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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind siguranța jucăriilor
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0009)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0039/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, avizul 
Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și avizul 
Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

                                               
1 JO C ... / Nepublicat încă în JO.
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Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „reprezentant autorizat” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică stabilită 
în Comunitate care a primit un mandat 
scris din partea unui producător prin care 
este autorizată să îndeplinească în numele 
său sarcini specifice;

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „distribuitor” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică din lanțul de 
aprovizionare, care introduce o jucărie pe 
piață;

4.„distribuitor” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică din lanțul de 
aprovizionare, alta decât producătorul sau 
importatorul, care desface o jucărie pe 
piață;

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „standard armonizat” înseamnă 
standardul adoptat de unul dintre 
organismele europene de standardizare 
enumerate în anexa I la Directiva nr. 
98/34/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului în conformitate cu articolul 6 
din Directiva nr. 98/34/CE;

7. „standard armonizat” înseamnă 
standardul adoptat de unul dintre 
organismele europene de standardizare 
enumerate în anexa I la Directiva nr. 
98/34/CE în temeiul unei cereri din partea 
Comisiei  în conformitate cu articolul 6 din 
directiva menționată;

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „legislația comunitară de armonizare 
” înseamnă orice legislație comunitară 
prin care se armonizează condițiile de 
comercializare a produselor;

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. „organism de evaluare a 
conformității” înseamnă un organism 
care efectuează activități de evaluare a 
conformității, inclusiv calibrări, testări, 
certificări și inspecții;

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10b. „organism național de acreditare” 
are semnificația care i s-a atribuit prin 
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Regulamentul (CE) nr. …;

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorii trebuie să se asigure că 
jucăriile lor sunt proiectate și fabricate în 
conformitate cu cerințele esențiale de 
siguranță prevăzute la articolul 9 și în
anexa II.

(1) Când își plasează jucăriile pe piață, 
producătorii trebuie să se asigure că 
acestea au fost proiectate și fabricate în 
conformitate cu cerințele esențiale de 
siguranță prevăzute la articolul 9 și anexa 
II.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea jucăriei cu cerințele 
aplicabile printr-o astfel de procedură, 
producătorii întocmesc o declarație CE de 
conformitate astfel cum se prevede la 
articolul 14 și aplică marcajul de 
conformitate prevăzut la articolul 16 
alineatul (1).

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea unei jucării cu cerințele 
aplicabile prin acea procedură, 
producătorii întocmesc o declarație CE de 
conformitate astfel cum se prevede la 
articolul 14 și aplică marcajul de 
conformitate în conformitate cu articolele 
15 și 16.

Or. en
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Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Ori de câte ori acest lucru este justificat 
de riscurile prezentate de o jucărie,
producătorii, pentru a proteja sănătatea și 
siguranța consumatorilor, testează prin 
eșantionare jucăriile comercializate, 
investighează și, dacă este cazul, mențin
un registru de plângeri, jucării neconforme 
și rechemări ale unor jucării, și 
informează distribuitorii privind orice
astfel de monitorizare.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producătorii indică pe jucărie numele (6) Producătorii indică pe jucărie numele 
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lor și adresa la care pot fi contactați sau, în 
cazul în care mărimea sau natura jucăriei 
nu permite acest lucru, producătorii indică 
aceste informații pe ambalaj sau într-un 
document care însoțește jucăria.

lor, denumirea sau marca lor comercială 
înregistrată și adresa la care pot fi 
contactați sau, dacă aceste lucru nu este 
posibil, producătorii indică aceste 
informații pe ambalaj sau într-un document 
care însoțește jucăria. Adresa trebuie să 
indice un singur punct de contact pentru 
producător.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Producătorii se asigură că jucăria 
este însoțită de instrucțiuni și informații 
de siguranță într-o limbă ușor de înțeles 
de către consumatori și alți utilizatori 
finali, în condițiile stabilite de statul 
membru în cauză.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că o jucărie introdusă pe 
piață nu este în conformitate cu legislația 
comunitară aplicabilă, iau măsurile 

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

imediat măsurile corective necesare pentru 
ca jucăria să fie adusă în conformitate cu 
aceasta, să fie retrasă sau rechemată, 
după caz. În plus, în cazul în care jucăria 
prezintă un risc, producătorii informează 
imediat în acest sens autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au 
desfăcut pe piață jucăria , indicând 
detaliile, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsură
corectivă luată.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități
naționale competente, furnizează acesteia 
toate informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea jucăriei, 
într-un limbaj ușor de înțeles de acea 
autoritate. Aceștia cooperează cu acea
autoritate, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru
eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile 
pe care le-au plasat pe piață. 

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Producătorii pot numi printr-un 
mandat în scris orice persoană fizică sau 
juridică rezidentă în Comunitate, 
(„reprezentantul autorizat”), să acționeze 
în numele lor pentru sarcini specifice cu 
privire la obligațiile producătorilor în 
temeiul prezentei directive.

(1) Un producător poate desemna un 
reprezentant autorizat, printr-un mandat 
scris.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obligațiile în temeiul articolului 3 
alineatul (1) și întocmirea documentației 
tehnice nu pot face parte din mandatul 
reprezentantului autorizat.

(2) Obligațiile prevăzute la articolul 3 
alineatul (1) și întocmirea documentației 
tehnice nu fac parte din mandatul 
reprezentantului autorizat.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care producătorul a numit 
un reprezentant autorizat, acesta din urmă 
îndeplinește cel puțin următoarele:

(3) Un reprezentant autorizat îndeplinește 
sarcinile prevăzute în mandatul primit de 
la producător. Mandatul permite 
reprezentantului autorizat să 
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îndeplinească cel puțin următoarele:
(a) menține declarația CE de conformitate 
și documentația tehnică la dispoziția 
autorităților naționale de supraveghere 
pentru o perioadă de 10 ani;

(a) menține declarația CE de conformitate 
și documentația tehnică la dispoziția 
autorităților naționale de supraveghere 
pentru o perioadă de 10 ani;

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

(b) în urma unei cereri motivate din 
partea unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea unei 
jucării;

(c) cooperează cu autoritățile competente, 
la cererea acestora, cu privire la orice 
acțiune de evitare a riscurilor prezentate de 
jucăriile pentru care dețin un mandat.

(c) cooperează cu autoritățile naționale 
competente, la cererea lor, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru 
eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile 
pentru care dețin un mandat.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Importatorii plasează pe piața 
comunitară numai jucării conforme.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Înainte de plasarea unei jucării pe 
piață, importatorii se asigură că procedura 
corespunzătoare de evaluare a 
conformității a fost îndeplinită de către 
producător. 

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

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

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

Atunci când un importator consideră sau 
are motive să creadă că o jucărie nu 
respectă cerințele esențiale de siguranță 
prevăzute la articolul 9 și în anexa II, 
acesta nu plasează jucăria pe piață până 
când aceasta nu este adusă în conformitate 
cu aceste cerințe. În plus, în cazul în care 
jucăria prezintă un risc, importatorul 
informează producătorul și autoritățile de 
supraveghere a pieței în această privință.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Importatorii indică pe jucărie numele 
lor și adresa la care pot fi contactați iar în 
cazul în care mărimea sau natura jucăriei 

(3) Importatorii indică pe jucărie numele 
lor, denumirea sau marca lor comercială 
înregistrată și adresa la care pot fi 
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nu permite acest lucru, producătorii indică 
aceste informații pe ambalaj sau într-un 
document care însoțește jucăria.

contactați sau, dacă aceste lucru nu este 
posibil, producătorii indică aceste 
informații pe ambalaj sau într-un document 
care însoțește jucăria.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Importatorii se asigură că jucăria 
este însoțită de instrucțiuni și informații 
de siguranță într-o limbă ușor de înțeles 
de către consumatori și alți utilizatori 
finali, în condițiile stabilite de statul 
membru în cauză.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ori de câte ori acest lucru este 
justificat de riscurile prezentate de o 
jucărie, importatorii, pentru a proteja 
sănătatea și siguranța consumatorilor, 
testează prin eșantionare jucăriile 
comercializate, investighează și, dacă este 
cazul, mențin un registru de plângeri, 
jucării neconforme și rechemări ale unor 
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jucării, și informează distribuitorii în 
legătură cu astfel de monitorizări.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că o jucărie pe care au 
introdus-o pe piață nu este în conformitate 
cu legislația comunitară de armonizare 
aplicabilă, iau imediat măsurile corective 
necesare pentru ca jucăria să fie în 
conformitate cu aceasta, să fie retrasă sau
rechemată, după caz. În plus, în cazul în 
care jucăria prezintă un risc, importatorii
informează imediat în acest sens
autoritățile naționale competente din 
statele membre în care au desfăcut pe piață 
jucăria , indicând detaliile, în special cu 
privire la neconformitate și la orice 
măsură corectivă luată.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

motivate din partea unei autorități
naționale competente, furnizează acesteia 
toate informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea unei 
jucării, într-un limbaj ușor de înțeles de 
acea autoritate. Aceștia cooperează cu 
acea autoritate, la cererea acesteia, cu 
privire la orice acțiune întreprinsă pentru
eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile 
pe care le-au plasat pe piață.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de a desface o jucărie pe piață, 
distribuitorii verifică dacă jucăria poartă 
marcajul (marcajele) de conformitate 
impus(e) și dacă aceasta este însoțită de 
documentele prevăzute și dacă 
producătorul și importatorul au respectat 
cerințele prevăzute la articolul 3 alineatele 
(5) și (6) și articolul 5 alineatul (3) 
respectiv.

(2) Înainte de a desface o jucărie pe piață, 
distribuitorii verifică dacă jucăria poartă 
marcajul sau marcajele de conformitate 
impus(e), dacă aceasta este însoțită de 
documentele necesare și de instrucțiuni și 
informații de siguranță, într-un limbaj 
ușor de înțeles de către consumatori și alți 
utilizatori finali din statul membru în care 
produsul este desfăcut pe piață, și dacă 
producătorul și importatorul au respectat 
cerințele prevăzute la articolul 3 alineatele 
(5) și (6) și respectiv articolul 5 alineatul 
(3).

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

Atunci când un distribuitor consideră sau 
are motive să creadă că o jucărie nu 
respectă cerințele esențiale de siguranță
prevăzute la articolul 9 și anexa II, acesta 
nu desface jucăria pe piață până când
aceasta nu este adusă în conformitate cu 
aceste cerințe. În plus, în cazul în care 
produsul prezintă un risc, distribuitorul 
informează producătorul sau importatorul 
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în acest sens, precum și autoritățile de 
supraveghere a pieței.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că o jucărie desfăcută pe 
piață nu este în conformitate cu legislația 
comunitară de armonizare aplicabilă, se 
asigură că sunt luate măsurile corective 
necesare pentru ca jucăria să fie în 
conformitate cu aceasta, să fie retrasă sau
rechemată, după caz. În plus, în cazul în 
care jucăria prezintă un risc, distribuitorii
informează imediat în acest sens
autoritățile naționale competente din 
statele membre în care au desfăcut pe piață 
jucăria, indicând detaliile, în special cu 
privire la neconformitate și la orice 
măsură corectivă luată.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Distribuitorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități
naționale competente, furnizează acesteia
toate informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea unei 
jucării. Aceștia cooperează cu acea
autoritate, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru
eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile 
desfăcute pe piață.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un importator sau un distribuitor, care 
introduce pe piață o jucărie sub numele 
sau marca sa, este supus obligațiilor 
producătorului în temeiul articolului 3.

Un importator sau un distribuitor este 
considerat producător în sensul prezentei 
directive și este supus obligațiilor ce revin 
producătorului în temeiul articolului 3 
atunci când plasează pe piață o jucărie 
sub numele său sau marca sa sau 
modifică o jucărie deja plasată pe piață 
într-o manieră în care riscă ca 
conformitatea cu cerințele aplicabile să 
fie afectată.

Un importator sau un distribuitor, care 
modifică o jucărie într-un mod care poate 
afecta conformitatea acesteia cu cerințele 
esențiale de siguranță prevăzute la 
articolul 9 și în anexa II, este supus 
obligațiilor producătorului în temeiul 
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articolului 3 în sensul acestor modificări.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenții economici trebuie să poată
identifica următoarele:

Agenții economici identifică, la cererea 
autorităților de supraveghere a pieței, 
pentru o perioadă de 10 ani, următoarele:

(a) orice agent economic care le-a furnizat 
o jucărie;

(a) orice agent economic care le-a furnizat 
o jucărie;

(b) orice agent economic căruia i-au 
furnizat o jucărie.

(b) orice agent economic căruia i-au 
furnizat o jucărie.

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

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un stat membru sau 
Comisia consideră că un standard 

(1) În cazul în care un stat membru sau 
Comisia consideră că un standard 
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armonizat nu satisface în întregime 
cerințele pe care le acoperă și care sunt 
prevăzute la articolul 9 și în anexa II, 
Comisia sau statul membru în cauză 
înaintează problema Comitetului constituit 
în conformitate cu articolul 5 din Directiva 
nr. 98/34/CE – denumit în continuare 
„Comitetul” – prezentând argumentele. 
Comitetul pronunță avizul său fără 
întârziere.

armonizat nu satisface în întregime 
cerințele pe care le acoperă și care sunt 
prevăzute la articolul 9 și anexa II, Comisia 
sau statul membru în cauză înaintează 
problema Comitetului constituit în 
conformitate cu articolul 5 din Directiva nr. 
98/34/CE, prezentând argumentele. După 
consultarea cu organismele europene de 
standardizare relevante, comitetul își
exprimă avizul fără întârziere.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația CE de conformitate conține 
cel puțin elementele prevăzute în anexa 
III și este actualizată în permanență. 
Declarația CE de conformitate se 
structurează după modelul prevăzut în 
anexa III.

(2) Declarația CE de conformitate se 
structurează după modelul prevăzut în 
anexa III la Decizia nr. …/2008 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din … privind un cadru comun pentru 
comercializarea produselor1, conține
elementele specificate în modulele 
corespunzătoare din anexa II la acea 
decizie și este actualizată în permanență. 
Aceasta este tradusă în limba sau limbile 
cerute de statul membru pe piața căruia 
este plasat sau desfăcut produsul.
___________
1 JO L …

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principii generale ale marcajului CE Marcajul CE

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Marcajul CE poate fi aplicat doar de 
producător sau de reprezentantul său 
autorizat.

(2) Marcajul CE se supune principiilor 
generale prevăzute la articolul 30 din 
Regulamentul (CE) nr. …. .

Prin aplicarea marcajului CE, 
producătorul își asumă responsabilitatea 
pentru conformitatea jucăriei cu cerințele 
prevăzute în prezenta directivă. 

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Marcajul CE este singurul marcaj 
care atestă conformitatea jucăriei cu 

eliminat
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cerințele aplicabile. 

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se abțin de la a 
introduce în legislațiile naționale sau 
retrag orice trimitere la un alt marcaj de 
conformitate decât marcajul CE în ceea 
ce privește conformitatea cu dispozițiile 
prezentei directive. 

eliminat

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se interzice aplicarea pe jucării a unor 
marcaje, semne și inscripționări care pot 
induce în eroare părțile terțe în ceea ce 
privește semnificația sau forma 
marcajului CE sau ambele. Pe jucărie 
poate fi aplicat orice alt marcaj, cu 
condiția ca prin aceasta să nu fie afectată 
vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația 
marcajului CE.

eliminat

Or. en
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Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reguli și condiții pentru aplicarea 
marcajului CE

Reguli și condiții pentru aplicarea 
marcajului CE pe jucării

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)Marcajul CE constă în inițialele „CE” 
având următoarea formă: 

eliminat

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care marcajul CE este 
redus sau mărit, trebuie respectate 
proporțiile din desenul gradat de la 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care legislația specifică nu 
impune dimensiuni specifice, marcajul CE 
are înălțimea de cel puțin 5 mm.

eliminat

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot decide ca evaluarea (2) Statele membre pot decide ca evaluarea 
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și monitorizarea menționate la alineatul (1) 
să fie efectuate de către organismele lor 
naționale de acreditare în sensul și în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
[...].

și monitorizarea menționate la alineatul (1) 
să fie efectuate de un organism național
de acreditare în sensul și în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. [...].

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care autoritatea de notificare 
deleagă, subcontractează sau încredințează 
în alt mod evaluarea, notificarea sau 
monitorizarea menționate la alineatul (1) 
unui organism care nu este entitate 
guvernamentală, organismul delegat, 
subcontractat sau autorizat în alt mod este 
persoană juridică și dispune de un regim 
care acoperă responsabilitățile care decurg 
din activitățile pe care le desfășoară.

(3) În cazul în care autoritatea de notificare 
deleagă sau încredințează în alt mod 
evaluarea, notificarea sau monitorizarea 
menționate la alineatul (1) unui organism 
care nu este entitate guvernamentală, 
organismul respectiv este persoană juridică 
și îndeplinește, mutatis mutandi, cerințele 
prevăzute la articolul 23 alineatele (1)-(6). 
În plus, acesta dispune de un regim care 
acoperă responsabilitățile care decurg din 
activitățile pe care le desfășoară.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea de notificare își asumă 
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întreaga răspundere pentru sarcinile 
îndeplinite de organismul menționat la 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de notificare îndeplinește 
cerințele stabilite la alineatele (2)-(7).

eliminat

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de notificare nu oferă și nu 
prestează niciuna dintre activitățile pe care 
le prestează organismele de evaluare a 
conformității, nici consultanță;

(5) Autoritatea de notificare nu oferă și nu 
prestează niciuna dintre activitățile pe care 
le prestează organismele de evaluare a 
conformității, nici servicii de consultanță 
pe bază comercială sau concurențială; 

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de notificare dispune de un 
regim adecvat pentru a garanta
confidențialitatea informațiilor obținute;

(6) Autoritatea de notificare garantează
confidențialitatea informațiilor pe care le 
obține;

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre informează Comisia și 
celelalte state membre în legătură cu 
procedurile lor naționale de evaluare și 
notificare a organismelor de evaluare a 
conformității și de monitorizare a 
organismelor notificate și în legătură cu 
orice modificări ale acestor informații. 

Statele membre informează Comisia în 
legătură cu procedurile lor de evaluare și 
notificare a organismelor de evaluare a 
conformității și de monitorizare a 
organismelor notificate și în legătură cu 
orice modificări la acestea. 

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de evaluare a conformității 
este un organism terț, independent de 
organizația sau de produsul pe care îl 
evaluează.

(3) Organismul de evaluare a conformității 
este un organism terț, independent de 
organizația sau de produsul pe care îl 
evaluează. 

Un organism care aparține unei asociații 
de întreprinderi sau unei federații 
profesionale care reprezintă 
întreprinderile implicate în proiectarea, 
fabricarea, furnizarea, asamblarea, 
utilizarea sau întreținerea jucăriilor pe 
care le evaluează poate fi considerat a fi 
un astfel de organism, cu condiția să se 
demonstreze că este independent și că nu 
există conflicte de interese.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismul de evaluare a conformității, 
personalul din conducerea generală a 
acestuia și personalul responsabil cu 
îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 
conformității nu sunt proiectantul, 
producătorul, furnizorul, instalatorul, 
cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau 
agentul de mentenanță a produselor pe 
care le evaluează, nici reprezentantul 
autorizat al vreuneia dintre acele părți. De 
asemenea, aceștia nu sunt direct implicați 

(4) Organismul de evaluare a conformității, 
personalul din conducerea generală a 
acestuia și personalul responsabil cu 
îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 
conformității nu sunt proiectantul, 
producătorul, furnizorul, instalatorul, 
cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau 
agentul de mentenanță a jucăriilor pe care 
le evaluează, nici reprezentantul autorizat 
al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru 
nu împiedică utilizarea jucăriilor evaluate 
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în proiectarea, fabricarea sau construcția, 
comercializarea, instalarea, utilizarea sau
mentenanța produselor respective și nu 
reprezintă părțile angajate în acele 
activități.

care sunt necesare pentru operațiunile 
organismului de evaluare a conformității 
sau utilizarea acestor produse în scopuri 
personale. 

Organismul de evaluare a conformității, 
personalul din conducerea generală a 
acestuia și personalul responsabil cu 
îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 
conformității nu sunt direct implicați în 
proiectarea, fabricarea sau construcția, 
comercializarea, instalarea, utilizarea sau 
mentenanța jucăriilor respective și nu 
reprezintă părțile angajate în acele 
activități. Aceștia nu se implică în 
activități care le-ar putea afecta 
independența de judecată sau integritatea 
în ceea ce privește activitățile de evaluare a 
conformității pentru care sunt notificați.
Aceste dispoziții se aplică în special 
serviciilor de consultanță.

Aceștia nu oferă consultanță referitoare la
activitățile de evaluare a conformității 
pentru care sunt notificați și referitoare la 
produsele care urmează a fi introduse pe 
piața comunitară. Aceste dispoziții nu 
împiedică posibilitatea schimbului de 
informații tehnice între producător și 
organismul de evaluare a conformității și 
utilizarea produselor evaluate care sunt 
necesare pentru funcționarea 
organismului de evaluare a conformității.
Organismul de evaluare a activității se
asigură că activitățile filialelor sau ale 
subcontractanților săi nu afectează 
confidențialitatea, obiectivitatea și
imparțialitatea activităților sale de evaluare 
a conformității.

Organismul de evaluare a activității se 
asigură că activitățile filialelor sau ale 
subcontractanților săi nu afectează 
confidențialitatea, obiectivitatea sau
imparțialitatea activităților sale de evaluare 
a conformității.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Organismul de evaluare a conformității 
este capabil să îndeplinească toate sarcinile 
de evaluare a conformității atribuite unui 
asemenea organism prin dispozițiile 
articolului 19 și pentru care a fost 
notificat, indiferent dacă sarcinile 
respective sunt îndeplinite chiar de către 
organismul de evaluare a conformității sau 
în numele și sub responsabilitatea acestuia.

(6) Organismul de evaluare a conformității 
este capabil să îndeplinească toate sarcinile 
de evaluare a conformității care îi sunt 
atribuite prin articolul 19 și în legătură cu
care a fost notificat, indiferent dacă 
sarcinile respective sunt îndeplinite chiar 
de către organismul de evaluare a 
conformității sau în numele și sub 
responsabilitatea acestuia.

De fiecare dată și pentru fiecare procedură 
de evaluare a conformității și pentru
fiecare tip sau categorie de produse pentru
care este notificat, organismul de evaluare 
a conformității are la dispoziție personalul 
necesar având cunoștințe tehnice și 
experiență suficientă și adecvată pentru a 
îndeplini sarcinile de evaluare a 
conformității. Organismul de evaluare a 
conformității dispune de mijloacele 
necesare pentru a îndeplini în mod 
corespunzător sarcinile tehnice și 
administrative legate de activitățile de 
evaluare a conformității și are acces la 
toate echipamentele sau facilitățile 
necesare.

De fiecare dată și pentru fiecare procedură 
de evaluare a conformității și fiecare tip 
sau categorie de produs în legătură cu care 
a fost notificat, organismul de evaluare a 
conformității are la dispoziție:

(a) personalul necesar având cunoștințe 
tehnice și experiență suficientă și adecvată 
pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a 
conformității;
(b) descrierile necesare ale procedurilor 
în conformitate cu care se realizează 
evaluarea conformității, asigurându-se 
transparența și posibilitatea de a 
reproduce procedurile în cauză. Acesta 
dispune de politici și proceduri adecvate 
care fac distincția între sarcinile pe care 
le îndeplinește ca organism notificat și 
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alte activități;
(c) procedurile necesare pentru 
desfășurarea activităților, care țin seama, 
în mod corespunzător, de dimensiunea 
unei întreprinderi, de sectorul în care 
funcționează, de structura acesteia, de 
gradul de complexitate a tehnologiei de 
producție în cauză și de caracterul de 
masă sau de serie al procesului de 
producție.
Organismul de evaluare a conformității 
dispune de mijloacele necesare pentru a 
îndeplini în mod corespunzător sarcinile 
tehnice și administrative legate de 
activitățile de evaluare a conformității și 
are acces la toate echipamentele sau 
facilitățile necesare.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cunoașterea și înțelegerea 
corespunzătoare a cerințelor esențiale, a 
standardelor armonizate aplicabile și a 
dispozițiilor relevante din legislația 
comunitară relevantă și a regulamentelor 
relevante de punere în aplicare;

(c) cunoașterea și înțelegerea 
corespunzătoare a cerințelor esențiale, a 
standardelor armonizate aplicabile și a 
dispozițiilor relevante din legislația 
comunitară de armonizare și a 
regulamentelor de punere în aplicare a 
acesteia;

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Organismul de evaluare a 
conformității participă la activitățile de 
standardizare relevante și la activitățile 
grupului de coordonare a organismelor 
notificate înființat în temeiul articolului 
36, sau se asigură de informarea 
personalului său de evaluare cu privire la 
aceste activități, și pune în aplicare ca 
orientare generală deciziile și documentele 
administrative produse ca rezultat al 
activității grupului respectiv.

(11) Organismul de evaluare a 
conformității participă la activitățile de 
standardizare relevante și la activitățile 
grupului de coordonare a organismelor 
notificate înființat în temeiul legislației 
comunitare de armonizare relevante, sau 
se asigură de informarea personalului său 
de evaluare cu privire la aceste activități, și 
pune în aplicare ca orientare generală 
deciziile și documentele administrative 
produse ca rezultat al activității grupului 
respectiv. 

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un organism de evaluare a 
conformității poate demonstra
conformitatea sa cu criteriile prevăzute în 
standardele armonizate, ale căror referințe 
au fost publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, se presupune că acesta 
se conformează cerințelor prevăzute la 
articolul 25.

În cazul în care un organism de evaluare a 
conformității demonstrează conformitatea 
sa cu criteriile prevăzute în standardele 
armonizate relevante sau părți din acestea, 
ale căror referințe au fost publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se 
presupune că acesta se conformează 
cerințelor prevăzute la articolul 25 în 
măsura în care aceste cerințe sunt 
acoperite de standardele armonizate 
aplicabile.

Or. en
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Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Obiecția formală la un standard 

armonizat
În cazul în care un stat membru sau 
Comisia ridică o obiecție formală 
împotriva standardelor armonizate 
menționate la articolul 26, se aplică 
dispozițiile articolului 13.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care organismul de evaluare 
a conformității subcontractează anumite 
sarcini referitoare la evaluarea 
conformității sau recurge la o filială, acesta 
se asigură că subcontractantul sau filiala 
îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 
25.

(1) În cazul în care organismul notificat
subcontractează anumite sarcini referitoare 
la evaluarea conformității sau recurge la o 
filială, acesta se asigură că 
subcontractantul sau filiala îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolul 25 și 
informează autoritatea de notificare în 
acest sens.

Or. en
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Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul de evaluare a 
conformității își asumă întreaga 
responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite 
de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi 
acestea stabilite. 

(2) Organismul notificat își asumă întreaga 
responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite 
de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi 
acestea stabilite. 

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismul de evaluare a 
conformității pune la dispoziția 
autorităților naționale documentele 
relevante privind evaluarea calificărilor 
subcontractantului sau ale filialei și privind 
activitățile îndeplinite de către 
subcontractant sau filială în temeiul 
articolului 19.

(4) Organismul notificat pune la dispoziția 
autorității de notificare documentele 
relevante privind evaluarea calificărilor 
subcontractantului sau ale filialei și privind 
activitățile îndeplinite de aceste entități în 
temeiul articolului 19.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o notificare nu se 
bazează pe certificatul de acreditare 
menționat la articolul 28 alineatul (2), 
autoritatea de notificare prezintă Comisiei 
și celorlalte state membre toate
documentele justificative necesare pentru 
verificarea competenței organismului de 
evaluare a conformității.

(4) În cazul în care o notificare nu se 
bazează pe un certificat de acreditare, după 
cum se menționează la articolul 28 
alineatul (2), autoritatea de notificare 
prezintă Comisiei și celorlalte state 
membre documentele justificative care 
atestă competența organismului de 
evaluare a conformității și măsurile 
adoptate pentru a se asigura că 
organismul este monitorizat periodic și că
va îndeplini în continuare cerințele 
prevăzute la articolul 25.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismul în cauză poate îndeplini 
activitățile unui organism notificat numai 
în cazul în care nu există obiecții din partea 
Comisiei și a celorlalte state membre, 
transmise în termen de două luni de la 
notificare.

(5) Organismul în cauză poate îndeplini 
activitățile unui organism notificat numai 
în cazul în care nu există obiecții din partea 
Comisiei sau a celorlalte state membre, 
transmise în termen de două săptămâni de 
la notificare, în cazul în care se utilizează 
un certificat de acreditare, sau în termen 
de două luni de la notificare, în cazul în 
care nu se utilizează acreditarea.

Numai un astfel de organism este Numai un astfel de organism este 
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considerat drept organism notificat în 
sensul prezentei directive.

considerat un organism notificat în sensul 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o autoritate de 
notificare a constatat sau a fost informată 
că un organism notificat nu mai 
îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 
25 sau că acesta nu își îndeplinește 
obligațiile, autoritatea de notificare 
restricționează, suspendă sau retrage 
notificarea, după caz, și informează imediat 
Comisia și celelalte state membre.

(1) În cazul în care o autoritate de 
notificare a constatat sau a fost informată 
că un organism notificat nu mai 
îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 
25 sau că acesta nu își îndeplinește 
obligațiile, autoritatea de notificare 
restricționează, suspendă sau retrage 
notificarea, după caz, în funcție de 
gravitatea încălcării cerințelor sau a 
neîndeplinirii obligațiilor, și informează 
imediat Comisia și celelalte state membre 
în acest sens.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia se asigură că toate informațiile (3) Comisia se asigură că toate informațiile 
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obținute pe parcursul investigațiilor sale 
sunt tratate confidențial. 

sensibile obținute pe parcursul 
investigațiilor sale sunt tratate confidențial. 

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Evaluările conformității sunt efectuate 
în mod proporționat, evitând poverile 
inutile pentru agenții economici, ținând 
seama în special de dimensiunile
societăților comerciale și de complexitatea 
relativă a tehnologiei folosite în cazul 
jucăriilor.

(2) Evaluările conformității sunt efectuate 
în mod proporționat, evitând poverile 
inutile pentru agenții economici. 
Organismele de evaluare a conformității 
își desfășoară activitățile ținând seama, în 
mod corespunzător, de dimensiunea unei 
întreprinderi, de sectorul în care 
funcționează, de structura acesteia, de 
gradul de complexitate al tehnologiei de 
producție în cauză și de caracterul de 
masă sau de serie al procesului de 
producție. 

Procedând astfel, organismele în cauză 
respectă totuși gradul de precizie și 
nivelul de protecție necesare pentru 
conformitatea jucăriei cu dispozițiile 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) orice cerere de informare primită de la 
autoritățile de supraveghere a pieței;

(c) orice cerere de informare primită de la 
autoritățile de supraveghere a pieței și 
referitoare la activitățile de evaluare a 
conformității;

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
notificate de acestea participă la activitatea 
grupului respectiv.

Statele membre se asigură că organismele 
notificate de acestea participă la activitatea 
grupului (sau grupurilor) respectiv(e), în 
mod direct sau prin reprezentanți 
desemnați.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre organizează și efectuează 
supravegherea jucăriilor introduse pe piață, 
în conformitate cu articolele 6, 8 și 9 din 
Directiva 2001/95/CE. În afara 
dispozițiilor respective, se aplică articolele 
38, 39 și 40 din prezente directivă.

Statele membre organizează și efectuează 
supravegherea jucăriilor introduse pe piață, 
în conformitate cu articolele 15-29 din 
Regulamentul (CE) nr. .... În afara 
dispozițiilor respective, se aplică articolul 
39 din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat
Competențele autorităților de 
supraveghere a pieței
(1) Autoritățile de supraveghere a pieței 
pot solicita agenților economici în cauză 
orice informații considerate necesare în 
scopul asigurării unei supravegheri 
eficace a pieței, inclusiv documentația 
tehnică menționată la articolul 20.
(2) Autoritățile de supraveghere a pieței 
pot solicita unui organism notificat să 
furnizeze informații cu privire la orice 
certificat de examinare CE de tip pe care 
organismul respectiv l-a eliberat sau l-a 
retras, sau cu privire la orice refuz de a 
elibera un astfel de certificat, inclusiv 
rapoartele testelor și documentația 
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tehnică. 
(3) Autoritățile de supraveghere a pieței 
au drept de acces în incintele agenților 
economici în cauză în cazul în care se 
consideră că acest lucru este necesar în 
scopul îndeplinirii supravegherii 
jucăriilor în conformitate cu articolul 37.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Autoritățile de supraveghere a pieței 
pot solicita unui organism notificat să 
furnizeze informații cu privire la orice 
certificat de examinare CE de tip pe care 
organismul respectiv l-a eliberat sau l-a 
retras, sau cu privire la orice refuz de a 
elibera un astfel de certificat, inclusiv 
rapoartele testelor și documentația 
tehnică.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40 eliminat
Cooperarea în scopul supravegherii pieței
(1) Statele membre asigură o cooperare 
eficientă și un schimb de informații 
eficace privind toate aspectele legate de 
jucăriile care prezintă un risc, între 
autoritățile proprii de supraveghere a 
pieței și cele ale altor state membre și 
între autoritățile proprii, Comisie și 
agențiile comunitare corespunzătoare.
(2) În sensul alineatului (1), autoritățile 
de supraveghere a pieței ale unui stat 
membru acordă asistență, la cerere, 
autorităților de supraveghere a pieței ale 
altor state membre prin furnizarea de 
informații sau documente, prin efectuarea 
unor investigații corespunzătoare, prin 
aplicarea oricărei altei măsuri necesare, 
sau prin participarea la investigațiile 
inițiate în alte state membre.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care autoritățile de 
supraveghere a pieței dintr-un stat membru 

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

au acționat astfel cum se menționează la 
articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. ..., 
sau în cazul în care au motive suficiente să 
considere că o jucărie care face obiectul 
prezentei directive prezintă un risc la 
adresa sănătății sau siguranței persoanelor 
sau a altor aspecte în materie de protecție 
a intereselor publice, acoperite de 
prezenta directivă, acestea realizează o 
evaluare cu privire la jucăria în cauză, 
acoperind toate cerințele prevăzute în 
prezenta directivă. Operatorii economici 
relevanți cooperează, dacă este cazul, cu 
autoritățile de supraveghere a pieței.

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

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

Autoritățile de supraveghere a pieței 
informează în acest sens organismele 
notificate relevante.
Măsurile menționate la al doilea paragraf 
intră sub incidența articolului 21 din 
Regulamentul (CE) nr. ... .

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Agentul economic se asigură că este
întreprinsă orice acțiune corectivă
adecvată pentru toate jucăriile în cauză pe 
care acesta le-a desfăcut pe piață în cadrul 
Comunității.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Informațiile menționate la alineatul (4) 
furnizează toate detaliile disponibile, în 
special cu privire la datele necesare 
identificării jucăriei neconforme, originea
acesteia, natura riscului implicat, tipul și 
durata măsurilor naționale adoptate. 
Autoritățile de supraveghere a pieței 
indică, în special, dacă neconformitatea se 
datorează unuia dintre motivele 
următoare:

(5) Informațiile menționate la alineatul (4) 
furnizează toate detaliile disponibile, în 
special cu privire la datele necesare 
identificării jucăriei neconforme, originii
acesteia, naturii neconformității invocate
și a riscului implicat, tipului și duratei
măsurilor naționale adoptate, precum și 
argumentele prezentate de operatorul 
economic relevant. Autoritățile de 
supraveghere a pieței indică, în special, 
dacă neconformitatea se datorează:

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre se asigură că se iau 
măsurile restrictive adecvate în legătură 
cu jucăria în cauză, cum ar fi retragerea 
fără întârziere a acesteia de pe piețele lor.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În cazul în care măsura națională este 
considerată justificată și neconformitatea 
jucăriei este atribuită unor lacune ale 
standardelor armonizate menționate la 
articolul 41 alineatul (5) litera (b), Comisia 
informează organismul sau organismele 
de standardizare europene relevante și
sesizează Comitetul constituit prin 
articolul 5 din Directiva 98/34/CE.
Comitetul respectiv consultă 
organismul(organismele) european 
(europene) de standardizare relevant(e) și 
își pronunță avizul fără întârziere.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 43 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o măsură menționată la 
articolul 41 alineatul (4) este un tip de 
măsură pentru care, în temeiul articolului 
12 din Directiva 2001/95/CE, se solicită 
notificarea prin intermediul sistemului 
comunitar de informare rapidă (RAPEX), 
nu este necesar să se efectueze o notificare 
separată în temeiul articolului 41 alineatul 
(4) din prezenta directivă, sub rezerva 
îndeplinirii următoarelor condiții: 

În cazul în care o măsură menționată la 
articolul 41 alineatul (4) este un tip de 
măsură pentru care, în temeiul articolului 
22 din Regulamentul (CE) nr. ..., se 
solicită notificarea prin intermediul 
sistemului comunitar de informare rapidă 
(RAPEX), nu este necesar să se efectueze o 
notificare separată în temeiul articolului 41 
alineatul (4) din prezenta directivă, sub 
rezerva îndeplinirii următoarelor condiții: 

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) documentația tehnică este fie 
indisponibilă, fie incompletă.

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package
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Amendamentul 77

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Denumirea și adresa producătorului 
(reprezentantului autorizat):

(2) Denumirea și adresa producătorului sau 
a reprezentantului său autorizat:

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectul declarației (identificare a 
jucăriei permițând trasabilitatea):

(4) Obiectul declarației (identificare a 
jucăriei permițând trasabilitatea. Poate 
include și o fotografie, dacă este cazul):

Or. en

Justificare

Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Organismul notificat … (denumire, 
număr)… a efectuat … (descrierea 
intervenției)… și a emis certificatul: …

(7) Dacă este cazul, organismul notificat 
… (denumire, număr)… a efectuat … 
(descrierea intervenției)… și a emis 



PR\727440RO.doc 49/68 PE407.804v01-00

RO

certificatul: …

Or. en

Justificare

  Technical adaptation to the goods package

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a asigura protejarea copiilor de 
riscurile recent descoperite, este necesară, 
de asemenea, adoptarea unor noi cerințe 
esențiale de siguranță. Este necesară, în 
special, completarea și actualizarea 
dispozițiilor privind substanțele chimice 
din jucării. Este necesar ca dispozițiile 
respective să specifice că jucăriile trebuie 
să respecte legislația generală privind 
substanțele chimice, în special 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
793/93 al Consiliului și a Regulamentului 
(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. Cu 
toate acestea, dispozițiile menționate ar 
trebui adaptate la nevoile speciale ale 
copiilor, care reprezintă un grup vulnerabil 
de consumatori. Prin urmare, noile restricții 
privind substanțele clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 

(16) Pentru a asigura protejarea copiilor de 
riscurile recent descoperite, este necesară, 
de asemenea, adoptarea unor noi cerințe 
esențiale de siguranță. Este necesară, în 
special, completarea și actualizarea 
dispozițiilor privind substanțele chimice 
din jucării. Este necesar ca dispozițiile 
respective să specifice că jucăriile trebuie 
să respecte legislația generală privind 
substanțele chimice, în special 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
793/93 al Consiliului și a Regulamentului 
(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. Cu 
toate acestea, dispozițiile menționate ar 
trebui adaptate la nevoile speciale ale 
copiilor, care reprezintă un grup vulnerabil 
de consumatori. Prin urmare, noile 
restricții, bazate pe analiza riscurilor, 
privind substanțele clasificate drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere (CMR) în conformitate cu 



PE407.804v01-00 50/68 PR\727440RO.doc

RO

privind apropierea actelor cu putere de lege 
și a actelor administrative referitoare la 
clasificarea, ambalarea și etichetarea 
substanțelor periculoase, precum și 
restricțiile privind parfumurile din jucării, 
ar trebui prevăzute ținând cont de riscurile 
deosebite pe care substanțele respective le 
pot prezenta pentru sănătatea umană. 
Valorile limită specifice stabilite în 
Directiva 88/378/CEE pentru anumite 
substanțe ar trebui actualizate pentru a ține 
seama de evoluția cunoștințelor științifice.

Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 
privind apropierea actelor cu putere de lege 
și a actelor administrative referitoare la 
clasificarea, ambalarea și etichetarea 
substanțelor periculoase, precum și 
restricțiile privind parfumurile din jucării, 
ar trebui prevăzute ținând cont de riscurile 
deosebite pe care substanțele respective le 
pot prezenta pentru sănătatea umană. 
Valorile limită specifice stabilite în 
Directiva 88/378/CEE pentru anumite 
substanțe ar trebui actualizate pentru a ține 
seama de evoluția cunoștințelor științifice.

Or. nl

Justificare

The restrictions contained in this directive are based on a possible harmful effect resulting 
from a combination of hazard and exposure. It is a good thing to state this explicitly in the 
recitals.

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

34a. După intrarea în vigoare a prezentei 
directive este necesară o perioadă de 
tranziție armonizată de doi ani, pentru a 
da producătorilor de jucării și celorlalți 
actori de pe piață timp să se adapteze 
noilor cerințe tehnice și pentru a garanta 
aplicarea coerentă a prezentei directive în 
Uniunea Europeană.

Or. nl

Justificare

The draft directive provides that Member States shall not impede the placing on the market of 
toys which comply with Directive 88/378/EEC and which were placed on the market before 
this Directive entered into force or at the latest 2 years after this Directive entered into force.
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In order to avoid misunderstandings and misinterpretations, it is better to state this explicitly 
in the recitals.

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „desfacere pe piață” înseamnă livrarea 
unei jucării pentru distribuire, consum sau 
uz pe piața comunitară pe parcursul unei 
activități comerciale, în schimbul unei plăți 
sau gratuit;

1. „desfacere pe piață” înseamnă livrarea 
unei jucării pentru distribuire, consum sau 
uz pe piața comunitară pe parcursul unei 
activități comerciale, în schimbul unei plăți 
sau gratuit, în scop lucrativ sau nelucrativ;

Or. nl

Justificare

The supplying of toys by non-profit associations must also be regulated by this directive.

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „Jucărie de activitate” înseamnă o 
jucărie destinată uzului domestic și 
concepută să suporte greutatea unuia sau 
mai multor copii, cu excepția vehiculelor 
de jucărie prevăzute cu loc, și care este 
destinată pentru joaca copiilor pe ea sau în 
ea, de exemplu balansoare, tobogane, 
carusele, cadre pentru escaladare, 
trambuline, bazine și jucării gonflabile 
neacvatice. 

11. „jucărie de activitate” înseamnă o 
jucărie destinată uzului domestic, cu 
excepția vehiculelor de jucărie prevăzute 
cu loc, și care este destinată pentru joaca 
copiilor pe ea sau în ea, de exemplu 
balansoare, tobogane, carusele, cadre 
pentru escaladare, trambuline, bazine și 
jucării gonflabile neacvatice, concepute 
sau nu să suporte greutatea unuia sau 
mai multor copii. 

Or. nl
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Amendamentul 84

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

15a. „conceput pentru copiii din grupa de 
vârstă x sau destinat în mod expres 
acestora”: înseamnă conceput sau 
destinat copiilor care dispun de 
capacitățile fizice și intelectuale 
corespunzătoare categoriei de vârstă în 
cauză.

Or. nl

Justificare

It must be ensured that the manufacturer does not knowingly place a fictitious age group on 
the label in order to evade certain obligations and/or liabilities.

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Avertizările prevăzute în anexa V 
partea B punctul 1 nu se utilizează 
în cazul jucăriilor care, prin funcții, 
dimensiuni sau alte caracteristici, 
sunt destinate copiilor mai mici de 
36 de luni.

Or. nl
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Justificare

The authorities often see toys intended for children under 3 years of age that bear the words 
‘not suitable for children under 3 years of age because of …’. Some manufacturers do this to 
try to evade their responsibilities or to cover themselves against liability. Given that Annex V 
does not explicitly forbid the use of this phrase, it will make it much easier for market 
surveillance to enforce the law if this phrase is included in the directive.

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. nl

Justificare

Even where a Member State lays down no rules as to language, the essential information 
must be given in a language which can be presumed to be understood by consumers.

Amendamentul 87

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Avertismentele care specifică vârsta 
minimă și maximă a utilizatorului trebuie 
să fie vizibile și lizibile.



PE407.804v01-00 54/68 PR\727440RO.doc

RO

Or. nl

Justificare

The directive must ensure that consumers are provided with information without going to the 
lengths of interfering in the way distributors lay out their shops.

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. nl

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Jucăriile care nu au aplicat marcajul 
CE și care nu respectă dispozițiile 
prezentei directive pot fi prezentate la 
târguri sau expoziții, cu condiția să fie 
însoțite de un anunț care să indice clar 
faptul că jucăriile nu respectă cerințele 
prezentei directive și nu pot fi vândute sau 
distribuite gratuit.

(7) Statele membre nu pot împiedica
prezentarea la târguri sau expoziții a 
jucăriilor care nu au aplicat marcajul CE și 
care nu respectă dispozițiile prezentei 
directive, cu condiția să fie însoțite de un 
anunț care să indice clar faptul că jucăriile 
nu respectă cerințele prezentei directive și 
nu pot fi vândute sau distribuite gratuit.

Or. nl
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Justificare

Clarification in the light of the operation of the single market.

Amendamentul 90

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii efectuează, înainte de a 
desface jucăria pe piață, o analiză a 
pericolului de natură chimică, fizică, 
mecanică, electrică, a pericolului de 
inflamabilitate, în materie de igienă și 
radioactivitate pe care jucăria le poate 
prezenta și o evaluare a expunerii 
potențiale la acestea.

Producătorii efectuează, înainte de a 
desface jucăria pe piață, o analiză a 
pericolului de natură chimică, fizică, 
mecanică, electrică, a pericolului de 
inflamabilitate și de radioactivitate pe care 
jucăria le poate prezenta și o evaluare a 
expunerii potențiale la acestea.

Or. nl

Justificare

This hazard is not intrinsic to the toy but to the way in which it is used. Such an analysis 
cannot, therefore, be carried out in a watertight fashion.

Amendamentul 91

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Biciclete, trotinete și alte mijloace de 
transport sportive sau care sunt destinate 
utilizării pentru deplasarea pe șosele sau 
drumuri publice;

4. Trotinete și alte mijloace de transport 
sportive sau care sunt destinate utilizării 
pentru deplasarea pe șosele sau drumuri 
publice;

Biciclete cu o înălțime maximă a șeii mai 
mare de 435 mm, măsurată ca distanța 
verticală de la sol la suprafața superioară 
a șeii, cu șaua în poziție orizontală, tija sa 
fiind reglată la extensia maximă;
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Or. nl

Justificare

Current European legislation on children’s bicycles is unclear and makes a distinction 
between bicycles with a maximum saddle height of less than 435 mm (EN 71-1), bicycles with 
a maximum saddle height of more than 435 mm and less than 635 mm (EN14765) and 
bicycles of over 635 mm (EN 14764). The first kind of bicycle is not intended to be used on 
public roads and, depending on the legislation in the Member State, is or is not deemed to be 
a bicycle. This inconsistency gives rise to a lack of clarity for both market surveillance and 
manufacturers.

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Jucăriile destinate în mod evident copiilor 
mai mici de 36 de luni, părțile lor 
componente și orice parte detașabilă a 
acestora trebuie să aibă dimensiunile în așa 
fel încât să nu poată fi înghițite și/sau 
inhalate. Acest lucru se aplică și altor 
jucării destinate a fi introduse în gură, 
precum și părților componente ale acestora 
și părților detașabile.

Jucăriile destinate în mod evident copiilor 
mai mici de 36 de luni, părțile lor 
componente și orice parte detașabilă a 
acestora trebuie să aibă dimensiunile în așa 
fel încât să nu poată fi înghițite și/sau 
inhalate. Acest lucru se aplică și 
muștiucurilor altor jucării destinate a fi 
introduse în gură, precum și părților 
componente ale acestora și părților 
detașabile ale muștiucurilor, indiferent de 
categoria de vârstă căreia îi este destinată 
jucăria.

Or. nl

Justificare

The current wording is too restrictive, in that a toy for older children that is intended to be 
put in the mouth must not have any small component parts.
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Amendamentul 93

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. nl

Justificare

More rigorous wording is called for.

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

There is no good reason for CMR categories 1, 2 and 3 in toys to be treated differently.

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Substanțele sau preparatele clasificate 
ca CMR din categoria 3 în conformitate 
cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în 
jucării dacă utilizarea acestora a fost 
evaluată de comitetul științific competent 
și acesta a constatat siguranța acestora, în 
special din punct de vedere a expunerii, și 
în urma adoptării unei decizii, astfel cum 
este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) 
și cu condiția ca utilizarea în articolele de 
consum să nu fie interzisă în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

eliminat

Or. nl

Justificare

There is no good reason for CMR categories 1, 2 and 3 in toys to be treated differently. This 
amendment is linked to the rapporteur’s amendment to Annex II, part III, point 4.

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Jucăriile sau părțile jucăriile destinate 
a fi introduse în gură, indiferent de 
categoria de vârstă căreia îi este destinată 
jucăria, respectă cerințele privind limitele 



PR\727440RO.doc 59/68 PE407.804v01-00

RO

de migrare pentru ambalajele produselor 
alimentare prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1935/2004 nr. 1935/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 octombrie 2004 privind materialele 
și obiectele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare.

Or. nl

Justificare

It is sensible that the existing rules on materials and articles intended to come into contact 
with food should also be applicable to toys or parts thereof which are designed to be put in 
the mouth.

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Jucăriile destinate a intra în contact 
frecvent cu pielea, precum vopselele 
pentru pictat cu degetele sau plastilina, 
respectă cerințele privind compoziția și 
etichetarea prevăzute în Directiva 
76/768/CEE.

Or. nl

Justificare

There is no reason for the toy directive to lay down rules for toys that come into frequent 
contact with the skin that are less strict than those contained in the cosmetics directive.

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Anexa II – partea III – punctul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucăriile nu conțin 
următoarele substanțe 
parfumante potențial 
alergene: 

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

(2) Alil-tioizocianat

(3) Cianură de benzil

(4) 4-terț-Butilfenol

(5) Ulei de pelin

(6) Alcool cyclamen

(7) Maleat de dietil

(8) Dihidrocumarină

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

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

(11) 4,6-dimetil-8-terț-
butilcumarină

(12) Citraconat de dimetil

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-
dodecatrien-3-onă

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-
undecatrien-2-onă

(15) Difenilamină

(16) Acrilat de etil

(17) Frunză de smochin, 
proaspătă și preparate

(18) trans-2-Heptenal

(19) trans-2-Hexenal dietil acetal

7. Jucăriile nu conțin următorii 
agenți de parfumare 
potențial alergeni: 

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

(2) Alil-tioizocianat

(3) Cianură de benzil

(4) 4-terț-Butilfenol

(5) Ulei de pelin

(6) Alcool cyclamen

(7) Maleat de dietil

(8) Dihidrocumarină

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

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

(11) 4,6-dimetil-8-terț-
butilcumarină

(12) Citraconat de dimetil

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-
dodecatrien-3-onă

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-
undecatrien-2-onă

(15) Difenilamină

(16) Acrilat de etil

(17) Frunză de smochin, 
proaspătă și preparate

(18) trans-2-Heptenal

(19) trans-2-Hexenal dietil acetal

(20) trans-2-Hexenal dimetil 
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(20) trans-2-Hexenal dimetil 
acetal

(21) Alcool hidroabietilic

(22) 4-etoxifenol

(23) 6-izopropil-2-
decahidronaftalenol

(24) 7-Metoxicumarină

(25) 4-Metoxifenol

(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-
onă

(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-
3-onă

(28) Trans-2-butenoat de metil

(29) 6-Metilcumarină

(30) 7-Metilcumarină

(31) 5-Metil-2,3-hexandionă

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

(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină

(34) Hexahidrocumarină

(35) Balsam de Peru 
(Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă

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

(38) Ulei de verbină (Lippia 
citriodora Kunth)

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

În plus, următoarele substanțe 
parfumante potențial alergene sunt 
enumerate, dacă sunt adăugate în 

acetal

(21) Alcool hidroabietilic

(22) 4-etoxifenol

(23) 6-izopropil-2-
decahidronaftalenol

(24) 7-Metoxicumarină

(25) 4-Metoxifenol

(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-
onă

(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-
3-onă

(28) Trans-2-butenoat de metil

(29) 6-Metilcumarină

(30) 7-Metilcumarină

(31) 5-Metil-2,3-hexandionă

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

(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină

(34) Hexahidrocumarină

(35) Balsam de Peru 
(Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă

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

(38) Ulei de verbină (Lippia 
citriodora Kunth)
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compoziția jucăriilor, ca atare, în 
concentrații care depășesc 0,01% 
din greutate:

(1) Amil cinamal

(2) Alcool amilcinamilic

(3) Alcool anisic

(4) Alcool benzilic

(5) Benzil benzoat

(6) Cinamat de benzil

(7) Salicilat de benzil

(8) Cinamal

(9) Alcool cinamilic

(10) Citral

(11) Citronellol

(12) Cumarină

(13) Eugenol

(14) Farnesol

(15) Geraniol

(16) Hexil cinamaldehidă

(17) Hidroxi-citronelal

(18) Hidroximetil-
penticiclohexan 
carboxaldehidă

(19) Izoeugenol

(20) Lilial (menționat în 
Directiva privind produsele 
cosmetice la poziția 83 ca: 
2-(4-terț-butilbenzil) 
proprionaldehidă

(21) d-limonene

(22) Linalol

(23) Metil heptin carbonat

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-

(39) Amil cinamal

(40) Alcool amilcinamilic

(41) Alcool anisic

(42) Alcool benzilic

(43) Benzil benzoat

(44) Cinamat de benzil

(45) Salicilat de benzil

(46) Cinamal

(47) Alcool cinamilic

(48) Citral

(49) Citronellol

(50) Cumarină

(51) Eugenol

(52) Farnesol

(53) Geraniol

(54) Hexil cinamaldehidă

(55) Hidroxi-citronelal

(56) Hidroximetil-
penticiclohexan 
carboxaldehidă

(57) Izoeugenol

(58) Lilial (menționat în 
Directiva privind produsele 
cosmetice la poziția 83 ca: 
2-(4-terț-butilbenzil) 
proprionaldehidă

(59) d-limonene

(60) Linalol

(61) Metil heptin carbonat

(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
ciclohexen-1-il)-3-buten-2-
onă
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onă

(25) Extract din mușchiul 
stejarului

(26) Extract din mușchiul 
arborilor

(63) Extract din mușchiul 
stejarului
(64) Extract din mușchiul arborilor

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

Or. nl

Justificare

It is not desirable to use fragrances in toys which could cause allergies in children.

Amendamentul 99

Propunere de directivă
Anexa II – partea V – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate 
astfel încât să respecte cerințele de igienă și 
de curățenie pentru a se evita orice pericol 
de infectare, îmbolnăvire sau contaminare. 
Jucăriile trebuie să poată fi spălate, 
curățate cu peria și dezinfectate.

Or. nl

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Anexa II – partea V – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Jucăriile textile destinate copiilor în 
vârstă de până la 36 de luni sunt lavabile și 
continuă să îndeplinească cerințele de 
siguranță și după spălare. În cazul în care 
aceste jucării au o componentă metalică 
ce ar putea fi afectată în caz de imersiune, 
partea textilă trebuie să fie lavabilă la 
suprafață.

Or. nl

Justificare

This addition is in the interests of hygiene.

Amendamentul 101

Propunere de directivă
Anexa V – partea B – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Jucării prezente în produsele 
alimentare

Jucăriile prezente în produsele 
alimentare sau amestecate cu un 
produs alimentar poartă inscripția:
„Se recomandă supravegherea 
unui adult”.

7. Jucării prezente în produsele alimentare
Jucăriile prezente în produsele alimentare 
sau amestecate cu un produs alimentar 
poartă inscripția:

„Jucăria se îndepărtează înainte de a da 
produsul alimentar copilului.”

Or. nl

Justificare

This wording offers better guarantees for the safety of the child.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Background to the proposal and the innovations it introduces

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

This will take the form of:

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

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

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

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

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

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

3. Assessment

– general

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

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

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

Detailed explanation of the rapporteur’s proposed amendments:

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

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

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

– mechanical properties

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

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

– artisanally made or non-mass-produced toys

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– toy safety notification point

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

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

– language

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