за 
хармонизация, както и регламентите
за прилагането му;

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките
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Изменение 53

Предложение за директива
Член 25 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Органът за оценка на съответствието 
взема участие във или гарантира, че 
служителите му са уведомени относно 
съответните дейности по 
стандартизация и дейности на 
координационната група, създадена по 
силата на член 36, и прилага като общо 
ръководство административните 
решения и документи, издадени в 
резултат от работата на тази група.

11. Органът за оценка на съответствието 
взема участие във или гарантира, че 
служителите му са уведомени относно 
съответните дейности по 
стандартизация и дейности на 
координационната група, създадена по 
силата на съответното 
законодателство на Общността за 
хармонизация, и прилага като общо 
ръководство административните 
решения и документи, издадени в 
резултат от работата на тази група. 

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 54

Предложение за директива
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато органът за оценка на 
съответствието може да удостовери, че 
се е съобразил с критериите, изложени в 
хармонизираните стандарти, 
позоваванията на които са били 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз, се приема по 
презумпция, че той отговаря на 
изискванията, посочени в член 25.

Когато органът за оценка на 
съответствието удостоверява, че се е 
съобразил с критериите, изложени в 
съответните хармонизирани 
стандарти или части от тях, 
позоваванията на които са били 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз, се приема по 
презумпция, че той отговаря на 
изискванията, посочени в член 25, 
доколкото приложимите 
хармонизирани стандарти обхващат 
тези изисквания.
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Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 55

Предложение за директива
Член 26 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26a
Официално възражение срещу

хармонизиран стандарт
Когато държава-членка или 
Комисията има официално 
възражение срещу хармонизираните 
стандарти, посочени в член 26, се 
прилагат разпоредбите на член 13.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 56

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, в които органите за 
оценка на съответствието възлагат
специфични задачи, свързани с оценката 
на съответствието, на подизпълнители 
или филиали, те гарантират, че 
подизпълнителят или филиалът 
отговаря на изискванията, посочени в 
член 25.

1. В случаите, в които нотифициран 
орган възлага специфични задачи, 
свързани с оценката на съответствието, 
на подизпълнители или филиали, той
гарантира, че подизпълнителят или 
филиалът отговаря на изискванията, 
посочени в член 25, и съответно 
информират нотифициращия орган.
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Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 57

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът за оценка на 
съответствието поема пълната 
отговорност за задачите, изпълнени от 
подизпълнители или филиали, винаги 
когато има установени такива. 

2. Нотифицираният орган поема 
пълната отговорност за задачите, 
изпълнени от подизпълнители или 
филиали, винаги когато има установени 
такива. 

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 58

Предложение за директива
Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органът за оценка на 
съответствието съхранява и 
предоставя на разположение на 
националните власти съответните 
документи относно оценката на 
квалификацията на подизпълнителя или 
на филиала и задачите, осъществени от 
подизпълнителя или филиала съгласно 
член 19.

4. Нотифицираният орган съхранява и 
предоставя на разположение на 
нотифициращия орган съответните 
документи относно оценката на 
квалификацията на подизпълнителя или 
на филиала и задачите, осъществени от 
тях съгласно член 19.

Or. en
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Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 59

Предложение за директива
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато нотифицирането не се 
основава на сертификат за акредитация 
по член 28, параграф 2, 
нотифициращият орган предоставя на 
Комисията и на другите държави-
членки всички документни
доказателства, необходими за 
проверката на компетентността на 
органа за оценка на съответствието.

4. Когато нотифицирането не се 
основава на сертификат за акредитация 
по член 28, параграф 2, 
нотифициращият орган предоставя на 
Комисията и на другите държави-
членки документните доказателства, 
които удостоверяват компетентността 
на органа за оценка на съответствието и 
приетите мерки, които гарантират, 
че този орган ще бъде редовно 
проверяван и ще продължи да 
отговаря на изискванията, посочени в 
член 25.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 60

Предложение за директива
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Въпросният орган може да изпълнява 
дейностите на нотифициран орган само 
ако в рамките на два месеца след 
нотифицирането не са повдигнати 
възражения нито от Комисията, нито
от другите държави-членки.

5. Въпросният орган може да изпълнява 
дейностите на нотифициран орган само 
ако в рамките на две седмици след 
нотифицирането, ако се използва 
сертификат за акредитация, или в 
рамките на два месеца след 
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нотифицирането, когато не се използва 
акредитация, не са повдигнати 
възражения от Комисията или от 
другите държави-членки.

Само такъв орган се счита за 
нотифициран орган по смисъла на 
настоящата директива.

Само такъв орган се счита за 
нотифициран орган по смисъла на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 61

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато даден нотифициращ орган е 
констатирал или е бил информиран, че 
даден нотифициран орган вече не 
отговаря на изискванията по член 25 
или че не е в състояние да изпълнява 
задълженията си, нотифициращият 
орган ограничава, прекратява временно 
или оттегля нотификацията, по 
целесъобразност. Той незабавно 
информира Комисията и другите 
държави-членки за това.

1. Когато даден нотифициращ орган е 
констатирал или е бил информиран, че 
даден нотифициран орган вече не 
отговаря на изискванията, посочени в 
член 25, или че не е в състояние да 
изпълнява задълженията си, 
нотифициращият орган ограничава, 
прекратява временно или оттегля 
нотификацията, по целесъобразност, в 
зависимост от тежестта на 
неизпълнението на тези изисквания 
или задължения. Съответно той
незабавно информира Комисията и 
другите държави-членки.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките
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Изменение 62

Предложение за директива
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията гарантира, че цялата 
информация, получена по време на 
проучванията, се третира като 
поверителна. 

3. Комисията гарантира, че цялата 
чувствителна информация, получена 
по време на проучванията, се третира 
като поверителна. 

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 63

Предложение за директива
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оценката на съответствието се
осъществява по пропорционален начин, 
като се избягва създаването на ненужни 
затруднения за стопанските субекти, по-
специално като се взема под внимание 
размерът на дружествата и 
относителната сложност на 
използваната в играчките технология.

2. Оценката на съответствието се 
осъществява по пропорционален начин, 
като се избягва създаването на ненужни 
затруднения за стопанските субекти.
Органите за оценка на 
съответствието изпълняват своите 
дейности, като отдават дължимото 
внимание на размера на дружеството, 
сектора, в който то работи, 
структурата му, степента на 
сложност на въпросната 
производствена технология и 
масовото или серийно производство. 

При изпълнение на задачите си те 
въпреки всичко спазват степента на 
стриктност и равнището на защита, 
необходими за съответствието на 
играчката с разпоредбите на 
настоящата директива.
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Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 64

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1 – точка в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всякакви искания за предоставяне на 
информация, получени от органите за 
пазарен надзор;

в) всякакви искания за предоставяне на 
информация, получени от органите за 
наблюдение на пазара, по отношение 
на дейностите по оценка на 
съответствието;

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 65

Предложение за директива
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
участието на нотифицираните от тях 
органи в работата на такава група.

Държавите-членки осигуряват 
участието на нотифицираните от тях 
органи в работата на такава група или 
групи пряко или чрез назначени 
представители.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките
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Изменение 66

Предложение за директива
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки организират и 
провеждат пазар надзор в съответствие 
с членове 6, 8 и 9 от Директива 
2001/95/ЕО. В допълнение към тези 
разпоредби се прилагат членове 38, 39
и 40 от настоящата директива. 

Държавите-членки организират и 
провеждат наблюдение на пазара на 
играчките, предлагани на пазара в 
съответствие с членове 15-29 от 
Регламент (ЕО) № ….  В допълнение 
към тези разпоредби се прилага член 39 
от настоящата директива.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 67

Предложение за директива
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се
Правомощия на органите за пазарен 
надзор
1. Органите за пазарен надзор могат 
да изискват от засегнатите 
стопански субекти всякаква 
информация, смятана за необходима 
за целите на ефикасния пазарен 
надзор, в това число и техническата 
документация, упомената в член 20.
2. Органите за пазарен надзор могат 
да поискат от нотифициран орган да 
предостави информация във връзка с 
всеки ЕО сертификат за проведено 
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изследване на типа, който същият 
орган е издал или оттеглил, или във 
връзка с всеки отказ за издаване на 
такъв сертификат, в това число и 
докладите от изпитвания и 
техническата документация. 
3. На органите за пазарен надзор се 
дава достъп до помещенията, 
заемани от засегнатите стопански 
субекти, когато това е необходимо за 
целите на упражняване на надзор 
върху играчките в съответствие с 
член 37.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 68

Предложение за директива
Член 39 – параграф -1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Органите за наблюдение на пазара 
могат да поискат от нотифициран 
орган да предостави информация във 
връзка с всеки ЕО сертификат за 
типова проверка, който същият орган 
е издал или оттеглил, или във връзка с 
всеки отказ за издаване на такъв 
сертификат, в това число и 
докладите от изпитвания и 
техническата документация.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките
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Изменение 69

Предложение за директива
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40 заличава се
Сътрудничество за пазарен надзор

1. Държавите-членки гарантират 
ефикасното сътрудничество и обмен 
на информация по всички въпроси във 
връзка с играчки, представляващи 
риск, между техните органи за 
пазарен надзор и тези на другите 
държави-членки, както и между 
техните собствени органи, от една 
страна, и Комисията и съответните 
агенции на Общността, от друга.
2. За целите на параграф 1 органите 
за пазарен надзор на една държава-
членка предоставят при поискване 
съдействие на органите за пазарен 
надзор на другите държави-членки, 
като предоставят информация или 
документация, провеждат 
съответните разследвания, 
предприемат всякакви други мерки 
или участват в разследвания, 
инициирани в други държави-членки.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките
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Изменение 70

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато органите за пазарен надзор на 
една държава-членка са предприели 
действие съгласно член 12 от
Директива 2001/95/ЕО или когато 
същите имат основателна причина да 
смятат, че дадена играчка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива, 
представлява риск за здравето или 
сигурността на лицата, те извършват 
съвместно със стопанските субекти
оценка по отношение на засегнатата 
играчка, като обхванат всички 
изисквания, предвидени в настоящата 
директива.

1. Когато органите за пазарен надзор на 
една държава-членка са предприели 
действие съгласно член 20 от
Регламент (ЕО) № …, или когато 
същите имат основателна причина да 
смятат, че дадена играчка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива, 
представлява риск за здравето или 
сигурността на лицата, или за други 
аспекти на защитата на 
обществения интерес, обхванати от 
настоящата директива, те извършват 
оценка по отношение на засегнатата 
играчка, като обхванат всички 
изисквания, предвидени в настоящата 
директива. Съответните 
икономически субекти сътрудничат, 
доколкото е необходимо, на органите 
за наблюдение на пазара.

В случаите, когато в процеса на 
оценяване органите за пазарен надзор 
установят, че играчката не отговаря на 
изискванията, посочени в настоящата 
директива, те изискват по своя преценка 
от съответния стопански субект да 
предприеме нужните корективни 
действия, за да приведе играчката в 
съответствие с тези изисквания или да я 
изтегли от пазара или изземе в разумен 
срок, съобразен с естеството на риска.

В случаите, когато в процеса на 
оценяване органите за пазарен надзор 
установят, че играчката не отговаря на 
изискванията, посочени в настоящата 
директива, те изискват по своя преценка 
от съответния стопански субект 
незабавно да предприеме нужното 
корективно действие, за да приведе 
играчката в съответствие с тези 
изисквания, да я изтегли от пазара или 
изземе в разумен срок, съобразен с 
естеството на риска.

Съответно органите за наблюдение 
на пазара информират съответния 
нотифициран орган.
Член 21 от Регламент (EО) № … се 
прилага към мерките, посочени в 
алинея втора.
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Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 71

Предложение за директива
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стопанският субект гарантира 
предприемането на всички корективни 
действия по отношение на всички 
засегнати играчки, предлагани от него 
на пазара на цялата територия на 
Общността.

3. Стопанският субект гарантира 
предприемането на всички подходящи 
корективни действия по отношение на 
всички засегнати играчки, предлагани 
от него на пазара на цялата територия на 
Общността.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 72

Предложение за директива
Член 41 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Информацията, посочена в параграф 
4, предвижда всички необходими 
детайли, по-специално по отношение на 
данните, необходими за 
идентифицирането на несъответстващи 
играчки, техния произход, естеството на 
свързания риск, естеството и 
продължителността на предприетите 
национални мерки. По-специално 
органите за пазарен надзор посочват 
дали несъответствието се дължи на

5. Информацията, посочена в параграф 
4, предвижда всички необходими 
детайли, по-специално по отношение на 
данните, необходими за 
идентифицирането на несъответстващи 
играчки, техния произход, естеството на 
предполагаемо несъответствие и 
свързания риск, естеството и 
продължителността на предприетите 
национални мерки и аргументите, 
изтъкнати от съответния 
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някоя от следните причини: стопански субект. По-специално 
органите за пазарен надзор посочват 
дали несъответствието се дължи на:

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 73

Предложение за директива
Член 41 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Държавите-членки гарантират, 
че са предприети подходящи 
рестриктивни мерки по отношение 
на засегнатата играчка като 
незабавно изтегляне на играчката от 
техния пазар.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 74

Предложение за директива
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато се прецени, че националната 
мярка е оправдана и несъответствието 
на играчката се дължи на недостатъци в 
хармонизираните стандарти, както е 
посочено в член 41, параграф 5, буква 
б), Комисията или държавата-членка
отнасят въпроса до Постоянния 

3. Когато се прецени, че националната 
мярка е оправдана и несъответствието 
на играчката се дължи на недостатъци в 
хармонизираните стандарти, както е 
посочено в член 41, параграф 5, буква 
б), Комисията информира съответния 
европейски орган или органи по 
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комитет, създаден съгласно член 5 от 
Директива 98/34/EО.

стандартизация и отнася въпроса до 
комитета, създаден съгласно член 5 от 
Директива 98/34/EО. Този комитет се 
консултира със съответния 
европейски орган или органи по 
стандартизация и представя 
становището си без забавяне.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 75

Предложение за директива
Член 43 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако дадена мярка, упомената в член 41, 
параграф 4, е вид мярка, за която по 
силата на член 12 от Директива 
2001/95/ЕО се изисква да бъде 
нотифицирана посредством Системата 
на Общността за бърз обмен на 
информация (RAPEX), не е 
задължително тя да бъде самостоятелно 
нотифицирана по силата на член 41, 
параграф 4 от настоящата директива, 
при положение че са изпълнени 
следните условия: 

Ако дадена мярка, упомената в член 41, 
параграф 4, е вид мярка, за която по 
силата на член 22 от Регламент (ЕО) 
№ … се изисква да бъде нотифицирана 
посредством Системата на Общността 
за бърз обмен на информация (RAPEX), 
не е задължително тя да бъде 
самостоятелно нотифицирана по силата 
на член 41, параграф 4 от настоящата 
директива, при положение че са 
изпълнени следните условия: 

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките
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Изменение 76

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) липсва техническа документация 
или тя не е пълна.

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 77

Предложение за директива
Приложение III – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Име и адрес на (упълномощен 
представител на) производител:

2. Име и адрес на производителя или 
негов упълномощен представител:

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 78

Предложение за директива
Приложение III – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предмет на декларацията 
(идентификационен номер на играчката, 
позволяващ обратна проследимост):

4. Предмет на декларацията 
(идентификация на играчката, 
позволяваща обратна проследимост. Тя 
може да включва снимка, ако е 
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целесъобразно:

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 79

Предложение за директива
Приложение III – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Нотифицираният орган … (име, 
номер)… извърши … (описание на 
действието)… и издаде сертификата: …. 
…

7. По целесъобразност, 
нотифицираният орган … (име, 
номер)… извърши … (описание на 
действието)… и издаде сертификата: …. 
…

Or. en

Обосновка

 Техническа адаптация към опаковките на стоките

Изменение 80

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се осигури защита на 
децата срещу наскоро откритите 
рискове също така е необходимо да 
бъдат приети нови съществени 
изисквания за безопасност. По-
специално е необходимо да се допълнят 
и актуализират разпоредбите относно 
химическите вещества в играчките. Тези 
разпоредби следва да уточнят 
изискването детските играчки да 
съответстват на общото законодателство 
относно химикалите, и по-специално 

(16) С цел да се осигури защита на 
децата срещу наскоро откритите 
рискове също така е необходимо да 
бъдат приети нови съществени 
изисквания за безопасност. По-
специално е необходимо да се допълнят 
и актуализират разпоредбите относно 
химическите вещества в играчките. Тези 
разпоредби следва да уточнят 
изискването детските играчки да 
съответстват на общото законодателство 
относно химикалите, и по-специално 
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Регламент (EО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали 
(REACH), за създаване на Европейска 
агенция по химикали, за изменение на 
Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и 
Регламент (ЕО) № 1488/94 на 
Комисията, както и на Директива 
76/769/ЕИО на Съвета и директиви 
91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 
2000/21/ЕО на Комисията. Тези 
разпоредби следва също да бъдат 
приспособени към конкретните нужди 
на децата, които са уязвима група от 
потребителите. Следователно следва да 
се предвидят нови ограничения по 
отношение на веществата, които са 
класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията (КМТВ) съгласно 
Директива 67/548/ЕИО от 
27 юни 1967 г. относно сближаването на 
законите, регламентите и 
административните разпоредби относно 
класификацията, опаковането и 
етикетирането на опасните вещества и 
аромати в играчките, с оглед на 
специфичните рискове, които тези 
вещества могат да създадат за здравето 
на хората. Специфичните гранични 
стойности, указани в Директива 
88/378/ЕИО за определени вещества, 
следва да бъдат актуализирани с цел 
отчитане на напредъка на научните 
познания.

Регламент (EО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали 
(REACH), за създаване на Европейска 
агенция по химикали, за изменение на 
Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и 
Регламент (ЕО) № 1488/94 на 
Комисията, както и на Директива 
76/769/ЕИО на Съвета и директиви 
91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 
2000/21/ЕО на Комисията. Тези 
разпоредби следва също да бъдат 
приспособени към конкретните нужди 
на децата, които са уязвима група от 
потребителите. Следователно следва да 
се предвидят нови ограничения, 
основани на анализ на риска, по 
отношение на веществата, които са 
класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията (КМТВ) съгласно 
Директива 67/548/ЕИО от 
27 юни 1967 г. относно сближаването на 
законите, регламентите и 
административните разпоредби относно 
класификацията, опаковането и 
етикетирането на опасните вещества и 
аромати в играчките, с оглед на 
специфичните рискове, които тези 
вещества могат да създадат за здравето 
на хората. Специфичните гранични 
стойности, указани в Директива 
88/378/ЕИО за определени вещества, 
следва да бъдат актуализирани с цел 
отчитане на напредъка на научните 
познания.

Or. nl

Обосновка

Ограниченията, които се съдържат в настоящата директива, се основават на 
възможно вредно въздействие, което произтича от съчетание от опасност и 
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излагане. Уместно е това изрично да се посочи в съображенията.

Изменение 81

Предложение за директива
Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Необходим е хармонизиран 
преходен двугодишен период след 
влизането в сила на настоящата 
директива, за да се даде време на 
производителите на играчки и 
другите пазарни субекти да се 
приспособят към новите технически 
изисквания и за да се гарантира 
последователното прилагане на 
настоящата директива в 
Европейския съюз.

Or. nl

Обосновка

 Проектът за директива посочва, че държавите-членки не следва да възпрепятстват 
пускането на пазара на играчки, които съответстват на Директива 88/378/ЕИО и 
които са пуснати на пазара преди влизането в сила на настоящата директива или 
най-късно 2 години, след като настоящата директива е влязла в сила. Уместно е това 
изрично да се посочи в съображенията, за да се избегнат недоразумения или погрешни 
тълкувания.

Изменение 82

Предложение за директива
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „Предлагане на пазара“ означава 
всяка доставка на детска играчка за 
разпространение, консумация или 
употреба на пазара на Общността по 
време на търговска дейност, независимо 
дали в замяна на плащане или 

(1) „Предлагане на пазара“ означава 
всяка доставка на детска играчка за 
разпространение, консумация или 
употреба на пазара на Общността по 
време на търговска дейност, независимо 
дали в замяна на плащане или безплатно
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безплатно. и независимо дали с цел печалба или 
без.

Or. nl

Обосновка

Снабдяването с играчки от нестопански сдружения също трябва да се регулира с 
настоящата директива. 

Изменение 83

Предложение за директива
Член 2 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „Играчка за извършване на 
определена дейност“ означава играчка, 
предназначена за домашна употреба и 
проектирана така, че да понесе 
теглото на едно или повече деца, като 
се изключват превозните средства, 
върху които децата се возят, и е 
предназначена децата да играят върху 
или в нея, като например люлки, 
пързалки, въртележки, уреди за 
катерене, батути, детски басейни и 
други надуваеми играчки, 
непредназначени за игра във водна 
среда. 

(11) „Играчка за извършване на 
определена дейност“ означава играчка, 
предназначена за домашна употреба и 
като се изключват превозните средства, 
върху които децата се возят, и е 
предназначена децата да играят върху 
или в нея, като например люлки, 
пързалки, въртележки, уреди за 
катерене, батути, детски басейни и 
други надуваеми играчки, 
непредназначени за игра във водна 
среда, независимо дали са
проектирани така, че да понесат
теглото на едно или повече деца. 

Or. nl

Изменение 84

Предложение за директива
Член 2 – точка 15 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) „Очевидно проектирана или 
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предназначена за деца, принадлежащи 
на x възрастова група“: схващане, 
според което детето трябва да 
притежава уменията и 
интелектуалните способности, 
които съответстват на въпросната 
възрастова група.

Or. nl

Обосновка

Трябва да се гарантира, че производителят не поставя умишлено върху етикета 
привидна възрастова група, за да избегне някои задължения и/или отговорности.

Изменение 85

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Що се отнася до категориите 
играчки, изброени в дял Б от 
приложение V, се използват 
предупрежденията, определени в 
него.

Предупрежденията, определени в 
параграф 1 в дял Б от приложение 
V, не се използват за играчки, 
които според своята функция, 
размер или други 
характеристики са
предназначени за деца на възраст 
под 36 месеца.

Or. nl

Обосновка

Органите често виждат играчки, предназначени за деца под 3-годишна възраст, върху 
които е изписано „неподходящо за деца под 3 години поради …“. Някои производители 
постъпват по този начин, за да се опитат да избегнат отговорности и да не поемат 
задължения. Предвид факта, че приложение V не забранява изрично използването на 
тази фраза, това ще улесни нещата за наблюдението на пазара с цел прилагането на 
закона, ако тази фраза е включена в директивата. 
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Изменение 86

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителят отбелязва 
предупредителните обозначения по 
видим, ясно четлив и еднозначен начин 
върху играчката, върху прикрепен 
етикет или върху опаковката и, ако е 
целесъобразно, при инструкциите за 
употреба, които придружават играчката. 
Малките играчки, продавани без 
опаковка, носят съответното 
предупреждение, прикрепено към тях.

2. Производителят отбелязва 
предупредителните обозначения по 
видим, еднозначен и ясно четлив начин 
и на език, който потребителят може 
да разбере, върху играчката, върху 
прикрепен етикет или върху опаковката 
и, ако е целесъобразно, при 
инструкциите за употреба, които 
придружават играчката. Малките 
играчки, продавани без опаковка, носят 
съответното предупреждение, 
прикрепено към тях.

Or. nl

Обосновка

 Дори и една държава-членка да няма правила за езика, основната информация трябва 
да се изпише на език, който се предполага, че се разбира от потребителите.

Изменение 87

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предупрежденията, уточняващи 
минималната и максимална възраст на 
потребителите, са изложени по видим,
четлив и забележим начин на 
мястото на продажба.

Предупрежденията, уточняващи 
минималната и максимална възраст на 
потребителите, са изложени по видим и
четлив начин.

Or. nl
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Обосновка

Директивата трябва да гарантира, че потребителите разполагат с информация, без 
да стига до намеса в начина, по който дистрибуторите излагат стоките в

Изменение 88

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да изискват 
изписването на въпросните 
предупрежденията и инструкциите за 
безопасност, или на част от тях, на 
официалния им език или езици, когато 
детските играчки се предлагат на 
вътрешния им пазар.

3. Държавите-членки могат да изискват 
изписването на въпросните 
предупреждения, инструкциите за 
безопасност и инструкциите за 
употреба, или на част от тях, на 
официалния им език или езици, когато 
детските играчки се предлагат на 
вътрешния им пазар.

Or. nl

Изменение 89

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Играчки, при които липсва 
маркировката „СЕ“ и които не 
съответстват на разпоредбите на 
настоящата директива, могат да бъдат 
представяни на търговски панаири и 
изложения, при условие че се 
придружават от знак, който ясно 
посочва, че играчките не съответстват 
на изискванията на настоящата 
директива и не са предназначени за 
продажба или за безплатна 
дистрибуция.

7. Държавите-членки не могат да 
възпрепятстват играчки, при които 
липсва маркировката „СЕ“ и които не 
съответстват на разпоредбите на 
настоящата директива, да бъдат 
представяни на търговски панаири и 
изложения, при условие че се 
придружават от знак, който ясно 
посочва, че играчките не съответстват 
на изискванията на настоящата 
директива и не са предназначени за 
продажба или за безплатна 
дистрибуция.
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Or. nl

Обосновка

Раззяснение в съответствие с начина на функциониране на единния пазар.

Изменение 90

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди пускането на играчка на пазара 
производителите провеждат анализ на 
опасностите, свързани с химическите, 
физически, механични, електрически 
свойства, възпламеняемостта,
хигиената и радиоактивността, които 
играчката може да създава, както и 
оценка на потенциалната изложеност на 
тях.

Преди пускането на играчка на пазара 
производителите провеждат анализ на 
опасностите, свързани с химическите, 
физически, механични, електрически 
свойства, възпламеняемостта и 
радиоактивността, които играчката 
може да създава, както и оценка на 
потенциалната изложеност на тях.

Or. nl

Обосновка

 Тази опасност не е присъща на играчката, а на начина, по който тя се използва. 
Следователно такъв анализ не може да се извършва по неоспорим начин.

Изменение 91

Предложение за директива
Приложение I – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Велосипеди, тротинетки и други 
превозни средства, предназначени за 
спортуване или за придвижване по 
обществени пътища или пътеки.

4. Тротинетки и други превозни 
средства, предназначени за спортуване 
или за придвижване по обществени 
пътища или пътеки.

Велосипеди с максимална височина на 
седалката повече от 435 мм, измерена 
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като вертикално разстояние от 
земята до горната част на седалката 
при седалка в хоризонтално 
положение и спусната възможно най-
малко;

Or. nl

Обосновка

Настоящото европейско законодателство относно детските велосипеди е неясно и 
прави разграничение между велосипеди с максимална височина на седалката повече от 
435 мм (EN 71-1), велосипеди с максимална височина на седалката повече от 435 мм и 
по-малко от 635 мм (EN14765) и велосипеди с височина над 635 мм (EN 14764). 
Първият вид велосипеди не е бил предназначен за използване по обществени пътища, 
като в зависимост от законодателството в държавата-членка е или не е бил смятан
за велосипед. Това несъответствие води до неяснота както за наблюдението на 
пазара, така и за производителите.

Изменение 92

Предложение за директива
Приложение II – дял I – точка 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Детските играчки, предназначени за 
деца на възраст под 36 месеца, и техните 
съставни части, както и отделими части 
от играчки, трябва да бъдат с такива 
размери, че да не се допуска 
поглъщането и/или вдишването им. 
Това важи също и за други играчки, 
които са предназначени за поставяне в 
устата, и за техните съставни части и 
всякакви други отделими части.

Детските играчки, предназначени за 
деца на възраст под 36 месеца, и техните 
съставни части, както и отделими части 
от играчки, трябва да бъдат с такива 
размери, че да не се допуска 
поглъщането и/или вдишването им. 
Това важи също и за накрайници на 
други играчки, които са предназначени 
за поставяне в устата, и за техните 
съставни части и всякакви други 
отделими части от частите, които се 
поставят в устата, независимо от 
възрастовата група, за която е 
предназначена играчката.

Or. nl
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Обосновка

Настоящият текст е прекалено рестриктивен по отношение на това, че една играчка 
за по-големи деца, която е предназначена да се слага в устата, не трябва да има 
малки съставни части.

Изменение 93

Предложение за директива
Приложение II – дял III – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засяга прилагането на 
ограниченията от първото изречение на 
точка 2, забранява се употребата в 
играчките на вещества, класифицирани 
като канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията (КМРВ) 
съгласно Директива 67/548/ЕИО, в 
самостоятелна концентрация равна на 
или по-висока от установената за 
класифицирането им като препарати, 
съдържащи тези вещества, в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 1999/45/ЕО, освен ако 
веществата се съдържат в компоненти 
от играчките или в отделни на 
микроструктурно равнище части от 
играчките, които по никакъв начин не 
са достъпни за децата посредством 
физически контакт.

3. Без да се засяга прилагането на 
ограниченията от първото изречение на 
точка 2, забранява се употребата в 
играчките на вещества, класифицирани 
като канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията (КМРВ) 
съгласно Директива 67/548/ЕИО, в 
самостоятелна концентрация равна на 
или по-висока от установената за 
класифицирането им като препарати, 
съдържащи тези вещества, в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 1999/45/ЕО, освен ако 
веществата се съдържат в компоненти 
от играчките или в отделни на 
микроструктурно равнище части от 
играчките, които при никакви 
обстоятелства не са достъпни за 
децата посредством физически контакт.

Or. nl

Обосновка

Изисква се по-стриктен подбор на думи.
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Изменение 94

Предложение за директива
Приложение II – дял III – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Веществата или препаратите, 
класифицирани като КМВР от категория 
1 и 2 съгласно Директива 67/548/ЕИО, 
могат да бъдат употребявани в играчки, 
при условие че са изпълнени следните 
условия:

4. Веществата или препаратите, 
класифицирани като КМВР от категория 
1, 2 и 3 съгласно Директива 
67/548/ЕИО, могат да бъдат 
употребявани в играчки, при условие че 
са изпълнени следните условия:

Or. nl

Обосновка

Няма основание категории 1, 2 и 3 на КМВР в играчките да се разглеждат по различен 
начин.

Изменение 95

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Веществата и препаратите, 
класифицирани като КМВР от 
категория 3 в съответствие с 
Директива 67/548/ЕИО, могат да 
бъдат използвани в играчки, ако 
употребата на веществото е била 
оценена от съответния научен 
комитет и установена за безопасна, 
по-специално с оглед на излагането и 
вследствие на решение по силата на 
член 45, параграф 2, и при условие че 
те не са забранени за употреба в 
потребителски стоки по Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 (REACH).

заличава се

Or. nl
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Обосновка

Няма основание категории 1, 2 и 3 на КМВР в играчките да се разглеждат по различен 
начин. Това изменение е свързано с изменението на докладчика на приложение II, дял 
III, точка 4.

Изменение 96

Предложение за директива
Приложение II – част III – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Играчки или техни части, които 
са предназначени да се слагат в 
устата, независимо за каква 
възрастова група е предназначена 
играчката, трябва да отговарят на 
изискванията относно границите на 
миграция за пакетиране на храна в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1935/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 октомври 2004 г.
относно материали и предмети от 
пластмаса, предназначени да влизат в 
контакт с храни.

Or. nl

Обосновка

Важно е, че съществуващите правила за материали и предмети, предназначени да 
влизат в контакт с храната, следва също така да се прилагат към играчки или части 
от тях, които са предназначени да се слагат в устата.

Изменение 97

Предложение за директива
Приложение II – дял ІІІ – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Играчки, които са предназначени 
често да влизат в контакт с кожата 
като бои за рисуване с пръсти или 
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пластелин следва да отговарят на 
изискванията за състава и 
етикетирането, посочени в 
Директива 76/768/ЕИО.

Or. nl

Обосновка

Няма основание Директивата за играчките да въвежда правила за играчките, често 
влизащи в контакт с кожата, които да са по-малко стриктни от тези, заложени в 
Директивата за козметика.

Изменение 98

Предложение за директива
Приложение II – дял ІІІ – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Играчките в никакъв 
случай не съдържат 
следните алергенни 
аромати: 

(1) Бял оман (Inula helenium)

(2) Алил изотиоцианат

(3) Бензил цианид

(4) 4-трет-бутилфенол

(5) Масло от хеноподий

(6) Цикламен спирт

(7) Диетилмалеат

(8) Дихидрокумарин

(9) 2,4-дихидрокси-3-
метилбензалдехид

(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол 
(6,7-dihydrogeraniol)

7. Играчките в никакъв 
случай не съдържат 
следните алергенни 
аромати: 

(1) Бял оман (Inula helenium)

(2) Алил изотиоцианат

(3) Бензил цианид

(4) 4-трет-бутилфенол

(5) Масло от хеноподий

(6) Цикламен спирт

(7) Диетилмалеат

(8) Дихидрокумарин

(9) 2,4-дихидрокси-3-
метилбензалдехид

(10) 3,7-диметил-2-октен-1-ол 
(6,7-dihydrogeraniol)
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(11) 4,6-диметил-8-трет-
бутилкумарин

(12) Диметил цитраконат

(13) 7,11-диметил-4,6,10-
додекатриен-3-он

(14) 6,10-диметил-3,5,9-
ундекатриен-2-он

(15) Дифениламин

(16) Етилов акрилат

(17) Смокиново листо, сурово 
или в препарат

(18) Транс-2-хептенал

(19) Транс-2-хексенал диетил 
ацетал

(20) Транс-2-хексенал диметил 
ацетал

(21) Хидроабиетилов алкохол

(22) 4-етокси-фенол

(23) 6-изопропил-2-
декахидронафталенол(24)
7-метоксикумарин

(25) 4-метоксифенол

(26) 4-(p-метоксифенил)-3-
бутен-2-он

(27) 1-(p-метоксифенил)-1-
пентен-3-он

(28) Метил транс-2-бутеноат

(29) 6-метилкумарин

(30) 7-метилкумарин

(31) 5-метил-2,3-хександион

(32) Масло от корени на Costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-етокси-4-метилкумарин

(34) Хексахидрокумарин

(11) 4,6-диметил-8-трет-
бутилкумарин

(12) Диметил цитраконат

(13) 7,11-диметил-4,6,10-
додекатриен-3-он

(14) 6,10-диметил-3,5,9-
ундекатриен-2-он

(15) Дифениламин

(16) Етилов акрилат

(17) Смокиново листо, сурово 
или в препарат

(18) Транс-2-хептенал

(19) Транс-2-хексенал диетил 
ацетал

(20) Транс-2-хексенал диметил 
ацетал

(21) Хидроабиетилов алкохол

(22) 4-етокси-фенол

(23) 6-изопропил-2-
декахидронафталенол

(24) 7-метоксикумарин

(25) 4-метоксифенол

(26) 4-(p-метоксифенил)-3-
бутен-2-он

(27) 1-(p-метоксифенил)-1-
пентен-3-он

(28) Метил транс-2-бутеноат

(29) 6-метилкумарин

(30) 7-метилкумарин

(31) 5-метил-2,3-хександион

(32) Масло от корени на Costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-етокси-4-метилкумарин

(34) Хексахидрокумарин
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(35) Перуански балсам 
(Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-пентилиден-
циклохексанон

(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-
ундекатриен-2-он

(38) Масло от вербена (Lippia 
citriodora Kunth).

От друга страна, разрешава се 
наличието на следи от тези 
вещества, при условие че 
такова наличие е технически 
неизбежно при добра 
производствена практика.

Също така следните алергенни 
аромати следва да бъдат 
описвани като такива, ако се 
прибавят към играчки при 
концентрация, надвишаваща 
0,01 тегловни проценти:

(1) Амилцинамал

(2) Амилцинамалов алкохол

(3) Анизилов алкохол

(4) Бензилов алкохол

(5) Бензил бензоат

(6) Бензил цинамат

(7) Бензил салицилат

(8) Цинамал

(9) Канелен алкохол

(10) Цитрал

(11) Цитронелол

(12) Кумарин

(13) Евгенол

(14) Фарнезол

(15) Гераниол

(35) Перуански балсам 
(Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-пентилиден-
циклохексанон

(37) 3,6,10-триметил-3,5,9-
ундекатриен-2-он

(38) Масло от вербена (Lippia 
citriodora Kunth).

(39) Амилцинамал

(40) Амилцинамалов алкохол

(41) Анизилов алкохол

(42) Бензилов алкохол

(43) Бензил бензоат

(44) Бензил цинамат

(45) Бензил салицилат

(46) Цинамал

(47) Канелен алкохол

(48) Цитрал

(49) Цитронелол

(50) Кумарин

(51) Евгенол

(52) Фарнезол

(53) Гераниол

(54) Хексилцинамалдехид
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(16) Хексилцинамалдехид

(17) Хидрокси-цитронелал

(18) Хидрокси-
метилпентилциклохексенк
арбоксалдехид

(19) Изоевгенол

(20) Лилиал (включен в 
Директивата за 
козметичните продукти 
под номер 83 с 
наименованието 2-(4-трет-
бутилбензил) 
пропионалдехид) 2-(4-
терт-Бутилбензил) 
пропионалдехид

(21) d-лимонен

(22) Линалоол

(23) Метил хептин карбонат

(24) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-
2-циклохексен-1-ил)-3-
бутен-2-он

(25) Екстракти от дъбов мъх

(26) Екстракти от дървесен мъх

(55) Хидрокси-цитронелал

(56) Хидрокси-
метилпентилциклохексенк
арбоксалдехид

(57) Изоевгенол

(58) Лилиал (включен в 
Директивата за 
козметичните продукти 
под номер 83 с 
наименованието 2-(4-трет-
бутилбензил) 
пропионалдехид) 2-(4-
терт-Бутилбензил) 
пропионалдехид

(59) d-лимонен

(60) Линалоол

(61) Метил хептин карбонат

(62) 3-метил-4-(2,6,6-триметил-
2-циклохексен-1-ил)-3-
бутен-2-он

(63) Екстракти от дъбов мъх
(64) Екстракти от дървесен мъх

От друга страна, разрешава се 
наличието на следи от тези 
вещества, при условие че 
такова наличие е технически 
неизбежно при добра 
производствена практика.

Or. nl

Обосновка

Не е желателно в играчките да се използват аромати, които биха могли да 
предизвикат алергии при децата.
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Изменение 99

Предложение за директива
Приложение II – част V – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Детските играчки трябва да бъдат 
проектирани и произвеждани в 
съответствие с изискванията за хигиена 
и чистота с цел да се избегне всякакъв 
риск от инфекции, болести и заразяване.

1. Детските играчки трябва да бъдат 
проектирани и произвеждани в 
съответствие с изискванията за хигиена 
и чистота с цел да се избегне всякакъв 
риск от инфекции, болести и заразяване. 
Играчките трябва да могат да се 
мият, почистват и дезинфекцират.

Or. nl

Изменение 100

Предложение за директива
Приложение II – дял V – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Текстилните играчки за деца на 
възраст под 36 месеца следва да могат 
да бъдат изпирани и да изпълняват 
изискванията за безопасност 
включително и след изпиране.

2. Текстилните играчки за деца на 
възраст под 36 месеца следва да могат 
да бъдат изпирани и да изпълняват 
изискванията за безопасност 
включително и след изпиране. Когато
такива играчки съдържат механична 
съставна част, която може да се 
повреди при потапяне във вода, 
текстилът трябва да бъде такъв, че 
повърхността му да може да се мие.

Or. nl

Обосновка

Тази добавка е в интерес на хигиената.
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Изменение 101

Предложение за директива
Приложение V – дял Б – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Играчки, поставени в храни

Детските играчки, поставени в 
храни или смесени с храни, 
следва да носят обозначение:

„Препоръчителен надзор от 
възрастно лице“.

7. Играчки, поставени в храни

Детските играчки, поставени в храни 
или смесени с храни, следва да носят 
обозначение:

„Отстранете играчката преди да 
дадете хранителния продукт на 
детето“.

Or. nl

Обосновка

Този текст предлага по-големи гаранции за безопасността на детето.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Background to the proposal and the innovations it introduces

The Commission proposal serves to repeal and replace Directive 88/378/EEC of 3 May 1988 
on the safety of toys.

Directive 88/378/EEC was the first directive introduced under the ‘new approach’ whereby 
the essential safety requirements are incorporated in the directive itself and harmonised 
standards are referred to for the technical specifications. The proposed new directive is based 
on the same principles.

Although the 1988 directive lived up to expectations and has already ensured a high level of 
toy safety in the European Union, after 20 years it is in need of modernisation. Account must 
also be taken of new safety risks which (may) arise as a result of the development and 
marketing of new kinds of toy, possibly made from new materials.

The main features of the revision are, according to the Commission:

a. the introduction of better safety requirements, mainly in connection with the 
use of chemical substances and electrical properties. Physical and mechanical 
properties are also brought into line (risks of suffocation and strangulation);

b. clarification of the scope and concepts of the directive;

c. more efficient and coherent enforcement of the directive. This takes the form 
of market surveillance being reinforced by the Member States, clear 
requirements being set out for the technical documentation that toy 
manufacturers must draw up, the rules on the affixing of the CE mark being 
brought into line with the changed legislative framework, and the adoption of a 
new requirement for manufacturers to include as part of the technical 
specification an analysis of the dangers that the toy may represent;

d. an alignment to the general legislative framework on the marketing of 
products.

The proposed directive only covers the (physical) safety of toys and contains no provisions on 
their educational value or moral aspects.

2. Alignment of the proposal with the new rules adopted under the ‘goods package’

The legislative framework for the marketing of goods is due to be changed shortly.

This will take the form of: 

– a new regulation on the marketing of products; the regulation contains rules on 
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accreditation and market surveillance; 

– a new decision on the marketing of products; the decision contains, inter alia, standard 
articles for future ‘new approach’ directives.

The new directive must be brought into line with this new legislative framework. The 
Commission proposal is in line with the regulation and decision originally proposed by the 
Commission, but not yet in line with the text which was adopted by the European Parliament 
on 21 February 2008 and may be approved by the Council. The Commission has announced 
that it will not present an amended proposal for a toys directive in order to come into line with 
the new ‘goods package’.

In order to move forward with the proposed directive, your rapporteur proposes that 
Parliament introduce the technical adjustments to the text of the proposal to bring it into line 
with the framework texts recently adopted by the European Parliament (the ‘goods package’). 
The amendments relate to:

- definitions
- general requirements for market players
- presumption of conformity
- formal objection to harmonised standards
- rules on the CE mark
- requirements for conformity assessment bodies 
- notification procedures
- procedures for products presenting a risk.

Amendments 1 to 79 inclusive relate to these technical adjustments to the new legislative 
framework. They are in line with the choices and decisions made by the European Parliament 
as regards this legislative framework.

3. Assessment

– general

Your rapporteur takes the view that children, as the most vulnerable of all consumers, must be 
given the fullest protection possible and that their parents and carers must be able to feel 
confident that the toys offered on the European market comply with rigorous safety standards.

She therefore agrees with the aims set out by the Commission: modernisation, clarification 
and reinforcement of the directive’s safety requirements and the arrangements for its 
enforcement. 

She is also in agreement by and large with the additions and changes proposed by the 
Commission to the provisions of the existing Directive 88/378/EEC. 

Detailed explanation of the rapporteur’s proposed amendments:

– chemical properties
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Your rapporteur is in complete agreement with the introduction of specific requirements for 
the use of substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction (CMR), but 
suggests making these requirements be made even stricter. She sees no reason to make a 
distinction between Category 1 and 2 substances on the one hand and Category 3 substances 
on the other1 as far as authorising exceptions is concerned. 

She proposes making the conditions for the exceptional authorisation of these substances the 
same for the three categories, namely that the Scientific Committee should have evaluated the 
use of the substance in toys and found it acceptable, and that no suitable alternative is 
available.

Your rapporteur also proposes a complete ban on the use of allergenic substances in toys.

– mechanical properties

Although she is concerned about the risks that may arise from the use of small but very 
powerful magnets in toys, the rapporteur takes the view that it is not necessary to include a 
specific provision on magnets in the directive.

A specific rule on magnetic toys is being prepared by the CEN, and the Commission has 
made interim arrangements (requirement to affix a warning that danger can arise if more than 
one magnet is swallowed).

– artisanally made or non-mass-produced toys

Your rapporteur is aware that it is not easy for small and medium-sized firms that produce 
toys artisanally or, at the least, do not mass-produce them to meet the directive’s more 
rigorous requirements. She is working on a solution, but has not yet found a legally watertight 
approach. She would be very happy to hear the opinion of colleagues on this.

– toys that are obviously designed or intended for children of a certain age group

All too often toys that are obviously intended for babies and very young children are marked 
with a warning that they are unsuitable for children under 36 months. By doing this, the 
manufacturer is trying to sidestep strict safety rules and to evade any possible liability. This is 
irresponsible and must be forbidden.

This incorrect age group indication is also very confusing for purchasers and not conducive to 
the confidence that consumers should have in the safety of toys.

The relevant provisions of Article 10 of the directive must be made clearer.

                                               
1 Category I: ‘substances known to be carcinogenic to man’; Category II: ‘substances which should be 

regarded as if they are carcinogenic to man’; Category III: ‘substances which cause concern for man owing to 
possible carcinogenic effects but in respect of which the available information is not adequate for making a 
satisfactory assessment’.
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– toys that come into contact with the mouth or the skin

Toys that are designed to be put frequently in the mouth (such as toy musical instruments, 
teething rings, etc.), regardless of the age group for which they are intended, must meet the 
same strict migration limits, as set out in Directive 1935/2004/EG.

Toys that are designed to come into frequent contact with children’s skin, regardless of age 
group, must meet the labelling and composition requirements set out in the cosmetics 
directive.

– toy safety notification point 

In some Member States and regions, notification points have been set up for unsafe toys, 
where childcare professionals and also consumers/parents can report both unsafe aspects of 
toys and accidents or near-accidents with toys.

Without advocating the setting up of such notification points in every Member State, your 
rapporteur takes the view that it could be useful to investigate whether consumers know that 
when they come across unsafe toys they can report this to a body that can make use of the 
information.

– language

It is essential that the warnings required by the directive, not to mention instructions, should 
be expressed in a language that consumers understand. In accordance with the subsidiarity 
principle, the Member States can determine the language or languages that can be understood 
by consumers.
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