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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
bezpieczeństwa zabawek
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0009)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0039/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 
opinie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

                                               
1 Dz.U. C ... Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) „producent” to każda osoba fizyczna 
lub prawna, która projektuje i wytwarza 
zabawkę, lub zleca zaprojektowanie lub 
wytworzenie zabawki i sprzedaje ją pod 
własną nazwą lub znakiem towarowym;

Or. en

Uzasadnienie

Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „upoważniony przedstawiciel” to 
każda osoba fizyczna lub prawna mająca 
siedzibę we Wspólnocie, która otrzymała 
od producenta pisemne pełnomocnictwo 
do działania w jego imieniu w zakresie 
określonych zadań;

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „dystrybutor” to osoba fizyczna lub 
prawna w łańcuchu dostaw, która 
udostępnia zabawkę na rynku;

(4) „dystrybutor” to osoba fizyczna lub 
prawna w łańcuchu dostaw, inna niż 
producent lub importer, która udostępnia 
produkt na rynku;

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „norma zharmonizowana” oznacza 
normę przyjętą przez jeden z europejskich 
organów normalizacyjnych wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady zgodnie 
z art. 6 tej dyrektywy;

(7) „norma zharmonizowana” to norma 
przyjęta przez jeden z europejskich 
organów normalizacyjnych wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE na 
podstawie wniosku Komisji zgodnie z art. 
6 tej dyrektywy;

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) „ujednolicające prawodawstwo 
wspólnotowe” to wszelkie wspólnotowe 
akty prawne ujednolicające warunki 
wprowadzania produktów do obrotu;
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Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) „organ oceny zgodności” to organ, 
który wykonuje czynności z zakresu oceny 
zgodności, w tym kalibrację, testowanie, 
certyfikację i inspekcję;

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) „krajowa jednostka akredytująca” 
oznacza organ zdefiniowany w 
rozporządzeniu (WE) nr [...];

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci zapewnią, że ich zabawki są
zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie 
z podstawowymi wymogami 
bezpieczeństwa określonymi w art. 9 i w 
załączniku II.

1. Wprowadzając produkowane przez 
siebie zabawki na rynek producenci
zapewnią, że zostały one zaprojektowane i 
wyprodukowane zgodnie z podstawowymi 
wymogami bezpieczeństwa określonymi w 
art. 9 i załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wykazania zgodności 
zabawki z obowiązującymi wymogami w 
wyniku przeprowadzenia tej procedury, 
producenci sporządzają deklarację 
zgodności WE, o której mowa w art. 14 i 
umieszczają oznakowanie zgodności 
określone w art. 16 ust.1.

W przypadku wykazania zgodności 
zabawki z obowiązującymi wymogami w 
wyniku przeprowadzenia tej procedury, 
producenci sporządzają deklarację 
zgodności WE, o której mowa w art. 14 i 
umieszczają oznakowanie zgodności 
zgodnie z art. 15 i 16.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

dalszą zgodność produkcji seryjnej. 
Należy odpowiednio uwzględnić zmiany w 
projekcie lub cechach charakterystycznych 
produktu oraz zmiany w 
zharmonizowanych normach, 
stanowiących odniesienie dla stwierdzenia 
zgodności zabawki.

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

W przypadkach uznanych za stosowne w 
odniesieniu do zagrożeń związanych z 
zabawką, producenci są zobowiązani, w 
celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów, do przeprowadzania 
badania próby produktów wprowadzanych 
do obrotu, badania skarg, oraz jeśli wystąpi
taka konieczność, prowadzenia ich 
ewidencji, ewidencji zabawek 
niespełniających wymogów zgodności i 
wycofanych z obrotu oraz do
informowania dystrybutorów o tego 
rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Producenci są zobowiązani podać swoją 
nazwę, zarejestrowaną nazwę towarową 
lub zarejestrowany znak towarowy oraz
umieścić na zabawce swój adres 
kontaktowy lub w przypadku gdy nie jest 
to możliwe, umieścić te informacje na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do zabawki. Adres musi 
wskazywać pojedynczy punkt, w którym 
można skontaktować się z producentem.

Or. en
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Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Producenci zapewniają dołączenie do 
zabawki instrukcji obsługi oraz informacji 
na temat bezpieczeństwa w języku łatwo 
zrozumiałym przez konsumentów i innych 
użytkowników końcowych, zgodnie z 
decyzją danego państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by twierdzić, że wprowadzona 
przez nich do obrotu zabawka nie jest 
zgodna z obowiązującym ujednolicającym 
prawodawstwem wspólnotowym, są 
zobowiązani niezwłocznie podjąć 
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności zabawki z 
wymogami, jej wycofania lub usunięcia, 
stosownie do okoliczności. Ponadto jeżeli 
zabawka stanowi zagrożenie, producenci
niezwłocznie informują o tym właściwe 
organy krajowe państw członkowskich, w 
których zabawka została udostępniona, 
podając szczegółowe informacje, 
zwłaszcza na temat braku zgodności oraz 
wszelkich podjętych środkach 



PE407.804v01-00 12/66 PR\727440PL.doc

PL

naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu władz krajowych producenci są 
zobowiązani udzielić mu wszystkich 
informacji i udostępnić dokumentację 
konieczną do ustalenia zgodności danej 
zabawki w języku łatwo zrozumiałym dla 
tego organu. Na żądanie tego organu, 
podejmują z nim współpracę w działaniach 
mających na celu wyeliminowanie ryzyka, 
jakie stwarzają zabawki wprowadzone 
przez nich do obrotu. 

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na podstawie pisemnego 
pełnomocnictwa producenci mogą
wyznaczyć dowolną osobę fizyczną lub 
prawną prowadzącą działalność we 
Wspólnocie („upoważniony
przedstawiciel”) do występowania w ich 
imieniu w zakresie określonych zadań w 
ramach obowiązków producentów 

1. Na podstawie pisemnego 
pełnomocnictwa producent może
wyznaczyć upoważnionego 
przedstawiciela.



PR\727440PL.doc 13/66 PE407.804v01-00

PL

wynikających z niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sporządzanie dokumentacji technicznej 
oraz obowiązki na mocy art. 3 ust. 1 nie 
mogą wchodzić w zakres pełnomocnictwa 
upoważnionego przedstawiciela.

2. Sporządzanie dokumentacji technicznej 
oraz obowiązki określone w art. 3 ust. 1
nie wchodzą w zakres pełnomocnictwa 
upoważnionego przedstawiciela.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wyznaczenia
upoważnionego przedstawiciela przez 
producenta, upoważniony przedstawiciel 
jest zobowiązany do wykonywania
przynajmniej następujących obowiązków:

3. Upoważniony przedstawiciel wykonuje 
zadania określone w pełnomocnictwie 
udzielonym mu przez producenta. 
Pełnomocnictwo uprawnia
upoważnionego przedstawiciela do
wykonywania co najmniej następujących 
obowiązków:

(a) przechowywania deklaracji zgodności 
WE oraz dokumentacji technicznej do 
dyspozycji krajowych organów nadzoru 
przez okres 10 lat;

(a) przechowywania deklaracji zgodności 
WE oraz dokumentacji technicznej do 
dyspozycji krajowych organów nadzoru 
przez okres 10 lat;

(b) na żądanie właściwych organów 
krajowych, do udzielenia im wszystkich 
informacji i udostępnienia dokumentacji 
koniecznej do ustalenia zgodności danej
zabawki z wymogami;

(b) na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego, do udzielenia mu
wszelkich informacji i udostępnienia 
dokumentacji koniecznej do ustalenia 
zgodności zabawki z wymogami;
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(c) na żądanie właściwego organu, do 
podejmowania z nim współpracy w
działaniach ukierunkowanych na
uniknięcie ryzyka, jakie stwarzają zabawki 
objęte pełnomocnictwem.

(c) na żądanie właściwego krajowego 
organu, do podejmowania z nim 
współpracy w zakresie jakiegokolwiek 
działania podejmowanego w celu 
wyeliminowania ryzyka, jakie stwarzają 
zabawki objęte pełnomocnictwem.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Importerzy są zobowiązani do 
wprowadzania do obrotu we Wspólnocie 
wyłącznie produktów zgodnych z 
wymogami.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Są zobowiązani sprawdzić, czy producent 
sporządził dokumentację techniczną, czy
zabawka jest opatrzona wymaganym 
oznakowaniem zgodności, czy załączone 
są do niej wymagane dokumenty i czy

Są zobowiązani zapewnić, że producent 
sporządził dokumentację techniczną, 
zabawka jest opatrzona wymaganym 
znakiem lub znakami zgodności oraz że
załączone są do niej wymagane 
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producent spełnił wymagania określone w 
art. 3 ust. 5 i 6.

dokumenty, a producent spełnił wymogi 
określone w art. 3 ust. 5 i 6.

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

W przypadku, gdy importer uważa lub ma 
powody, aby stwierdzić niezgodność 
zabawki z podstawowymi wymogami 
bezpieczeństwa określonymi w art. 9 i w 
załączniku II, nie wprowadzi zabawki do 
obrotu zanim nie dostosuje jej do 
obowiązujących wymogów. Ponadto jeżeli 
zabawka stanowi zagrożenie, importer 
powinien powiadomić o tym producenta i 
organy nadzoru rynku.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Producenci są zobowiązani podać swoją 
nazwę, zarejestrowaną nazwę towarową 
lub zarejestrowany znak towarowy oraz
umieścić na zabawce swój adres 
kontaktowy lub w przypadku gdy nie jest 
to możliwe, umieścić te informacje na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do zabawki.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Importerzy zapewniają, że do zabawki 
dołączono instrukcję obsługi oraz 
informacje na temat bezpieczeństwa w 
języku łatwo zrozumiałym dla 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych, zgodnie z decyzją denego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadkach uznanych za stosowne 
w odniesieniu do zagrożeń związanych z 
zabawką importerzy zobowiązani są, w 
celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów, do przeprowadzania 
badania próby produktów wprowadzanych 
do obrotu, badania skarg, oraz jeśli 
wystąpi taka konieczność, prowadzenia 
ich ewidencji, ewidencji zabawek 
niespełniających wymogów zgodności i 
wycofanych z obrotu oraz do 
informowania dystrybutorów o tego 
rodzaju działaniach w zakresie nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by twierdzić, że wprowadzona 
przez nich do obrotu zabawka nie jest 
zgodna z obowiązującym ujednolicającym
prawodawstwem wspólnotowym, są 
zobowiązani niezwłocznie podjąć środki 
naprawcze konieczne do zapewnienia 
zgodności zabawki z wymogami, jej 
wycofania lub usunięcia, stosownie do 
okoliczności. Ponadto jeżeli zabawka 
stanowi zagrożenie, importerzy 
niezwłocznie informują o tym właściwe 
organy krajowe państw członkowskich, w 
których zabawka została udostępniona, 
podając szczegółowe informacje, 
zwłaszcza na temat braku zgodności oraz 
wszelkich podjętych środkach 
naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu władz krajowych importerzy są 
zobowiązani udzielić mu wszystkich 
informacji i udostępnić dokumentację 
konieczną do ustalenia zgodności danej 
zabawki w języku łatwo zrozumiałym dla 
tego organu. Na żądanie tego organu
podejmują z nim współpracę w działaniach 
mających na celu wyeliminowanie ryzyka, 
jakie stwarzają zabawki wprowadzone 
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przez nich do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udostępnieniem zabawki na rynku 
dystrybutorzy sprawdzają, czy zabawka 
jest opatrzona wymaganym oznakowaniem 
zgodności i czy towarzyszą jej wymagane 
dokumenty, a także czy producent i 
importer spełnili wymogi określone 
odpowiednio w art. 3 ust. 5 i 6 i w art.5 ust. 
3.

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 
produkt jest opatrzony wymaganym 
oznakowaniem lub znakami zgodności,
czy towarzyszą mu wymagane dokumenty 
oraz instrukcje i informacje dotyczące 
bezpieczeństwa w języku zrozumiałym dla 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych w państwie członkowskim, w 
którym produkt wprowadzono do obrotu, a 
także czy producent i importer spełnili 
wymogi określone w art. 3 ust. 5 i 6 i art. 5 
ust. 3.

W przypadku, gdy dystrybutor stwierdza
niezgodność zabawki z podstawowymi 
wymogami bezpieczeństwa określonymi w 
art. 9 i w załączniku II, może udostępnić 
zabawkę na rynku wyłącznie po
dostosowaniu jej do obowiązujących 
wymogów. Dystrybutor informuje o tym 
producenta i importera.

W przypadku, gdy dystrybutor uzna lub 
ma powody, aby stwierdzić niezgodność 
zabawki z podstawowymi wymogami 
bezpieczeństwa określonymi w art. 9 i w 
załączniku II, nie wprowadzi zabawki do 
obrotu zanim nie zapewni jej zgodności. 
Ponadto jeżeli produkt stanowi 
zagrożenie, dystrybutor informuje o tym 
producenta lub importera oraz organy 
odpowiedzialne za nadzór rynkowy.

Or. nl

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by twierdzić, że udostępniona 
przez nich na rynku zabawka nie jest 
zgodna z obowiązującym ujednolicającym
prawodawstwem wspólnotowym, 
zagwarantują podjęcie środków 
naprawczych koniecznych do zapewnienia 
zgodności zabawki, jej wycofania bądź
usunięcia, stosownie do okoliczności. 
Ponadto jeżeli zabawka stanowi 
zagrożenie, dystrybutorzy niezwłocznie
informują o tym właściwe organy krajowe 
państw członkowskich, w których zabawka 
została udostępniona, podając szczegółowe 
informacje, zwłaszcza na temat braku 
zgodności oraz wszelkich podjętych 
środkach naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego dystrybutorzy są 
zobowiązani udzielić mu wszelkich 
informacji oraz udostępnić dokumentację 
konieczną do ustalenia zgodności zabawki. 
Na żądanie tego organu, podejmują z nim
współpracę w działaniach mających na 
celu wyeliminowanie ryzyka, jakie 
stwarzają zabawki wprowadzone przez 
nich do obrotu.
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Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Importer lub dystrybutor, który wprowadza 
zabawkę do obrotu pod własną nazwą lub 
znakiem towarowym przyjmuje na siebie 
obowiązki producenta na mocy art. 3.

Dla celów niniejszej dyrektywy importera 
lub dystrybutora uważa się za producenta i 
podmiot przyjmujący na siebie obowiązki 
producenta na mocy art. 3, jeżeli 
wprowadza on zabawkę do obrotu pod 
własną nazwą lub znakiem towarowym 
lub zmienia zabawkę już wprowadzoną na 
rynek w taki sposób, że może to mieć 
wpływ na zgodność z obowiązującymi 
wymogami.

Importer lub dystrybutor, który 
modyfikuje zabawkę w sposób, który może 
ujemnie wpływać na jej zgodność z 
podstawowymi wymogami bezpieczeństwa 
określonymi w art. 9 i w załączniku II, 
przyjmuje na siebie obowiązki producenta 
na mocy art. 3 w zakresie tych 
modyfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty gospodarcze muszą mieć 
możliwość identyfikacji:

Jeżeli organy nadzoru rynku tego żądają,
podmioty gospodarcze wskażą im przez 



PR\727440PL.doc 21/66 PE407.804v01-00

PL

okres 10 lat:
(a) każdego podmiotu gospodarczego, 
który dostarczył im zabawkę;

(a) każdy podmiot gospodarczy, który 
dostarczył im zabawkę;

(b) każdego podmiotu gospodarczego, 
któremu dostarczyły zabawkę.

(b) każdy podmiot gospodarczy, któremu 
dostarczyły zabawkę.

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

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie lub Komisja uważają, że 
norma zharmonizowana nie spełnia do 
końca wymogów objętych tą normą i 
określonych w art. 9 i w załączniku II, 
Komisja lub dane państwo członkowskie 
kieruje sprawę do komitetu powołanego na 
mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE, zwanego 
dalej „komitetem”, przytaczając swoje 
argumenty. Komitet niezwłocznie wydaje 
opinię.

1. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie lub Komisja uważają, że 
norma zharmonizowana nie spełnia do 
końca wymogów objętych tą normą i 
określonych w art. 9 i w załączniku II, 
Komisja lub dane państwo członkowskie 
kieruje sprawę do komitetu powołanego na 
mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE, 
przytaczając swoje argumenty. Komitet 
wydaje opinię niezwłocznie po 
zasięgnięciu opinii właściwych 
europejskich organów odpowiedzialnych 
za standaryzację.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Deklaracja zgodności WE powinna 
zawierać przynajmniej elementy 
wyszczególnione w załączniku III i 
powinna być stale aktualizowana. 
Wzorcowy układ deklaracji zgodności WE 
przedstawiono w załączniku III.

2. Deklaracja zgodności WE powinna być 
sporządzona zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku III do decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
.../2008 w sprawie wspólnych ram 
dotyczących wprowadzania produktów do 
obrotu1 z dnia …, powinna zawierać 
elementy wyszczególnione we właściwych 
modułach określonych w załączniku II do 
tej decyzji i powinna być stale 
aktualizowana. Deklaracja powinna być 
przetłumaczona na język lub języki 
wymagane przez państwo członkowskie, w 
którym dany produkt został wprowadzony 
do obrotu lub jest dostępny.
___________
1 Dz.U. ...

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne zasady dotyczące oznakowania CE Oznakowanie CE

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.



PR\727440PL.doc 23/66 PE407.804v01-00

PL

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oznakowanie CE może zostać 
umieszczone wyłącznie przez producenta 
lub jego upoważnionego przedstawiciela.

2. Oznakowanie CE podlega ogólnym 
zasadom określonym w art. 30 
rozporządzenia (WE) nr [...].

Poprzez umieszczenie lub zlecenie 
umieszczenia oznakowania CE producent 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność za 
zgodność zabawki z wymogami 
określonymi w niniejszej dyrektywie. 

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Oznakowanie CE stanowi jedyne 
oznakowanie potwierdzające zgodność 
zabawki z obowiązującymi wymogami. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zobowiązane są 
powstrzymać się od wprowadzania do 

skreślony
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swoich przepisów krajowych odniesień do 
oznakowania innego niż oznakowanie CE 
lub od wycofania takiego odniesienia, w 
związku z obowiązkiem zachowania 
zgodności z przepisami niniejszej 
dyrektywy. 

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zakazuje się przytwierdzania do 
zabawki oznakowań, znaków i napisów, 
które mogą wprowadzić w błąd strony 
trzecie z uwagi na skojarzenie z 
oznakowaniem CE lub podobieństwo 
formy, albo z obu tych względów. Zezwala 
się na umieszczanie innych oznakowań na 
zabawce, pod warunkiem, że nie osłabiają 
one widoczności, czytelności i znaczenia 
oznakowania CE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Reguły i warunki zamieszczania
oznakowania CE.

Zasady i warunki umieszczania
oznakowania CE na zabawkach

Or. en
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Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oznakowanie CE składa się z 
inicjałów „CE”, przedstawionych 
w następującej formie: 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli oznakowanie CE jest mniejsze 
lub większe, koniecznie należy zachować 
proporcje wskazane na szkicu w ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli szczególne prawodawstwo nie 
ustanawia konkretnych rozmiarów, 
wysokość oznakowania CE wynosi 
przynajmniej 5 mm.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, by ocena oraz 
monitorowanie, o których mowa w ust. 1, 
były przeprowadzane przez ich krajowe
jednostki akredytujące w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia (WE) nr […] 
oraz zgodnie z nimi.

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, by ocena oraz 
monitorowanie, o których mowa w ust. 1, 
były przeprowadzane przez krajową 
jednostkę akredytującą w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia (WE) nr […] 
oraz zgodnie z nimi.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy organ notyfikujący 
przekazuje, podzleca lub w inny sposób 

3. W przypadku, gdy organ notyfikujący 
przekazuje lub w inny sposób powierza 
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powierza ocenę, notyfikację lub 
monitorowanie, o których mowa w ust. 1, 
podmiotowi, który nie jest jednostką 
administracji rządowej, podmiot 
oddelegowany, podwykonawca lub inny 
zleceniobiorca musi posiadać status 
podmiotu prawnego, oraz musi być 
przygotowany na pokrycie zobowiązań 
wynikających z działalności, którą 
prowadzi.

ocenę, notyfikację lub monitorowanie 
organów oceny zgodności, o których mowa 
w ust. 1, podmiotowi, który nie jest 
podmiotem władz rządowych, podmiot ten
musi być osobą prawną oraz stosować się 
odpowiednio do wymogów określonych w 
art. 23 ust. 1 - 6. Poza tym podmiot ten
musi być przygotowany na pokrycie 
zobowiązań wynikających z działalności, 
którą prowadzi.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Organ notyfikujący ponosi pełną 
odpowiedzialność za zadania wykonywane 
przez podmiot, o którym mowa w ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ notyfikujący musi spełniać 
wymogi określone w ust. 2 – 7.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ notyfikujący nie może oferować
ani realizować żadnych zadań 
pozostających w gestii organów oceny 
zgodności, ani dostarczać usług 
doradczych.

5. Organ notyfikujący nie może oferować 
ani realizować żadnych zadań 
pozostających w gestii organów oceny 
zgodności ani świadczyć usług doradczych 
na komercyjnych lub konkurencyjnych 
zasadach. 

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organ notyfikujący zobowiązany jest
podjąć środki zaradcze w celu 
zapewnienia poufności informacji, które 
otrzymuje.

6. Organ notyfikujący zapewnia poufność
informacji, które otrzymuje.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie informują Komisję i 
pozostałe państwa członkowskie o swych 
krajowych procedurach oceny i 
notyfikowania organów oceny zgodności, 
oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie. 

Państwa członkowskie informują Komisję 
o swych procedurach oceny i 
notyfikowania organów oceny zgodności i 
monitorowania notyfikowanych organów 
oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie. 

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ oceny zgodności jest organem 
zewnętrznym, niezależnym od organizacji 
lub produktu, który ocenia.

3. Organ oceny zgodności jest organem 
zewnętrznym, niezależnym od organizacji 
lub produktu, który ocenia.

Organ należący do stowarzyszenia 
przedsiębiorców lub federacji zawodowej 
reprezentującego przedsiębiorstwa 
zaangażowane w projektowanie, 
produkcję, dostarczanie, montowanie, 
wykorzystywanie lub konserwację 
zabawek, które ocenia, można uznać za 
taki organ pod warunkiem, że wykazano 
jego niezależność i brak konfliktu 
interesów.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ oceny zgodności, jego ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami czy 
konserwatorami produktów, które oceniają, 
ani upoważnionymi przedstawicielami 
wymienionych stron. Nie mogą się oni 
ponadto bezpośrednio angażować w 
projektowanie, produkcję/konstruowanie, 
wprowadzanie do obrotu, instalację, 
użytkowanie lub konserwację tych 
produktów, ani nie mogą reprezentować 
stron zaangażowanych w taką działalność.

4. Organ oceny zgodności, jego ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami czy 
konserwatorami zabawek, które oceniają, 
ani upoważnionymi przedstawicielami 
wymienionych stron. Nie wyklucza to 
wykorzystywania ocenionych zabawek, 
które są niezbędne do działań organu 
oceny zgodności lub wykorzystywania tych 
produktów do celów osobistych. 

Organ oceny zgodności, jego zarząd oraz 
pracownicy odpowiedzialni za realizację 
zadań związanych z oceną zgodności nie 
mogą bezpośrednio angażować w 
projektowanie, produkcję/konstruowanie, 
wprowadzanie do obrotu, instalację, 
użytkowanie lub konserwację tych 
zabawek lub reprezentować stron 
zaangażowanych w taką działalność. Nie 
mogą podejmować jakiejkolwiek 
działalności, która może stać w 
sprzeczności z niezależnością ich sądów 
lub z niezawisłością w zakresie oceny
zgodności, na potrzeby której zostali 
powołani. Dotyczy to w szczególności 
usług doradczych.

Nie mogą dostarczać usług doradczych 
związanych z oceną zgodności, na 
potrzeby której zostali notyfikowani i
dotyczących produktów przeznaczonych 
do wprowadzenia na rynek wspólnotowy. 
Nie uniemożliwia to wymiany informacji 
technicznych między producentem a 
danym organem oceny zgodności, oraz 
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wykorzystania produktów poddanych 
ocenie, potrzebnych temu organowi do 
realizacji jego zadań.
Organ oceny zgodności zobowiązany jest 
zapewnić, by działalność jego 
podwykonawców lub spółek zależnych nie 
wpływała na poufność, obiektywizm i
bezstronność jego działalności związanej z 
oceną zgodności.

Organ oceny zgodności zobowiązany jest 
zapewnić, by działalność jego 
podwykonawców lub spółek zależnych nie 
wpływała na poufność, obiektywizm lub 
bezstronność jego działalności związanej z 
oceną zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organ oceny zgodności jest zdolny do 
realizacji wszystkich zadań związanych z 
oceną zgodności, przydzielonych mu na 
mocy artykułu 19, oraz zadań, do których 
został notyfikowany, niezależnie od tego, 
czy dany organ oceny zgodności wykonuje 
wspomniane zadania samodzielnie, czy są 
one realizowane w jego imieniu i na jego 
odpowiedzialność.

6. Organ oceny zgodności jest zdolny do 
realizacji wszystkich zadań związanych z 
oceną zgodności, przydzielonych mu na 
mocy artykułu 19, oraz w odniesieniu do 
zadań, do których został notyfikowany, 
niezależnie od tego, czy dany organ oceny 
zgodności wykonuje wspomniane zadania 
samodzielnie, czy są one realizowane w 
jego imieniu i na jego odpowiedzialność.

Przez cały czas, dla każdej procedury 
oceny zgodności oraz dla każdego rodzaju 
lub każdej kategorii produktów będących
przedmiotem notyfikacji, dany organ oceny 
zgodności dysponuje potrzebnymi 
pracownikami, posiadającymi wiedzę 
techniczną oraz wystarczające i 
odpowiednie doświadczenie do realizacji 
zadań związanych z oceną zgodności. 
Posiada on środki konieczne do 
prawidłowej realizacji zadań o charakterze 
technicznym i administracyjnym 
związanych z oceną zgodności, oraz ma 
dostęp do wszystkich niezbędnych 
urządzeń lub obiektów.

Przez cały czas, dla każdej procedury 
oceny zgodności oraz każdego rodzaju lub 
każdej kategorii produktu związanego z 
przedmiotem notyfikacji dany organ oceny 
zgodności musi dysponować:
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(a) pracownikami posiadającymi wiedzę 
techniczną oraz wystarczające i 
odpowiednie doświadczenie do realizacji 
zadań związanych z oceną zgodności;

(b) opisami procedur, zgodnie z którymi 
przeprowadza się ocenę zgodności, w celu 
zagwarantowania przejrzystości i 
powtarzalności tych procedur. Organ ten 
prowadzi odpowiednią politykę i stosuje 
właściwe procedury, dzięki którym 
możliwe jest odróżnienie zadań 
wykonywanych w ramach notyfikacji od 
wszelkiej innej działalności;
(c) procedurami służącymi do 
prowadzenia działalności, które należycie 
uwzględniają wielkość przedsiębiorstwa, 
branżę, w której prowadzi ono działalność,
jego strukturę, stopień złożoności
wykorzystywanych przy produkcji 
technologii oraz seryjny charakter 
procesu produkcji.
Posiada on środki konieczne do 
prawidłowej realizacji zadań o charakterze 
technicznym i administracyjnym 
związanych z oceną zgodności, oraz ma 
dostęp do wszystkich niezbędnych 
urządzeń lub obiektów.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) odpowiednią znajomość i zrozumienie 
podstawowych wymogów, obowiązujących 
norm zharmonizowanych oraz stosownych 
przepisów odpowiedniego prawodawstwa 
wspólnotowego i rozporządzeń 
wykonawczych;

(c) odpowiednią znajomość i zrozumienie 
zasadniczych wymogów, obowiązujących 
zharmonizowanych norm oraz stosownych 
przepisów ujednolicającego
prawodawstwa wspólnotowego i jego 
rozporządzeń wykonawczych;
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Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Organ oceny zgodności bierze udział w 
stosownej działalności normalizacyjnej i w 
działalności grupy koordynującej organu 
notyfikowanego, powołanej na podstawie
art. 36, lub zobowiązany jest 
poinformować o takiej działalności swoich 
pracowników, natomiast decyzje 
administracyjne i dokumenty opracowane 
w wyniku prac takiej grupy zobowiązany 
jest traktować jako ogólne wytyczne

11. Organ oceny zgodności bierze udział w 
stosownej działalności normalizacyjnej i w 
działalności grupy koordynującej organu 
notyfikowanego, powołanej na podstawie 
odpowiedniego ujednolicającego
prawodawstwa wspólnotowego lub 
zobowiązany jest poinformować o takiej 
działalności swoich pracowników, a
decyzje administracyjne i dokumenty 
opracowane w wyniku prac takiej grupy 
zobowiązany jest traktować jak ogólne 
wytyczne. 

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli organ oceny zgodności może 
wykazać, że spełnia kryteria ustanowione 
w normach zharmonizowanych, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, 
domniemywa się, że organ ten spełnia 
wymogi określone w art. 25.

Jeżeli organ oceny zgodności wykaże, że 
spełnia kryteria ustanowione w 
odpowiednich zharmonizowanych 
normach lub ich część, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, to organ 
ten spełnia wymogi określone w art. 25 na 
zasadzie domniemania, jeżeli 
obowiązujące zharmonizowane normy 
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obejmują te wymogi.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Formalny sprzeciw wobec 
zharmonizowanych norm

Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja 
zgłoszą formalny sprzeciw wobec 
zharmonizowanych norm, o których 
mowa w art. 26, zastosowanie mają 
przepisy art. 13.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy organ oceny 
zgodności podzleca określone zadania 
związane z oceną zgodności lub korzysta z 
usług spółki zależnej, zapewnia on, aby 
podwykonawca lub spółka zależna spełnia
wymogi określone w art. 25.

1. W przypadku gdy organ notyfikowany
podzleca określone zadania związane z 
oceną zgodności lub korzysta z usług 
spółki zależnej zapewnia on, aby 
podwykonawca lub spółka zależna spełniał
wymogi określone w art. 25, oraz 
zobowiązuje się do odpowiedniego 
poinformowania organu notyfikującego.

Or. en
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Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ oceny zgodności ponosi pełną 
odpowiedzialność za zadania wykonywane 
przez podwykonawców lub spółki zależne, 
niezależnie od tego, gdzie mają one swoją 
siedzibę. 

2. Organ notyfikowany ponosi pełną 
odpowiedzialność za zadania wykonywane 
przez podwykonawców lub spółki zależne, 
niezależnie od tego, gdzie prowadzą one 
swoją działalność. 

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ oceny zgodności przechowuje do 
dyspozycji władz krajowych odpowiednie 
dokumenty dotyczące oceny kompetencji 
podwykonawcy lub spółki zależnej oraz 
prac wykonywanych przez podwykonawcę 
lub spółkę zależną na mocy art. 19.

4. Organ notyfikowany przechowuje do 
dyspozycji organu notyfikującego
odpowiednie dokumenty dotyczące oceny 
kompetencji podwykonawcy lub spółki 
zależnej oraz prac wykonywanych przez 
nich na mocy art. 19.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.
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Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku, gdy podstawy notyfikacji 
nie stanowi świadectwo akredytacji 
określone w art. 28 ust. 2, organ 
notyfikujący przedkłada Komisji i 
pozostałym państwom członkowskim 
wszystkie dowody w formie dokumentów, 
konieczne do sprawdzenia kompetencji 
organu oceny zgodności.

4. W przypadku, gdy podstawy notyfikacji 
nie stanowi świadectwo akredytacji 
określone w art. 28 ust. 2, organ 
notyfikujący przedkłada Komisji i 
pozostałym państwom członkowskim 
dokumenty potwierdzające kompetencje
organu oceny zgodności oraz 
wprowadzone uzgodnienia mające 
zapewnić, że organ ten będzie 
systematycznie monitorowany i będzie 
nadal spełniał wymogi określone w art. 
25.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dany organ może prowadzić działalność 
jednostki notyfikowanej wyłącznie pod 
warunkiem, że Komisja i pozostałe 
państwa członkowskie nie zgłasiły 
zastrzeżeń w terminie dwóch miesięcy od 
notyfikacji.

5. Dany organ może prowadzić działalność 
jednostki notyfikowanej wyłącznie pod 
warunkiem, że Komisja lub pozostałe 
państwa członkowskie nie zgłaszają 
zastrzeżeń w terminie dwóch tygodni od 
notyfikacji w przypadku korzystania ze 
świadectwa akredytacji, lub w terminie 
dwóch miesięcy od notyfikacji w 
przypadku niekorzystania z akredytacji.

Wyłącznie taki organ może być uznany za 
jednostkę notyfikowaną dla celów 
niniejszej dyrektywy.

Wyłącznie taki organ może być uznany za 
jednostkę notyfikowaną dla celów 
niniejszej dyrektywy.
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Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy organ notyfikujący 
stwierdza lub otrzymuje informację, że 
jednostka notyfikowana przestała spełniać 
wymogi określone w art. 25, lub nie 
wypełnia swoich obowiązków, organ 
notyfikujący ogranicza, zawiesza lub 
wycofuje notyfikację, zależnie od sytuacji. 
Niezwłocznie powiadamia o tym Komisję i 
pozostałe państwa członkowskie.

1. W przypadku, gdy organ notyfikujący 
stwierdza lub otrzymuje informację, że 
jednostka notyfikowana przestała spełniać 
wymogi ujęte w art. 25, lub nie wypełnia 
swoich obowiązków, organ notyfikujący 
ogranicza, zawiesza lub wycofuje 
notyfikację, zależnie od sytuacji oraz w 
zależności od wagi niespełnienia 
wymogów lub niewypełnienia 
obowiązków. Niezwłocznie powiadamia  o 
tym Komisję i pozostałe państwa 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja odpowiada za poufne
traktowanie wszystkich informacji 
uzyskanych w trakcie dochodzenia. 

3. Komisja odpowiada za poufne 
traktowanie wszystkich informacji 
szczególnie chronionych uzyskanych w 
trakcie dochodzenia. 

Or. en
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Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oceny zgodności wykonuje się z 
zachowaniem odpowiednich proporcji, 
unikając przy tym zbędnego obciążania 
podmiotów gospodarczych, uwzględniając 
zwłaszcza rozmiar przedsiębiorstw i
stosunkową złożoność technologii 
wykorzystywanej przy produkcji zabawek.

2. Oceny zgodności wykonuje się 
z zachowaniem odpowiednich proporcji, 
unikając przy tym zbędnych obciążeń dla 
podmiotów gospodarczych. Organy oceny 
zgodności wykonują swe zadania 
właściwie uwzględniając rozmiar 
przedsiębiorstwa, sektor, w którym 
prowadzi działalność, jego strukturę, 
stopień złożoności wykorzystywanych przy 
produkcji technologii oraz masowy lub 
seryjny charakter procesu produkcji.
Organy te przestrzegają przy tym jednak 
stopnia i poziomu ochrony, wymaganych 
do osiągnięcia zgodności zabawki z 
mającą do niej zastosowanie niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) o każdym przypadku żądania informacji 
ze strony organów nadzoru rynku;

(c) o każdym przypadku żądania informacji 
ze strony organów nadzoru rynku, 
dotyczących działalności związanej z 
oceną zgodności;
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Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by 
notyfikowane przez nie jednostki 
uczestniczyły w pracach tego zespołu.

Państwa członkowskie zapewniają, by 
notyfikowane przez nie jednostki 
uczestniczyły w pracach tego zespołu lub 
tych zespołów, bezpośrednio lub za 
pośrednictwem wyznaczonych 
przedstawicieli.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie organizują i 
wykonują nadzór zgodnie z art. 6, 8 i 9 
dyrektywy 2001/95/WE. Poza 
wymienionymi przepisami stosuje się także 
art. 38, 39 i 40 tej dyrektywy.

Państwa członkowskie, zgodnie z art. 15-
29 rozporządzenia (WE) nr ...., organizują 
i wykonują nadzór nad zabawkami 
wprowadzanymi do obrotu. Poza 
wymienionymi przepisami stosuje się także 
art. 39 tej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony
Uprawnienia organów nadzoru rynku
1. Organy nadzoru rynku mogą wymagać 
od przedmiotowych podmiotów 
gospodarczych wszelkich informacji 
uznanych za niezbędne do celów 
skutecznego nadzoru rynku, włącznie z 
dokumentacją techniczną, o której mowa 
w art. 20.
2. Organy nadzoru rynku mogą się 
zwrócić do jednostki notyfikowanej o 
dostarczenie informacji dotyczącej 
każdego świadectwa badania typu WE, 
którą jednostka ta wydała lub cofnęła oraz 
każdej odmowy wydania takiego 
świadectwa, włącznie ze sprawozdaniami z 
badań oraz dokumentacją techniczną. 
3. Organy nadzoru rynku są uprawnione 
do wejścia do pomieszczeń 
przedmiotowych podmiotów 
gospodarczych, w przypadkach, gdy 
wydaje się to konieczne do wykonywania 
nadzoru w odniesieniu do zabawek 
zgodnie z art. 37.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.



PR\727440PL.doc 41/66 PE407.804v01-00

PL

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Organy nadzoru rynku mogą się 
zwrócić do jednostki notyfikowanej o 
udzielenie informacji dotyczących 
każdego świadectwa badania typu WE, 
które jednostka ta wydała lub cofnęła oraz 
jakiejkolwiek odmowy wydania takiego 
świadectwa, włącznie ze sprawozdaniami z 
testów oraz dokumentacją techniczną.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40 skreślony
Współpraca w zakresie nadzoru rynku

1. Państwa członkowskie gwarantują 
skuteczną współpracę i wymianę 
informacji na temat wszystkich kwestii 
odnoszących się do zabawek 
stwarzających ryzyko, pomiędzy własnymi 
organami nadzoru rynku a analogicznymi 
organami z innych państw członkowskich, 
jak również pomiędzy własnymi władzami 
i Komisją oraz odpowiednimi agencjami 
wspólnotowymi.
2. Do celów ust. 1, na żądanie, organy 
nadzoru rynku jednego państwa 
członkowskiego udzielają pomocy 
organom innych państw członkowskich, 
dostarczając informacji lub dokumentów, 
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prowadząc odpowiednie dochodzenia lub 
stosując inne środki, bądź uczestnicząc w 
dochodzeniach wszczętych w innych 
państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W przypadku gdy organy nadzoru rynku 
jednego państwa członkowskiego podjęły 
działania zgodnie z art. 20 rozporządzenia 
(WE) nr .... lub mają wystarczające 
powody, by sądzić, że dana zabawka objęta 
niniejszą dyrektywą stwarza ryzyko dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa osób albo 
innych kwestii ważnych z punktu widzenia 
ochrony interesów publicznych objętych 
zakresem niniejszej dyrektywy, 
przeprowadzają one ocenę tej zabawki pod 
kątem spełnienia wszystkich wymogów 
określonych w niniejszej dyrektywie. 
Zainteresowane podmioty gospodarcze 
współpracują o ile to konieczne z 
organami oceny zgodności. 

Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru 
rynku stwierdzają, że dana zabawka nie 
spełnia wymogów określonych w 
niniejszej dyrektywie, żądają one od 
właściwego podmiotu gospodarczego 
podjęcia wszelkich odpowiednich działań 
naprawczych w celu doprowadzenia 
zabawki do zgodności z tymi wymogami 
lub do wycofania zabawki z obrotu lub jej 
wycofania od konsumentów w 
wyznaczonym przez siebie rozsądnym 
terminie, stosownym do charakteru ryzyka.

Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru 
rynku stwierdzają, że dana zabawka nie 
spełnia wymogów określonych w 
niniejszej dyrektywie, bezzwłocznie żądają 
one od właściwego podmiotu 
gospodarczego podjęcia wszelkich 
odpowiednich działań naprawczych w celu 
doprowadzenia zabawki do zgodności z 
tymi wymogami, wycofania zabawki z 
obrotu lub jej wycofania od konsumentów 
w wyznaczonym przez siebie rozsądnym 
terminie, stosownym do charakteru ryzyka.
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Organy nadzoru rynku powiadamiają o 
tym odpowiednią jednostkę notyfikowaną.
Art. 21 rozporządzenia (WE) nr … ma 
zastosowanie do środków, o których mowa 
w drugim akapicie.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Podmiot gospodarczy zapewnia podjęcie 
wszystkich właściwych działań
naprawczych w odniesieniu do wszystkich 
zabawek, które udostępnił on na rynku w 
poszczególnych krajach Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 5 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, 
zawierają wszelkie dostępne szczegóły, 
przede wszystkim dane umożliwiające 
identyfikację zabawki niespełniającej 
warunków zgodności, informacje na temat 
pochodzenia zabawki, charakteru 
występującego ryzyka oraz rodzaju i 

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, 
muszą zawierać wszelkie dostępne 
szczegóły, przede wszystkim dane 
umożliwiające identyfikację produktu 
niespełniającego warunków zgodności, 
informacje na temat pochodzenia produktu, 
charakteru domniemanej niezgodności i 
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okresu obowiązywania podjętych środków 
krajowych. W szczególności organy oceny 
zgodności wskazują, czy brak zgodności 
wynika z:

związanego z tym zagrożenia, rodzaju i 
okresu obowiązywania przyjętych środków 
krajowych, a także argumenty wysuwane 
przez właściwy podmiot gospodarczy. W 
szczególności organy oceny zgodności 
wskazują, czy brak zgodności wynika z:

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie zapewniają 
niezwłoczne przyjęcie właściwych środków 
ograniczających w odniesieniu do danej 
zabawki, takich jak niezwłoczne 
wycofanie zabawki z obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie uznania krajowego środka za 
uzasadniony i stwierdzenia, że niezgodność 
zabawki wynika z uchybień w normach 
zharmonizowanych, o których mowa w art. 
41 ust. 5 lit. b), Komisja lub państwo 
członkowskie kieruje sprawę do stałego 
komitetu powołanego na mocy art. 5 

3.  W razie uznania krajowego środka za 
uzasadniony i stwierdzenia, że niezgodność 
zabawki wynika z uchybień w 
zharmonizowanych normach, o których 
mowa w art. 41 ust. 5 lit. b), Komisja 
powiadamia właściwy europejski organ 
normalizacyjny (właściwe europejskie 
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dyrektywy 98/34/WE. organy normalizacyjne) i kieruje sprawę 
do komitetu powołanego artykułem 5 
dyrektywy 98/34/WE. Komitet ten zasięga 
opinii właściwego europejskiego organu 
normalizacyjnego (właściwych 
europejskich organów normalizacyjnych) 
i niezwłocznie wydaje swą opinię.

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli środek określony w art. 41 ust. 4 jest 
rodzajem środka, który zgodnie z art. 12 
dyrektywy 2001/95/WE należy zgłosić za 
pośrednictwem wspólnotowego systemu 
szybkiego informowania (RAPEX), nie jest 
konieczne oddzielne zgłoszenie na mocy 
art. 41 ust. 4 niniejszej dyrektywy, pod 
warunkiem, że spełnione są następujące 
warunki: 

Jeżeli środek określony w art. 41 ust. 4 jest 
rodzajem środka, który zgodnie z art. 22  
rozporządzenia (WE) nr ... należy zgłosić 
za pośrednictwem wspólnotowego systemu 
szybkiego informowania (RAPEX), nie jest 
konieczne oddzielne zgłoszenie na mocy 
art. 41 ust. 4 niniejszej dyrektywy, pod 
warunkiem, że spełnione są następujące 
warunki: 

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) dokumentacja techniczna jest 
niedostępna albo niekompletna.
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Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nazwa i adres (upoważnionego 
przedstawiciela) producenta;

2. Nazwa i adres producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela:

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przedmiot deklaracji (identyfikator 
zabawki umożliwiający odtworzenie jej 
historii);

4. Przedmiot deklaracji (identyfikator 
zabawki umożliwiający odtworzenie jej 
historii; w stosownych przypadkach może 
obejmować zdjęcie):

Or. en

Uzasadnienie

 Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jednostka notyfikowana … (nazwa, 
numer)… przeprowadziła … (opis 
interwencji)… i wydała świadectwo: …

7. W stosownych przypadkach, jednostka
notyfikowana … (nazwa, numer)… 
przeprowadziła … (opis interwencji)… i 
wydała świadectwo: …

Or. en

Uzasadnienie

  Techniczne dostosowanie do pakietu towarowego.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić ochronę dzieci przed 
niedawno ujawnionym ryzykiem, należy 
również przyjąć nowe podstawowe 
wymogi bezpieczeństwa. Należy zwłaszcza 
uzupełnić i uaktualnić przepisy dotyczące 
substancji chemicznych w zabawkach. 
Przepisy te powinny stanowić, że zabawki 
muszą być zgodne z ogólnym 
prawodawstwem z zakresie środków 
chemicznych, zwłaszcza z 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniającego 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 
Przepisy te powinny jednak również być 

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

dostosowane do szczególnych potrzeb 
dzieci, które są wrażliwą grupą 
konsumentów. Należy ustanowić w 
związku z tym nowe, oparte na analizie 
ryzyka ograniczenia dotyczące substancji, 
które są zaliczane do substancji 
rakotwórczych, mutagennych, toksycznych 
z punktu widzenia rozrodczości (CMR), 
zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG z dnia 
27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawodawczych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania substancji 
niebezpiecznych oraz substancji 
zapachowych w zabawkach, z racji 
szczególnego ryzyka, jakie te substancje 
mogą pociągać za sobą dla zdrowia 
człowieka. Szczególne wartości 
dopuszczalne ustanowione w dyrektywie 
88/378/EWG dla niektórych substancji 
powinny być aktualizowane, aby 
uwzględnić postęp wiedzy naukowej.

Or. nl

Uzasadnienie

 Ograniczenia zawarte w niniejszej dyrektywie opierają się na ewentualnym negatywnym 
skutku wynikającym z połączenia zagrożenia i narażenia na działanie. Rozsądnie jest zatem 
jednoznacznie ująć te uwagi w preambule.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

34a. Po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy konieczne jest wprowadzenie 
dwuletniego zharmonizowanego okresu 
przejściowego, aby producenci zabawek i 
inne podmioty na rynku mieli czas na 
dostosowanie się do nowych wymogów 
technicznych oraz na zapewnienie 
spójnego zastosowania niniejszej 
dyrektywy w Unii Europejskiej.
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Or. nl

Uzasadnienie

 Projekt dyrektywy przewiduje, że państwa członkowskie nie mogą utrudniać wprowadzania 
do obrotu zabawek zgodnych z przepisami dyrektywy 88/373/EWG i takich, które zostały 
wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy lub nie później niż 2 lata 
po jej wejściu w życie.  Aby uniknąć nieporozumień jeśli chodzi o niewłaściwą interpretację 
przepisów, lepiej wyraźnie ująć te uwagi w preambule.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „udostępnianie na rynku” oznacza 
odpłatne lub nieodpłatne dostarczanie 
zabawki na rynek Wspólnoty do celów 
dystrybucji, konsumpcji lub stosowania, w 
ramach działalności handlowej;

1) „udostępnienie na rynku”: oznacza 
odpłatne lub nieodpłatne, w celach 
zarobkowych lub niezarobkowych,
dostarczanie zabawki na rynek Wspólnoty 
do celów dystrybucji, konsumpcji lub 
stosowania, w ramach działalności 
handlowej;

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa musi również regulować dostarczanie zabawek przez stowarzyszenia 
non-profit. 

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11)  „zabawka ruchowa” oznacza zabawkę 
przeznaczoną do użytku domowego, 
skonstruowaną tak, aby unieść ciężar 
jednego dziecka lub większej liczby dzieci, 
z wykluczeniem pojazdów dla dzieci i 
przeznaczoną dla zabawy na niej lub w niej 
– takie jak huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, 

11) „zabawka ruchowa” oznacza zabawkę 
przeznaczoną do użytku domowego, z 
wykluczeniem pojazdów dla dzieci i 
przeznaczoną dla zabawy na niej lub w niej 
– takie jak huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, 
konstrukcje do wspinania się, trampoliny, 
brodziki i zabawki dmuchane 
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konstrukcje do wspinania się, trampoliny, 
brodziki i zabawki dmuchane 
nieprzeznaczone do użytku w wodzie.

nieprzeznaczone do użytku w wodzie, 
niezależnie od tego, czy skonstruowano ją 
tak, aby uniosła ciężar jednego dziecka 
lub większej liczby dzieci.

Or. nl

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a) „jednoznacznie skonstruowana lub 
przeznaczona dla dzieci należących do 
grupy wiekowiej x”: pojęcie oznaczające, 
że dziecko powinno dysponować 
umiejętnościami i możliwościami 
intelektualnymi odpowiednimi dla 
docelowej grupy wiekowej. 

Or. nl

Uzasadnienie

 Należy przeciwdziałać temu, by producent nieświadmie oznaczył produkt etykietą z fałszywą 
kategorią wiekową celem uniknięcia określonych zobowiązań i/lub odpowiedzialności.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Odnośnie do zabawek, które pod 
względem funkcji, rozmiarów lub 
innych cech przeznaczone są dla 
dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, 
nie należy używać ostrzeżeń ujętych 
w podpunkcie 1 części B załącznika 
V. 
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Or. nl

Uzasadnienie

 Organy nadzoru często zauważają, że zabawki przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia 
opatrzone są oznakowaniem „nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu 
na...”. W ten sposób niektórzy producenci próbują uniknąć odpowiedzialności lub 
przygotowują ewentualną „przykrywkę” na wypadek odpowiedzialności karnej.  Ponieważ w 
załączniku V nie zakazuje się jednoznacznie umieszczania tego zdania, jego zawarcie w 
dyrektywie znacznie ułatwi organom nadzoru rynku egzekwowanie prawa.  

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Uzasadnienie

 Nawet gdy państwo członkowskie nie określa przepisów, co do wyboru języka, podstawowe 
informacje muszą zostać podane w języku, który powinien być zrozumiały dla konsumenta.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostrzeżenia określające minimalny i 
maksymalny wiek użytkownika powinny 

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

być widoczne i czytelne.

Or. nl

Uzasadnienie

Celem niniejszej dyrektywy jest dopilnowanie, by konsument został właściwie poinformowany, 
bez wkraczania w zasady ekspozycji towarów w sklepach przez dystrybutorów.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zabawki nieposiadające oznaczenia CE i 
które nie spełniają przepisów niniejszej 
dyrektywy mogą być umieszczone na 
targach i na wystawach, o ile zostanie do 
nich dołączona informacja, która wyraźnie 
wskazuje, że zabawka nie spełnia 
wymogów niniejszej dyrektywy i nie jest 
na sprzedaż ani nie jest dystrybuowana 
nieodpłatnie.

7. Państwa członkowksie nie mogą 
zapobiegać, by zabawki nieposiadające 
oznaczenia CE i które nie spełniają 
przepisów niniejszej dyrektywy były
umieszczone na targach i na wystawach, o 
ile zostanie do nich dołączona informacja, 
która wyraźnie wskazuje, że zabawka nie 
spełnia wymogów niniejszej dyrektywy i 
nie jest na sprzedaż ani nie jest 
dystrybuowana nieodpłatnie.
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Or. nl

Uzasadnienie

 Uściślenie tekstu w świetle funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed wprowadzeniem zabawki do obrotu 
producenci przeprowadzą analizę zagrożeń 
chemicznych, fizycznych, mechanicznych, 
elektrycznych, palności, higieny i 
radioaktywnych, które zabawka może 
stwarzać oraz ocenę ewentualnego 
narażenia na nie.

Przed wprowadzeniem zabawki do obrotu 
producenci przeprowadzą analizę zagrożeń 
chemicznych, fizycznych, mechanicznych, 
elektrycznych, palności i radioaktywnych, 
które zabawka może stwarzać oraz ocenę 
ewentualnego narażenia na nie.

Or. nl

Uzasadnienie

 Zagrożenie to nie wynika z samej zabawki, ale sposobu, w jaki się z niej korzysta.  Takiej 
analizy nie da się zatem przeprowadzić w rozstrzygający sposób. 

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rowery, hulajnogi i inne środki 
transportu przeznaczone do użytku 
sportowego lub poruszania się po drogach 
lub ścieżkach publicznych.

4. Hulajnogi i inne środki transportu 
przeznaczone do użytku sportowego lub 
poruszania się po drogach lub ścieżkach 
publicznych.

Rowery o maksymalnej wysokości 
siodełka przekraczającej 435 mm, 
obliczonej jako pionowa odległość od 
podłoża do powierzchni siodełka, przy 
poziomej pozycji siodełka oraz ustawieniu 
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sztycy podsiodłowej w najniższej pozycji;

Or. nl

Uzasadnienie

Aktualnie obowiązujące prawodawstwo europejskie dotyczące rowerów dziecięcych nie jest 
jasne i czyni rozróżnienia miedzy rowerami o maksymalnej wysokości siodełka poniżej 435 
mm (EN 71-1), rowerami o maksymalnej wysokości siodełka powyżej 435 mm a poniżej 635
mm (EN14765), a rowerami przekraczającymi 635 mm (EN 14764). Pierwszy rodzaj rowerów 
nie jest przeznaczony do poruszania się po drogach publicznych i w zależności od legislacji 
danego państwa członkwoskiego uznaje się go za rower lub nie. Również dla organów 
nadzoru rynku, jaki i producentów ten brak spójności prowadzi do niejasności. 

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część I – ustęp 4 – zdanie 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki, które są wyraźnie przeznaczone 
dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy i 
ich części składowe oraz wszelkie dające 
się odłączyć elementy tych zabawek, 
muszą posiadać takie wymiary, aby 
uniemożliwić ich połknięcie i/lub 
przedostanie się do dróg oddechowych. 
Dotyczy to także innych zabawek, które są 
przeznaczone do wkładania do ust oraz ich 
części składowych oraz wszelkich 
dających się odłączyć elementów tych
zabawek.

Zabawki, które są wyraźnie przeznaczone 
dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy i 
ich części składowe oraz wszelkie dające 
się odłączyć elementy tych zabawek, 
muszą posiadać takie wymiary, aby 
uniemożliwić ich połknięcie i/lub 
przedostanie się do dróg oddechowych. 
Dotyczy to także ustników innych 
zabawek, które są przeznaczone do 
wkładania do ust oraz ich części 
składowych oraz wszelkich dających się 
odłączyć elementów ustników, niezależnie 
od grupy wiekowej, dla ktorej zabawka 
jest przeznaczona.

Or. nl

Uzasadnienie

Aktualne brzmienie jest zbyt restrykcyjne, jeśli chodzi o zakaz, że zabawki dla starszych 
dzieci, przeznaczone do wkładania do ust, nie mogą zawierać żadnych małych elementów.
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Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Uzasadnienie

Zaleca się użycie dobitniejszego sformułowania.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl
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Uzasadnienie

Nie ma wystarczajacych przesłanek, by kategorie 1, 2 i 3 CMR w zabawkach traktować 
oddzielnie.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

Nie ma wystarczajacych przesłanek, by kategorie 1, 2 i 3 CMR w zabawkach traktować 
oddzielnie. Niniejsza poprawka nawiązuje do poprawki do załacznika II, część III, pkt 4, 
wniesionej przez sprawozdawczynię.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zabawki lub ich części przeznaczone 
do wkładania do ust, niezależnie od grupy 
wiekowej, dla której są one przeznaczone, 
spełniają przepisy w zakresie limitów 
migracji określonych dla opakowań 
żywności, jak określono w rozporzadzeniu 
(WE) nr 1935/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 
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października 2004 r. w sprawie 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością.

Or. nl

Uzasadnienie

Rozsadnym rozwiązaniem jest, by istniejące przepisy w zakresie materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością miały również zastosowanie do zabawek lub ich 
części, które przeznaczone są do wkładania do ust.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Zabawki przeznaczone do 
wielokrotnego kontaktu ze skórą, jak 
farba do malowania rękami lub 
plastelina, spełniają wymogi dotyczące 
składu i etykietowania określone w 
dyrektywie 76/68/EWG. 

Or. nl

Uzasadnienie

Nie ma powodu, by w dyrektywie dotyczącej zabawek przyjmować mniej surowe 
postanowienia w odniesieniu do zabawek przeznaczonych do wielokrotnego kontaktu ze 
skórą, niż te, jakie przewiduje dyrektywa dotycząca kosmetyków. 

Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część III – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabawki nie zawierają 
następujących substancji 
zapachowych mogących 
powodować alergie:
1. Oman wielki (Inula helenium)

Zabawki nie zawierają 
następujących substancji 
zapachowych mogących 
powodować alergie:
1. Oman wielki (Inula helenium)



PE407.804v01-00 58/66 PR\727440PL.doc

PL

2. Izotiocyjanian allilu
3. Cyjanek benzylu
4. 4-tert-butylofenol
5. Olejek komosowy
6. Alkohol cyklamenowy
7. Maleinian dimetylu
8. Dihydrokumaryna
9. 2,4-dihydroksy-3-
metylobenzaldehyd
10. 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)
11. 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna
12. Dimetylo-cytrakonian
13. 7,11-dimetylo-4,6,10-
dodekatrien-3-on
14. 6,10-dimetylo-3,5,9-
undekatrien-2-on
15. Difenyloamina
16. Akrylan etylu
17. Liść figowy, świeży i preparaty
18. Trans-2-heptenal
19. Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
20. Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
21. Alkohol hydroabietylowy
22. 4-etoksyfenol
23. 6-izopropylo-2-
dekahydronaftalen
24. 7-metoksykumaryna
25. 4-metoksyfenol
26. 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-
on
27. 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-
3-on
28. Metyl trans-2-butylenowy
29. 6-metylokumaryna
30. 7-metylokumaryna
31. 5-metylo-2,3-heksano-dion
32. Olejek z korzeni Kostus 

2. Izotiocyjanian allilu
3. Cyjanek benzylu
4. 4-tert-butylofenol
5. Olejek komosowy
6. Alkohol cyklamenowy
7. Maleinian dimetylu
8. Dihydrokumaryna
9. 2,4-dihydroksy-3-
metylobenzaldehyd
10. 3,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-
Diwodorogeraniol)
11. 4,6-dimetylo-8-trzeciorzędowa-
butylkumaryna
12. Dimetylo-cytrakonian
13. 7,11-dimetylo-4,6,10-
dodekatrien-3-on
14. 6,10-dimetylo-3,5,9-
undekatrien-2-on
15. Difenyloamina
16. Akrylan etylu
17. Liść figowy, świeży i preparaty
18. Trans-2-heptenal
19. Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
20. Trans-2-heksenolowy acetal 
dietylowy
21. Alkohol hydroabietylowy
22. 4-etoksyfenol
23. 6-izopropylo-2-
dekahydronaftalen
24. 7-metoksykumaryna
25. 4-metoksyfenol
26. 4-(p-metoksyfenylo)-3-buten-2-
on
27. 1-(p-metoksyfenylo)-1-penten-
3-on
28. Metyl trans-2-butylenowy
29. 6-metylokumaryna
30. 7-metylokumaryna
31. 5-metylo-2,3-heksano-dion
32. Olejek z korzeni Kostus
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(Saussurea lappa Clarke)
33. 7-etoksy-4-metylokumaryna
34. Heksahydrokumaryna
35. Balsam peruwiański 
(Myroxylon pereirae Klotzsch)
36. 2-Pentylidenocykloheksanol
37. 3,6,10-trimetylo-3,5,9-
undekatrien-2-on
38. Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)

(Saussurea lappa Clarke)
33. 7-etoksy-4-metylokumaryna
34. Heksahydrokumaryna
35. Balsam peruwiański 
(Myroxylon pereirae Klotzsch)
36. 2-Pentylidenocykloheksanol
37. 3,6,10-trimetylo-3,5,9-
undekatrien-2-on
38. Olejek werbenowy (Lippia citriodora 
Kunth.)

Śladowa obecność wymienionych 
substancji jest dopuszczalna, pod 
warunkiem, iż jest ona 
nieunikniona z punktu widzenia 
technicznego, przy zastosowaniu 
zasad dobrej praktyki wytwarzania.
Dodatkowo należy wymienić 
następujące substancje zapachowe 
mogące powodować alergie, jeżeli 
dodano je do zabawek w stężeniach 
przekraczających 0,01 % wagowo:

.

1. Amyl cinnamal
2. Amylcinnamyl alkohol
3. Anisyl alcohol
4. Alkohol benzylowy
5. Benzyl benzoate
6. Benzyl cinnamate
7. Benzyl salicylate
8. Cinnamal
9. Cinnamyl alcohol
10.Citral
11. Citronellol
12. Coumarin
13. Eugenol
14. Farnesol
15. Geraniol
16. Hexyl cinnamaldehyde
17. Hydroxy-citronellal
18. Hydroxy-
methylpentylcyclohexenecarboxalde
hyde

39. Amyl cinnamal
40. Amylcinnamyl alkohol
41. Anisyl alcohol
42. Alkohol benzylowy
43. Benzyl benzoate
44. Benzyl cinnamate
45. Benzyl salicylate
46. Cinnamal
47. Cinnamyl alcohol
48. Citral
49. Citronellol
50. Coumarin
51. Eugenol
52. Farnesol
53. Geraniol
54. Hexyl cinnamaldehyde
55. Hydroxy-citronellal
56. Hydroxy-
methylpentylcyclohexenecarboxalde
hyde
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19. Isoeugenol
20. Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: 2-(4-
tert-butylobenzylo) propionaldehyd
21. d-Limonene
22. Linalool
23. Węglan metyloheptynu
24. 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
25. Oak moss extract
26. Treemoss extract

57. Isoeugenol
58. Lilial (wymieniony w pozycji 83 
dyrektywy kosmetycznej jako: 2-(4-
tert-butylobenzylo) propionaldehyd
59. d-Limonene
60. Linalool
61. Węglan metyloheptynu
62. 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-
cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on
63. Oak moss extract
64. Treemoss extract

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

Or. nl

Uzasadnienie

Nierozsądne jest używanie w zabawkach substancji zapachowych, które mogą wywoływać u 
dzieci alergie.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część V – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Zabawki muszą być tak zaprojektowane 
i wyprodukowane, aby spełniały wymogi 
w zakresie higieny i czystości w celu 
uniknięcia wszelkiego ryzyka infekcji, 
zachorowania i zatrucia. Powinna istnieć 
możliwość umycia, wyszorowania i 
zdezynfekowania zabawek. 

Or. nl
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Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część V – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Zabawki tekstylne dla dzieci do 36 
miesiąca życia mogą być prane i spełniają 
wymogi bezpieczeństwa także po praniu. 
Jeżeli zabawka zawiera element 
mechaniczny, który może ulec 
uszkodzeniu przy zanurzeniu w wodzie, 
powinna istnieć możliwość wyczyszczenia 
jej powierzchni tekstylnej.

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana ma znaczenie dla zachowania higieny.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część B – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zabawki w żywności 7. Zabawki w żywności

Zabawki znajdujące się w żywności 
lub wymieszane z żywnością 
zawierają ostrzeżenie:

Zabawki znajdujące się w żywności 
lub wymieszane z żywnością 
zawierają ostrzeżenie:

„Zalecany nadzór osoby dorosłej” „Przed podaniem żywności dziecku, 
usunąć zabawkę”.

Or. nl

Uzasadnienie

Takie sformułowanie gwarantuje dziecku większą ochronę.
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UZASADNIENIE

1. Kontekst i nowe elementy wniosku

Wniosek Komisji ma na celu uchylenie i zastąpienie dyrektywy 88/378/EWG z dnia 3 maja 
1988 r. dotyczącej bezpieczeństwa zabawek.

Dyrektywa 88/378/EWG była pierwszą dyrektywą wprowadzoną zgodnie z tzw. „nowym 
podejściem”, w ramach którego w prawodawstwie określono podstawowe wymogi 
bezpieczeństwa, a po techniczne wymagania odsyłano do sharmonizowanych norm. 
Proponowana nowa dyrektywa opiera się na tej samej zasadzie. 

Chociaż dyrektywa z 1988 r. spełniła pokładane w niej oczekiwania i zapewniła wysoki 
poziom bezpieczeństwa zabawek w Unii Europejskiej, po 20 latach nadszedł czas na jej 
uaktualnienie. Należy również wziąć pod uwagę nowe formy zagrożeń bezpieczeństwa, które 
mogą się pojawić w następstwie rozwoju i wprowadzania na rynek nowych rodzajów 
zabawek, potencjalnie wykonanych z nowych materiałów.

Główne punkty, jakie należy poddać przeglądowi, to, zdaniem Komisji:

a. wprowadzanie surowszych wymogów bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi 
o wykorzystanie substancji chemicznych, oraz wymogów w zakresie cech dtyczących 
elektryczności.  Charakterystyki fizyczne i mechaniczne również brane są pod uwagę 
(zagrożenie uduszeniem lub uduszenie przez połknięcie);

b. uściślenie zakresu zastosowania i pojęć zawartych w dyrektywie;

c. skuteczniejsze i spójniejsze wdrożenie dyrektywy. Sprowadza się to do 
wzmocnienia przez państwa członkowskie nadzoru rynku, opracowania jasnych 
przepisów dotyczących sporządzania przez producentów zabawek dokumentacji 
technicznej produktów, dostosowania zasad w zakresie oznakowania CE do 
zmienionych ram prawnych oraz narzucenia producentom nowych obowiązków, by w 
ramach przygotowania dokumentacji technicznej przeprowadzano analizę ryzyka, 
jakie zabawka może sobą reprezentować. 

d. zgodność z ogólnymi ramami prawnymi dotyczącymi wprowadzania do 
obrotu.

Proponowana dyrektywa dotyczy wyłącznie (fizycznego) bezpieczeństwa zabawki i nie 
zawiera żadnych postanowień odnoszących się do jej wartości edukacyjnej czy aspektów 
moralnych.

2. Zgodność wniosku z nowymi przepisami przyjętymi w ramach tzw. „pakietu 
towarowego”

Ramy prawne wprowadzenia towarów na rynek mają zostać wkrótce zmienione.
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Chodzi o: 
- nowe rozporządzenie dotyczące wprowadzenia produktów do obrotu; rozporządzenie to 
obejmuje przepisy w zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego; 

- nową decyzję dotyczącą wprowadzenia produktów do obrotu; decyzja ta obejmuje m.in. 
artykuły standardowe, które będą zastosowane w dyrektywach stosujących nowe podejście.

Nowa dyrektywa musi zostać dostosowana do nowych ram prawnych.  Wniosek Komisji jest 
zgodny z uprzednio proponowanymi przez Komisję rozporzadzeniem i decyzją, ale nie z 
tekstem, jaki dnia 21 lutego 2008 r. przyjął Parlament Europejski i który prawdopodobnie 
zostanie przyjęty przez Radę. Komisja ogłosiła, że nie zamierza formułować zmienionego 
wniosku w sprawie dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa zabawek, by zapewnić zgodność z 
nowym pakietem towarowym. 

Aby posunąć do przodu prace nad proponowaną dyrektywą, sprawozdawczyni sugeruje, by 
Parlament Europejski wprowadził techniczne dostosowania tekstu dyrektywy do niedawno 
przez niego przyjętego tekstu ramowego (tzw. „pakiet towarowy”).  Chodzi o dostosowania:

- definicji,
- ogólnych obowiązków podmiotów rynkowych, 
- domniemania zgodności,
- formalnego zastrzeżenia do norm zharmonizowanych,
- zasad oznakowania CE,
- wymogów wobec organów oceny zgodności, 
- procedur notyfikacyjnych,
- procedur postępowania z produktami stwarzjącymi zagrożenie.

Poprawki od 1 do 79 dotyczą technicznych dostosowań do nowych ram prawnych. Są one 
zgodne z dokonanymi przez Parlament Europejski wyborami i przyjętymi decyzjami jeśli 
chodzi o te ramy ogólne.

3. Ocena

- ogólnie

Sprawozdawczyni jest zdania, że dzieci, jako najbardziej narażona na niebezpieczeństwo 
grupa konsumentów, muszą być objęte możliwie jak najszerszą ochroną, a ich rodzice i 
opiekunowie powinni móc pokładać nadzieję w tym, że proponowane na europejskim rynku 
zabawki spełniają surowe normy bezpieczeństwa. 

Dlatego sprawozdawczyni w pełni skłania się ku proponowanym przez Komisję celom: 
uaktualnienia, uściślenia i wzmocnienia wymogów bezpieczeństwa dyrektywy i systemu jej 
egzekwowania.  

Sprawozdawczyni w dużej mierze popiera również zaproponowane przez Komisję zmiany lub 
uzupełniania postanowień obowiązującej dyrektywy 88/378/EWG. 

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wniesionych przez sprawozdawczynię poprawek:
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- właściwości chemiczne

Sprawozdawczyni w pełni popiera wprowadzenie określonych wymogów co do stosowania 
substancji rakotwórczych, mutogennych i toksycznych ze względu na zaburzenia 
rozrodczości (tzw. substancje CMR) proponuje jednak jeszcze je zaostrzyć. Nie widzi 
bowiem żadnych powodów, by czynić rozróżnienia między substancjami kategorii 1 i 2 z 
jednej strony, a kategorii 3 z drugiej1, jeśli chodzi o wprowadzanie wyjątkowego zezwolenia 
na ich użycie. 

Sprawozdawczyni proponuje, by ujednolicić warunki pozwalające na wprowadzenie 
wyjątkowego zezwolenia dla tych trzech kategorii substancji, a mianowicie by komitet 
naukowy oceniał wykorzystanie substancji w zabawce i uznał je za akceptowalne, a także by 
nie były dostępne żadne alternatywne substancje.

Sprawozdawczyni proponuje również całkowicie zakazać wykorzystania przy produkcji 
zabawek alergizujacych substancji zapachowych.

- właściwości mechaniczne

Pomimo zaniepokojenia ryzykiem, jakie może stwarzać wykorzystywanie w zabawkach 
małych, lecz bardzo silnych magnesów, sprawozdawczyni uważa, że nie jest konieczne 
ujmowanie w dyrektywie szczególnych przepisów odnoszących się do magnesów.

Szczegółowa norma dotycząca magnetycznych zabawek jest przygotowywana przez CEN 
(Europejski Komitet Normalizacyjny), a Komisja przyjęła tymczasowe przepisy (obowiązek 
umieszczenia ostrzeżenie, że istnieje możliwość powstania zagrożenia przy połknięciu więcej 
niż jednego magnesu).

- zabawki wykonane metodą rzemieślniczą lub poza serią

Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę, że małym i średnim przedsiębiorstwom, które 
produkują zabawki metodą rzemieślniczą, a przynajmniej nie w formie seryjnej, nie bedzie 
łatwo sprostać zaostrzonym przepisom niniejszej dyrektywy. Sprawozdawczyni pracuje nad 
rozwiazaniem, ale nie osiągnęła jeszcze prawnie rozstrzygajacego rozwiązania. Chętnie 
zapozna się z opinią kolegów w tej sprawie. 

- zabawki, które są jednoznacznie zaprojektowane lub przeznaczone dla dzieci z określonej 
grupy wiekowej

Zbyt często na zabawkach, które wyraźnie przeznaczone są dla niemowląt lub bardzo małych 
dzieci, umieszcza się ostrzeżenie, że nie są one przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 36 
miesięcy. W ten sposób producent usiłuje ominąć surowe przepisy bezpieczeństwa i uniknąć 
ewentualnej odpowiedzialności. Takie postępowanie jest nieodpowiedzialne i musi być 
                                               
1 Kategoria I „Substancje znane jako rakotwórcze dla człowieka”; kategoria II „Substancje, które powinny być 
uznane za rakotwórcze dla człowieka”; kategoria III „Substancje, które mogą powodować dotyczące człowieka 
odpowiednie efekty rakotwórcze, lecz w odniesieniu do których dostępne informacje nie są wystarczające do 
dokonania zadawalającej oceny”.
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zakazane. 
Ponadto nieprawidłowe wskazanie na wiek jest nieczytelne dla kupujących i nie przyczynia 
się do budzenia u konsumentów zaufania co do bezpieczeństwa zabawki. 

Naleźy uściślić odpowiednie postanowienia w art. 10 dyrektywy. 

- zabawki, które wchodzą w kontakt z ustami lub skórą

Zabawki, które przeznaczone są do wielokrotnego wkładania do ust (na przykład instrumenty 
muzyczne, gryzaczki, itp.), niezależnie od wieku dzieci, dla których są przeznaczone, muszą 
spełniać te same ścisłe limity migracji, które określono w dyrektywie 1935/2004/WE. 

Zabawki, które przeznaczone są do wielkorotnego kontaktu ze skórą dzieci, niezależnie od ich 
wieku, muszą spełniać przepisy w zakresie etykietowania i składu, ujęte w dyrektywie 
dotyczącej kosmetyków.

- punkt zgłoszeniowy ds. bezpieczeństwa zabawek 

W niektórych państwach członkowskich wprowadza sie punkty zgłoszeniowe ds. 
niebezpiecznych zabawek, do których osoby zawodowo opiekujące się dziećmi, ale także 
konsumenci/rodzice mogą zgłaszać informacje o niebezpiecznych cechach zabawek lub 
przypadkach wypadków lub sytuacjach zbliżonych do wypadków, spowodowanych przez 
zabawki.   

Nieopowiadając się za wprowadzaniem właśnie takich punktów w każdym z państw 
członkowskich sprawozdawczyni uważa, że użyteczne byłoby zbadanie, czy konsumenci 
świadomi są tego, że w przypadku zetknięcia się z niebezpieczną zabawką, mogą zawiadomić 
o tym instancję, która może wykorzystać te informacje we właściwy sposób. 

- język

Sprawą o zasadniczym znaczeniu jest, by ostrzeżenia, jakich umieszczania wymaga 
dyrektywa, a także instrukcje dotyczące użytkowania zabawek, formułowane były w 
zrozumiałym dla konsumenta języku. Zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie 
mogą zdecydować, który lub które z języków są zrozumiałe dla konsumentów. 


