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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač
(KOM(2008)0009 – C6-0039/2009 – 2008/0018(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0009),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0039/2009),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za okolje, javno zdravje in varnost hrane  ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko 
(A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Znak CE, ki predstavlja skladnost 
igrače, je vidna posledica celotnega 
postopka, ki obsega ugotavljanje skladnosti 
v širšem pomenu. Splošna načela, ki 
urejajo uporabo znaka CE, in pravila o 
njegovi pritrditvi, bi bilo treba zato določiti 
v tej direktivi.

(21) Znak CE, ki označuje skladnost 
igrače, je vidna posledica celotnega 
postopka, ki obsega ugotavljanje skladnosti 
v širšem pomenu. Pravila o njegovi 
pritrditvi na igrače bi bilo treba zato 
določiti v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki oblikuje ali izdeluje 
igračo ali za katerega se taka igrača 
oblikuje ali izdeluje pod njegovim imenom 
ali blagovno znamko;

(3) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki oblikuje ali izdeluje 
igračo ali za katerega se taka igrača 
oblikuje ali izdeluje in ki to igračo trži pod 
lastnim imenom ali blagovno znamko;

Or. en

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) „pooblaščeni zastopnik“ pomeni 
fizično ali pravno osebo s sedežem v 
Skupnosti, ki je prejela pisno pooblastilo 
proizvajalca, da lahko v zvezi s posebnimi 
nalogami ukrepa v njegovem imenu;

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „distributer“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo v dobavni verigi, ki omogoči
dostopnost igrače na trgu;

(4) „distributer“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo v dobavni verigi, ki ni 
proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči 
dostopnost igrače na trgu;

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „usklajeni standard“ pomeni standard, 
ki ga je sprejel eden izmed evropskih 

(7) „usklajeni standard“ pomeni standard, 
ki ga je sprejel eden izmed evropskih 
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organov za standardizacijo iz Priloge I k 
Direktivi 98/34/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta v skladu s členom 6 
Direktive 98/34/ES;

organov za standardizacijo iz Priloge I k 
Direktivi 98/34/ES na podlagi zahteve 
Komisije v skladu s členom 6 te direktive;

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) "usklajevalna zakonodaja 
Skupnosti" pomeni vsako zakonodajo 
Skupnosti, ki usklajuje pogoje za trženje 
proizvodov;

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 2 – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) "organ za ugotavljanje skladnosti" 
pomeni organ, ki izvaja dejavnosti za 
ugotavljanje skladnosti, vključno s 
kalibracijo, preskušanjem, potrjevanjem 
in pregledovanjem;

Or. en
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Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 2 – točka 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) „nacionalni akreditacijski organ“ 
ima pomen iz Uredbe (ES) št. […];

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalci zagotovijo, da so njihove 
igrače oblikovane in izdelane v skladu z 
osnovnimi varnostnimi zahtevami, ki so 
določene v členu 9 in Prilogi II.

1. Pri dajanju svojih igrač v promet 
proizvajalci zagotovijo, da so bile 
oblikovane in izdelane v skladu z 
osnovnimi varnostnimi zahtevami, ki so 
določene v členu 9 in Prilogi II.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.



PE407.804v01-00 10/66 PR\727440SL.doc

SL

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je bilo s takim postopkom že
dokazano, da igrača izpolnjuje veljavne 
zahteve, proizvajalci pripravijo izjavo ES o 
skladnosti, kot je navedeno v členu 14, in 
pritrdijo znak skladnosti iz člena 16(1).

Kadar je bilo s tem postopkom že 
dokazano, da igrača izpolnjuje veljavne 
zahteve, proizvajalci pripravijo izjavo ES o 
skladnosti, kot je navedeno v členu 14, in 
pritrdijo znak skladnosti v skladu s 
členoma 15 in 16.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Proizvajalci zagotavljajo, da se izvajajo 
postopki za zagotavljanje stalne skladnosti 
proizvodne serije. Treba je upoštevati 
spremembe pri oblikovanju proizvoda ali 
njegovih lastnosti ter spremembe 
usklajenih standardov, s sklicevanjem na 
katere se potrdi skladnost igrače.

4. Proizvajalci zagotavljajo, da se izvajajo 
postopki za ohranjanje skladnosti 
proizvodne serije. Treba je upoštevati 
spremembe pri oblikovanju proizvoda ali 
njegovih lastnosti ter spremembe 
usklajenih standardov, s sklicevanjem na 
katere se potrdi skladnost igrače.

Proizvajalci, kadar je to ustrezno, 
pregledujejo vzorce trženih igrač, 
raziskujejo in, po potrebi, vodijo knjigo 
pritožb ter o tovrstnem spremljanju 
obveščajo distributerje.

Proizvajalci, ko je to potrebno zaradi 
tveganj, ki jih predstavlja igrača, ter 
zaradi zaščite zdravja in varnosti 
potrošnikov, pregledujejo vzorce trženih 
igrač, raziskujejo in po potrebi vodijo 
knjigo pritožb in register neustreznih 
igrač in njihovega odpoklica ter o vsem
tovrstnem spremljanju obveščajo 
distributerje.

Or. en
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Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Proizvajalci navedejo ime in naslov, na 
katerem so dosegljivi glede informacij o 
igrači, kadar pa velikost ali narava igrače 
tega ne dovoljuje, podatke navedejo na 
embalaži ali spremni listini.

6. Proizvajalci navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so dosegljivi 
glede informacij o igrači, če pa to ni 
mogoče, podatke navedejo na embalaži ali 
spremni listini. V naslovu mora biti 
naveden center za stike, kjer je 
proizvajalec dosegljiv.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Proizvajalci zagotovijo, da so igrači 
priložena navodila in varnostne 
informacije v skladu s pogoji zadevne 
države članice in so napisani v jeziku, ki
ga potrošniki in drugi končni uporabniki 
brez težav razumejo.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.
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Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo
Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače, ali pa po 
potrebi umaknejo proizvod s trga in ga 
odpokličejo od končnih uporabnikov. 
Takoj obvestijo nacionalne organe države 
članice, v kateri je na voljo njihova igrača, 
in jim predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih popravnih 
ukrepih.

7. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno 
usklajevalno zakonodajo Skupnosti, 
nemudoma izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače, jo umaknejo s 
trga ali jo odpokličejo, če je to potrebno. 
Poleg tega če igrača predstavlja tveganje, 
proizvajalci takoj obvestijo pristojne 
nacionalne organe države članice, v kateri 
je na voljo njihova igrača, in jim predložijo 
informacije, zlasti o neizpolnjevanju in 
vseh sprejetih popravnih ukrepih.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Proizvajalci na zahtevo pristojnih 
nacionalnih organov predložijo vse 
potrebne informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti igrače. S temi 
organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri 
kateri koli dejavnosti, katere cilj je 
preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 
igrače, ki so jih dali v promet. 

8. Proizvajalci na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnega nacionalnega organa
predložijo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
igrače v jeziku, ki ga ta organ brez težav 
razume. S tem organom na njegovo
zahtevo sodelujejo pri kateri koli 
dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, 
ki ga povzročajo igrače, ki so jih dali v 
promet. 

Or. en
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Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalci lahko s pisnim pooblastilom 
določijo katero koli fizično ali pravno 
osebo, s sedežem v Skupnosti 
(„pooblaščeni zastopnik“), da v njihovem 
imenu izvaja določene naloge glede 
obveznosti, ki jih ima proizvajalec v 
skladu s to direktivo.

1. Proizvajalec lahko s pisnim 
pooblastilom določi pooblaščenega 
zastopnika.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obveznosti iz člena 3(1) in priprava 
tehnične dokumentacije niso nujno del 
nalog pooblaščenega zastopnika.

2. Obveznosti iz člena 3(1) in priprava 
tehnične dokumentacije niso del nalog 
pooblaščenega zastopnika.

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je proizvajalec določil
pooblaščenega zastopnika, mora slednji 
opraviti vsaj naslednje naloge:

3. Pooblaščeni zastopnik izvaja naloge, 
določene v pooblastilu, ki ga prejme od 
proizvajalca. Pooblastilo omogoča 
pooblaščenemu zastopniku, da opravlja 
vsaj naslednje naloge:

(a) za nacionalne nadzorne organe imeti na 
voljo izjavo ES o skladnosti in tehnično 
dokumentacijo za obdobje 10 let;

(a) za nacionalne nadzorne organe imeti na 
voljo izjavo ES o skladnosti in tehnično 
dokumentacijo za obdobje 10 let;

(b) na zahtevo pristojnih nacionalnih 
organov zagotoviti vse informacije in 
dokumentacijo, potrebne za dokazovanje 
skladnosti igrače;

(b) na podlagi utemeljene zahteve 
pristojnega nacionalnega organa temu 
organu zagotoviti vse informacije in 
dokumentacijo, potrebne za dokazovanje 
skladnosti igrače;

(c) na zahtevo nacionalnih organov
sodelovati pri vseh dejavnostih, katerih cilj 
je preprečiti tveganja, ki jih predstavljajo 
igrače v okviru njihovih pooblastil.

(c) na zahtevo pristojnega nacionalnega 
organa sodelovati pri vseh dejavnostih, 
katerih cilj je odpraviti tveganja, ki jih 
predstavljajo igrače v okviru njihovih 
pooblastil.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Uvozniki morajo delovati s potrebno 
skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vseh 
igrač, ki jih dajo v promet, z veljavnimi 
zahtevami.

1. Uvozniki dajejo na trg Skupnosti le 
igrače, skladne z zakonodajo.

Or. en
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Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preden dajo igračo v promet uvozniki 
preverijo, ali je proizvajalec izvedel 
ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti. 

2. Preden dajo igračo v promet uvozniki 
zagotovijo, da je proizvajalec izvedel 
ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti. 

Preverijo, ali je proizvajalec pripravil 
tehnično dokumentacijo, ali imajo 
proizvodi zahtevano(-e) oznako(-e)
skladnosti in ali so opremljeni z 
zahtevanimi dokumenti ter ali je 
proizvajalec upošteval zahteve iz člena 
3(5) in (6).

Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil 
tehnično dokumentacijo, da imajo 
proizvodi zahtevano oznako ali zahtevane 
oznake skladnosti, da so opremljeni z 
zahtevanimi dokumenti ter da je 
proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 3(5) 
in (6).

Kadar uvoznik ugotovi, da igrača ni 
skladna z osnovnimi varnostnimi 
zahtevami iz člena 9 in Priloge II, lahko da 
igračo v promet šele po tem, ko je bila 
usklajena z navedenimi zahtevami.

Kadar uvoznik meni ali utemeljeno 
domneva, da igrača ni skladna z osnovnimi 
varnostnimi zahtevami iz člena 9 in Priloge 
II, igrače ne da v promet do takrat, dokler 
ni usklajena z navedenimi zahtevami. 
Poleg tega če proizvod predstavlja 
tveganje, uvoznik o tem obvesti 
proizvajalca in organe za nadzor trga.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uvozniki navedejo ime in naslov, na 
katerem so dosegljivi glede informacij o 

3. Uvozniki navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
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igrači, kadar pa velikost ali narava igrače 
tega ne dovoljuje, podatke navedejo na 
embalaži ali spremni listini.

znamko in naslov, na katerem so dosegljivi 
glede informacij o igrači, če pa to ni 
mogoče, podatke navedejo na embalaži ali 
spremni listini.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Uvozniki zagotovijo, da so igrači 
priložena navodila in varnostne 
informacije v skladu s pogoji zadevne 
države članice in so napisani v jeziku, ki 
ga potrošniki in drugi končni uporabniki 
brez težav razumejo.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Uvozniki, ko je to potrebno zaradi 
tveganj, ki jih predstavlja igrača, ter 
zaradi zaščite zdravja in varnosti 
potrošnikov, pregledujejo vzorce trženih 
igrač, raziskujejo in po potrebi vodijo 
knjigo pritožb ter register neustreznih 
igrač in njihovega odpoklica ter o 
tovrstnem spremljanju obveščajo 
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distributerje.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da 
zagotovijo skladnost igrače ali pa po 
potrebi umaknejo igračo s trga in 
odpokličejo od končnih uporabnikov. 
Takoj obvestijo nacionalne organe države 
članice, v kateri je na voljo njihova igrača, 
in jim predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih popravnih 
ukrepih.

5. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, ki so jo dali v 
promet, ni v skladu z veljavno 
usklajevalno zakonodajo Skupnosti, 
nemudoma izvedejo nujne popravne 
ukrepe, da zagotovijo skladnost igrače, jo 
umaknejo s trga ali jo odpokličejo, če je to 
potrebno. Poleg tega če proizvod 
predstavlja tveganje, uvozniki takoj 
obvestijo pristojne nacionalne organe 
države članice, v kateri je na voljo njihov 
proizvod, in jim predložijo informacije, 
zlasti o neizpolnjevanju in vseh sprejetih 
korektivnih ukrepih.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Uvozniki na zahtevo pristojnega 
nacionalnega organa posredujejo vse 
potrebne informacije in dokumentacijo za 

7. Uvozniki na podlagi utemeljene zahteve 
pristojnega nacionalnega organa temu 
organu posredujejo vse potrebne 



PE407.804v01-00 18/66 PR\727440SL.doc

SL

dokazovanje skladnosti igrače. S temi 
organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri 
kateri koli dejavnosti, katere cilj je 
preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 
igrače, ki so jih dali v promet.

informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti igrače v jeziku, ki 
ga ta organ razume brez težav. S tem 
organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 
kateri koli dejavnosti, katere cilj je 
odpraviti tveganje, ki ga povzročajo igrače, 
ki so jih dali v promet.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preden omogočijo dostopnost igrače na 
trgu, morajo distributerji preveriti, ali 
imajo igrače zahtevano(-e) oznako(-e) 
skladnosti in ali so opremljene z 
zahtevanimi dokumenti ter ali sta 
proizvajalec in uvoznik upoštevala zahteve 
iz člena 3 (5) in (6) in člena 5 (3).

2. Preden omogočijo dostopnost igrače na 
trgu, morajo distributerji preveriti, ali 
imajo igrače zahtevano(-e) oznako(-e) 
skladnosti in ali so opremljene z 
zahtevanimi dokumenti, navodili in 
varnostnimi informacijami v jeziku, ki je 
razumljiv potrošnikom in drugim 
končnim uporabnikom v državi članici, 
kjer je igrača v prodaji, ter ali je 
proizvajalec/uvoznik upošteval zahteve iz 
člena [3 (5) in (6)] in [člena 5 (3)].

Kadar distributer ugotovi, da igrača ni 
skladna z osnovnimi varnostnimi 
zahtevami iz člena 9 in Priloge II, lahko
omogoči dostopnost igrače na trgu šele po 
tem, ko je bila usklajena z navedenimi 
zahtevami. Distributer mora o tem 
obvestiti proizvajalca ali uvoznika.

Kadar distributer meni ali ima razlog, da 
je prepričan, da igrača ni skladna z 
osnovnimi varnostnimi zahtevami iz člena 
9 in Priloge II, igrače ne sme dati na trg 
dokler ni usklajena z navedenimi 
zahtevami. Nadalje mora distributer o tem 
obvestiti proizvajalca ali uvoznika in 
organe za nadzor trga, če proizvod 
predstavlja tveganje.

Or. nl
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Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, katere dostopnost na 
trgu so omogočili, ni v skladu z veljavno 
zakonodajo Skupnosti, izvedejo popravne 
ukrepe, da zagotovijo skladnost igrače, ali 
pa po potrebi umaknejo igračo s trga in od 
končnih uporabnikov. Takoj obvestijo 
nacionalne organe države članice, v kateri 
je na voljo njihova igrača, in jim predložijo 
informacije, zlasti o neizpolnjevanju in 
sprejetih popravnih ukrepih.

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da igrača, katere dostopnost na 
trgu so omogočili, ni v skladu z veljavno 
usklajevalno zakonodajo Skupnosti, 
zagotovijo izvajanje nujnih popravnih 
ukrepov, da zagotovijo skladnost igrače, jo 
umaknejo s trga ali jo odpokličejo, če je to 
potrebno. Poleg tega če proizvod 
predstavlja tveganje, distributerji takoj 
obvestijo pristojne nacionalne organe 
države članice, v kateri je na voljo njihov 
proizvod, in jim predložijo informacije, 
zlasti o neizpolnjevanju in vseh sprejetih 
korektivnih ukrepih.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Distributerji na zahtevo pristojnih 
nacionalnih organov posredujejo vse 
potrebne informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti igrače. S temi 
organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri 
kateri koli dejavnosti, katere cilj je 
preprečiti tveganje, ki ga povzročajo 

5. Distributerji na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnega nacionalnega organa 
temu organu posredujejo vse potrebne 
informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti igrače. S tem 
organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 
kateri koli dejavnosti, katere cilj je 



PE407.804v01-00 20/66 PR\727440SL.doc

SL

igrače, katerih dostopnost na trgu so 
omogočili.

odpraviti tveganje, ki ga povzročajo igrače, 
katerih dostopnost na trgu so omogočili.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uvoznik ali distributer, ki da v promet 
igračo pod svojim imenom ali blagovno 
znamko, prevzame nase obveznosti 
proizvajalca iz člena 3.

Uvoznik ali distributer se obravnava kot 
proizvajalec za namene te direktive in 
prevzame nase obveznosti proizvajalca iz 
člena 3, če daje igračo v promet pod 
svojim imenom ali blagovno znamko ali 
spremeni igračo, ki je že dana v promet, 
na način, ki lahko pogojuje izpolnjevanje 
veljavnih zahtev.

Uvoznik ali distributer, ki preoblikuje 
igračo na tak način, da to lahko vpliva na 
skladnost z osnovnimi varnostnimi 
zahtevami iz člena 9 in Priloge II, 
prevzame glede navedenih sprememb nase 
obveznosti proizvajalca iz člena 3.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.
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Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Gospodarski subjekti morajo identificirati: Gospodarski subjekti morajo na zahtevo 
organom za nadzor trga za obdobje 10 let 
identificirati:

(a) vsak gospodarski subjekt, ki jim je 
dobavil igračo;

(a) vsak gospodarski subjekt, ki jim je 
dobavil igračo;

(b) vsak gospodarski subjekt, kateremu so 
dobavili igračo.

(b) vsak gospodarski subjekt, kateremu so 
dobavili igračo.

V ta namen morajo razpolagati z 
ustreznimi sistemi in postopki, ki 
omogočajo, da so te informacije na 
zahtevo na voljo organom za nadzor trga 
za obdobje 10 let.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar država članica ali Komisija meni, 
da usklajeni standard v celoti ne izpolnjuje 
zahtev, ki jih ta standard zajema in ki so 
določene v členu 9 in Prilogi II, Komisija 
ali zadevna država članica zadevo predloži 
odboru, ustanovljenemu s členom 5 
Direktive 98/34/ES, V nadaljevanju 
„odbor“, ter predloži svoje argumente. 
Odbor nemudoma da svoje mnenje.

1. Kadar država članica ali Komisija meni, 
da usklajeni standard v celoti ne izpolnjuje 
zahtev, ki jih ta standard zajema in ki so 
določene v členu 9 in Prilogi II, Komisija 
ali zadevna država članica zadevo predloži 
odboru, ustanovljenemu s členom 5 
Direktive 98/34/ES, ter predloži svoje 
argumente. Odbor po posvetovanju s 
pristojnimi evropskimi organi za 
standardizacijo nemudoma da svoje 
mnenje.
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Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izjava ES o skladnosti vsebuje najmanj 
elemente, opredeljene v Prilogi III, in se 
stalno posodablja. Izjava ES o skladnosti 
mora imeti vzorčno strukturo, določeno v 
Prilogi III.

2. Izjava ES o skladnosti mora imeti
vzorčno strukturo, določeno v prilogi k 
Sklepu Evropskega parlamenta in Sveta 
št. …/2008 o skupnem okviru za trženje 
proizvodov1, mora vsebovati elemente, 
opredeljene v ustreznih modulih iz priloge 
II tega sklepa, in se stalno posodablja. 
Mora biti prevedena v jeziku ali jezikih, ki 
ga/jih zahteva država članica, kjer se 
proizvod da na trg ali je dostopen na tem 
trgu.
___________
1 UL L ...

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošna pravila za znak CE Znak CE

Or. en
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Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znak CE lahko namesti samo 
proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik.

2. Za znak CE veljajo splošna načela iz 
člena 30 Uredbe (ES) št. .... .

Proizvajalec z namestitvijo ali 
nameščenim znakom CE prevzame 
odgovornost za skladnost igrače z 
zahtevami iz te direktive. 

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Znak CE je edini znak, ki potrjuje, da je 
igrača skladna z veljavnimi zahtevami. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.



PE407.804v01-00 24/66 PR\727440SL.doc

SL

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice se vzdržijo vnosa 
kakršnega koli sklicevanja v svoje 
nacionalne predpise ali prekličejo 
kakršno koli sklicevanje na oznako 
skladnosti, ki ni znak CE, v zvezi s 
skladnostjo z določbami iz te direktive. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Namestitev na igračo znakov, označb 
ali napisov, ki bi lahko zavedli tretje 
stranke glede pomena ali oblike znaka CE 
ali obojega, je prepovedano. Kateri koli 
drugi znak je lahko nameščen na igračo 
pod pogojem, da s tem niso oslabljeni 
prepoznavnost, čitljivost in pomen znaka 
CE.

črtano

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.
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Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravila in pogoji za namestitev znaka CE Pravila in pogoji za namestitev znaka CE 
na igrače

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Znak CE je sestavljen iz začetnic 
„CE“ v naslednji obliki: 

črtano

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.
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Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je znak CE pomanjšan ali povečan, 
se upošteva razmerje, ki ga določa 
graduirana skica iz odstavka 1.

črtano

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar posebna zakonodaja ne določa 
posebnih dimenzij, mora biti znak CE 
visok najmanj 5 mm.

črtano

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko določijo, da 
ocenjevanje in spremljanje iz odstavka 1 
izvajajo njihovi akreditacijski organi v 
smislu in v skladu z Uredbo (ES) št. [...].

2. Države članice lahko določijo, da 
ocenjevanje in spremljanje iz odstavka 1 
izvaja akreditacijski organ v smislu in v 
skladu z Uredbo (ES) št. [...].
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Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar priglasitveni organ izda 
pooblastilo, sklene pogodbo s podizvajalci
ali drugače zaupa ocenjevanje, priglasitev 
ali spremljanje iz odstavka 1 organu, ki ni 
vladni organ, je pooblaščeni organ, 
podizvajalec ali drugače pooblaščeni 
organ pravna oseba in mora imeti urejeno 
zavarovanje odgovornosti, ki izhajajo iz 
njegovih dejavnosti.

3. Kadar priglasitveni organ izda 
pooblastilo ali drugače zaupa ocenjevanje, 
priglasitev ali spremljanje iz odstavka 1 
organu, ki ni vladni organ, je pooblaščeni 
organ pravna oseba in mora smiselno 
izpolnjevati zahteve iz člena 23(1) do (6).
Poleg tega mora imeti urejeno zavarovanje 
odgovornosti, ki izhajajo iz njegovih 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Priglašeni organ prevzame celotno 
odgovornost za naloge, ki jih izvajajo 
organi iz odstavka 3.

Or. en
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Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Priglasitveni organ izpolnjuje zahteve iz 
odstavkov od 2 do 7.

črtano

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Priglasitveni organ ne ponuja ali izvaja 
kakršnih koli dejavnosti, ki jih izvajajo 
organi za ugotavljanje skladnosti, ali 
svetovanja.

5. Priglasitveni organ ne sme ponujati ali 
izvajati kakršnih koli dejavnosti, ki jih 
izvajajo organi za ugotavljanje skladnosti, 
ali svetovanja na komercialni ali 
konkurenčni osnovi. 

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.
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Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Priglasitveni organ z ustreznimi 
dogovori zagotovi zaupnost pridobljenih
informacij.

6. Priglasitveni organ zagotovi zaupnost 
podatkov, ki jih pridobi.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisijo in druge države 
članice obvestijo o svojih nacionalnih
postopkih za ocenjevanje in priglasitev 
organov za ugotavljanje skladnosti ter 
spremljanje priglašenih organov ter o 
kakršni koli spremembi navedenih 
informacij. 

Države članice obvestijo Komisijo o svojih 
postopkih za ocenjevanje in priglasitev 
organov za ugotavljanje skladnosti in 
spremljanje priglašenih organov ter o 
kakršni koli spremembi glede tega. 

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.
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Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organ za ugotavljanje skladnosti je 
organ tretje stranke, neodvisen od 
organizacije ali proizvoda, ki ga ocenjuje.

3. Organ za ugotavljanje skladnosti je 
organ tretje stranke, neodvisen od 
organizacije ali proizvoda, ki ga ocenjuje. 

Organ, ki je del poslovnega združenja ali 
strokovnih zvez, ki zastopajo podjetja, 
vključena v oblikovanje, proizvodnjo, 
dobavo, sestavljanje, uporabo ali 
vzdrževanje igrač, ki jih ocenjuje, se 
lahko, pod pogojem, da je zagotovljena 
njegova samostojnost in da ni navzkrižja 
interesov, šteje kot takšen organ.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organ za ugotavljanje skladnosti, 
njegovo najvišje vodstvo in osebje, 
pristojno za izvajanje nalog ugotavljanje 
skladnosti, ni oblikovalec, proizvajalec, 
dobavitelj, monter, kupec, lastnik, 
uporabnik ali vzdrževalec proizvoda, ki ga 
ocenjuje, ali pooblaščeni zastopnik katere 
koli od navedenih strani. Prav tako ne 
sodeluje neposredno pri oblikovanju, 
proizvodnji ali konstrukciji, trženju, 
montaži, uporabi ali vzdrževanju 
navedenih proizvodov ter ne zastopa strani, 
ki se ukvarjajo z navedenimi dejavnostmi.

4. Organ za ugotavljanje skladnosti, 
njegovo najvišje vodstvo in osebje, 
pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja 
skladnosti, ni oblikovalec, proizvajalec, 
dobavitelj, monter, kupec, lastnik, 
uporabnik ali vzdrževalec igrač, ki ga 
ocenjuje, ali pooblaščeni zastopnik katere 
koli od navedenih strani. To ne sme 
izključevati uporabe ocenjenih igrač, 
nujnih za postopke organa za ugotavljanje 
skladnosti, ali uporabe takšnih proizvodov 
v zasebne namene. 
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Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo 
najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za 
izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, 
ne smejo neposredno sodelovati pri 
oblikovanju, proizvodnji ali konstrukciji, 
trženju, montaži, uporabi ali vzdrževanju 
navedenih igrač ter zastopati strani, ki se 
ukvarjajo z navedenimi dejavnostmi. Ne 
sodelujejo pri nobenih dejavnostih, ki bi 
lahko nasprotovale njihovi neodvisni 
presoji in integriteti v zvezi z dejavnostmi 
ugotavljanja skladnosti, za katere so 
priglašeni. To velja še posebej za 
svetovalne storitve.

Ne nudi svetovanja v zvezi z dejavnostmi 
ugotavljanja skladnosti, za katere so 
priglašeni in ki so povezane s proizvodi, ki 
so namenjeni za dajanje na trg Skupnosti. 
To ne izključuje možnosti izmenjave 
tehničnih informacij med proizvajalcem 
in organom za ugotavljanje skladnosti ter 
uporabe ocenjenih proizvodov, nujnih za 
delovanje organa za ugotavljanje 
skladnosti.
Organ za ugotavljanje skladnosti zagotovi, 
da dejavnosti hčerinskih družb ali 
podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, 
objektivnost in nepristranskost njegovih 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti.

Organ za ugotavljanje skladnosti mora 
zagotoviti, da dejavnosti hčerinskih družb 
ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, 
objektivnost ali nepristranskost njegovih 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Organ za ugotavljanje skladnosti je 6. Organ za ugotavljanje skladnosti je 
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sposoben izvajati vse naloge ugotavljanja 
skladnosti, ki so dodeljene takšnemu 
organu v skladu z določbami člena 19 in 
za katere je bil priglašen, bodisi da 
navedene naloge izvaja organ za 
ugotavljanje skladnosti bodisi da se 
izvajajo v njegovem imenu in v njegovi 
pristojnosti.

sposoben izvajati vse naloge ugotavljanja 
skladnosti, ki so mu dodeljene v skladu s 
členom 19 in glede katerega je bil 
priglašen, bodisi da navedene naloge izvaja 
organ za ugotavljanje skladnosti bodisi da 
se izvajajo v njegovem imenu in v njegovi 
pristojnosti.

Vedno ter za vsak postopek ugotavljanja 
skladnosti in vsako vrsto ali kategorijo 
proizvoda, za katerega je priglašen, ima 
organ za ugotavljanje skladnosti na 
razpolago potrebno osebje s tehničnim 
znanjem ter zadostnimi in ustreznimi 
izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja 
skladnosti. Imeti mora potrebna sredstva za 
izvajanje tehničnih in upravnih nalog, 
povezanih z dejavnostmi ugotavljanja 
skladnosti v ustrezni obliki, ter dostop do 
vse potrebne opreme ali naprav.

Vedno ter za vsak postopek ugotavljanja 
skladnosti in vsako vrsto ali kategorijo 
proizvoda, glede katerega je bil priglašen, 
ima organ za ugotavljanje skladnosti na 
razpolago potrebno:

(a) osebje s tehničnim znanjem ter 
zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za 
izvajanje nalog za ugotavljanje skladnosti;

(b) opise postopkov, glede na katere se 
izvaja ugotavljanje skladnosti, ki 
zagotavljajo preglednost in zmožnost 
reprodukcije teh postopkov. Vpeljano 
mora imeti ustrezno politiko in postopke, 
ki razlikujejo med nalogami, izvedenimi 
kot priglašeni organ, in drugimi 
dejavnostmi;
(c) postopke za izvajanje dejavnosti, ki 
upoštevajo velikost podjetja, sektor v 
katerem deluje, njegovo strukturo, stopnjo 
zahtevnosti tehnologije zadevnega 
proizvoda ter masovno ali serijsko naravo 
proizvodnega postopka.
Imeti mora potrebna sredstva za izvajanje 
tehničnih in upravnih nalog, povezanih z 
dejavnostmi ugotavljanja skladnosti v 
ustrezni obliki, ter dostop do vse potrebne 
opreme ali naprav.

Or. en
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Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) primerno znanje in razumevanje 
bistvenih zahtev o veljavnih usklajenih 
standardih ter o ustreznih predpisih 
ustrezne zakonodaje Skupnosti in 
ustreznih izvedbenih predpisih.

(c) primerno znanje in razumevanje 
bistvenih zahtev o veljavnih usklajenih 
standardih ter o ustreznih predpisih 
usklajevalne zakonodaje Skupnosti in 
njenih izvedbenih predpisih.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Organ za ugotavljanje skladnosti 
sodeluje pri ustreznih dejavnostih 
standardizacije in dejavnostih skupine 
priglašenega organa za usklajevanje, 
ustanovljene v skladu s členom 36, ali 
zagotovi, da je njegovo osebje za 
ocenjevanje obveščeno o teh dejavnostih, 
ter uporablja upravne odločbe in 
dokumente, ki so rezultat dela navedene 
skupine, kot splošne smernice.

11. Organ za ugotavljanje skladnosti mora 
sodelovati pri ustreznih dejavnostih 
standardizacije in dejavnostih skupine za 
usklajevanje priglašenega organa, 
ustanovljene v skladu z ustrezno 
usklajevalno zakonodajo Skupnosti, ali 
zagotoviti, da je njegovo osebje za 
ocenjevanje obveščeno o teh dejavnostih 
ter uporablja upravne odločbe in 
dokumente, ki so rezultat dela navedene 
skupine, kot splošne smernice. 

Or. en
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Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar organ za ugotavljanje skladnosti 
lahko dokaže skladnost z merili, 
določenimi v usklajenih standardih, 
sklicevanja na katere so bila objavljena v 
Uradnem listu Evropske unije, se domneva, 
da je skladen z zahtevami iz člena 25.

Kadar organ za ugotavljanje skladnosti 
dokaže skladnost z merili, določenimi v 
zadevnih usklajenih standardih ali v 
njihovih delih, sklicevanja na katere so 
bila objavljena v Uradnem listu Evropske 
unije, se domneva, da je skladen z 
zahtevami iz člena 25, v kolikor ustrezni 
usklajeni standardi izpolnjujejo te 
zahteve. 

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26a
Uradno nasprotovanje usklajenim 

standardom
Kadar država članica ali Komisija uradno 
nasprotuje usklajenim standardom, 
navedenim v členu 26, se uporabijo 
določbe člena 13.

Or. en
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Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar organ za ugotavljanje skladnosti
za določene naloge, povezane z 
ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s 
podizvajalci ali jih prenese na hčerinsko 
podjetje, zagotovi, da podizvajalec ali 
hčerinsko podjetje izpolnjuje zahteve iz 
člena 25.

1. Kadar priglašeni organ za določene 
naloge, povezane z ugotavljanjem 
skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalci 
ali jih prenese na hčerinsko podjetje, 
zagotovi, da podizvajalec ali hčerinsko 
podjetje izpolnjuje zahteve iz člena 25, in 
ustrezno obvesti priglasitveni organ.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ za ugotavljanje skladnosti
prevzame polno odgovornost za naloge, ki 
jih izvajajo podizvajalci ali hčerinska 
podjetja, ne glede na njihov sedež podjetja. 

2. Priglašeni organ prevzame polno 
odgovornost za naloge, ki jih izvajajo 
podizvajalci in hčerinska podjetja, ne glede 
na njihov sedež podjetja. 

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.
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Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organ za ugotavljanje skladnosti za 
nacionalne organe hrani zadevne 
dokumente v zvezi z ocenjevanjem 
kvalifikacij podizvajalca ali hčerinskega 
podjetja ter z delom, ki ga podizvajalec ali 
hčerinsko podjetje izvaja v skladu s 
členom 19.

4. Priglašeni organ za priglasitveni organ
hrani zadevne dokumente v zvezi z 
ocenjevanjem kvalifikacij podizvajalca ali 
hčerinskega podjetja ter z delom, ki ga 
izvajata v skladu s členom 19.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar priglasitev ne temelji na potrdilu 
o akreditaciji iz člena 28(2), priglasitveni 
organ Komisiji in drugim državam 
članicam predloži vsa dokumentarna 
dokazila, potrebna za potrditev
usposobljenosti organa za ugotavljanje 
skladnosti.

4. Kadar priglasitev ne temelji na potrdilu 
o akreditaciji iz člena 28(2), priglasitveni 
organ Komisiji in drugim državam 
članicam predloži dokumentarna dokazila, 
ki dokazujejo usposobljenost organa za 
ugotavljanje skladnosti, in uvedene 
ukrepe, ki zagotavljajo, da bo organ pod 
rednim nadzorom in bo še naprej 
izpolnjeval zahteve iz člena 25.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.
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Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zadevni organ lahko izvaja dejavnosti 
priglašenega organa le, kadar Komisija in
druge države članice v dveh mesecih od 
priglasitve ne predložijo ugovora.

5. Zadevni organ lahko izvaja dejavnosti 
priglašenega organa le, kadar Komisija ali
druge države članice ne predložijo ugovora
v dveh tednih od priglasitve, v primeru 
uporabe potrdila o akreditaciji, ali v dveh
mesecih od priglasitve, kadar ni 
uporabljena akreditacija.

V tej direktivi se samo tak organ šteje za 
priglašeni organ.

V tej direktivi se samo tak organ šteje za 
priglašeni organ.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar priglasitveni organ ugotovi ali je 
obveščen, da priglašeni organ več ne 
izpolnjuje zahtev iz člena 25 ali da ne more 
izpolniti svojih obveznosti, priglasitveni 
organ omeji, začasno prekliče ali umakne 
priglasitev, kadar je to primerno. O tem
takoj obvesti Komisijo in druge države 
članice.

1. Kadar priglasitveni organ ugotovi ali je 
obveščen, da priglašeni organ več ne 
izpolnjuje zahtev iz člena 25 ali da ne more 
izpolniti svojih obveznosti, priglasitveni 
organ omeji, začasno prekliče ali umakne 
priglasitev, kadar je to primerno, odvisno 
od resnosti neizpolnjevanja teh zahtev ali 
nespoštovanja dolžnosti. Temu primerno
takoj obvesti Komisijo in druge države 
članice.

Or. en
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Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija zagotovi, da so vse 
informacije, pridobljene med preiskavo, 
obravnavane zaupno. 

3. Komisija zagotovi, da so vse informacije 
občutljive narave, pridobljene med 
preiskavo, obravnavane zaupno. 

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ugotavljanje skladnosti se izvaja 
sorazmerno, tako da se izogne nepotrebni 
obremenitvi gospodarskih subjektov, pri 
čemer se zlasti upošteva velikost podjetij
in sorazmerna zahtevnost tehnologije, ki 
se uporablja za igrače.

2. Ocenjevanje skladnosti se izvaja 
sorazmerno tako, da se izogne nepotrebni 
obremenitvi gospodarskih subjektov.
Organi za ugotavljanje skladnosti izvajajo 
svoje dejavnosti, tako da upoštevajo 
velikost podjetja, sektor v katerem deluje, 
njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti 
tehnologije zadevnega proizvoda ter 
masovno ali serijsko naravo proizvodnega 
postopka. 

Pri tem morajo kljub temu spoštovati 
stopnjo strogosti in zaščite, potrebno za 
skladnost igrače z določbami te direktive.

Or. en
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 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 34 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vsaki zahtevi po informacijah, ki so jo 
prejeli od organov za nadzor trga;

(c) vsaki zahtevi po informacijah, ki so jo 
prejeli od organov za nadzor trga glede 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti;

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organi, ki jih 
priglasijo, sodelujejo pri delu navedene 
skupine.

Države članice zagotovijo, da organi, ki jih 
priglasijo, sodelujejo pri delu navedene 
skupine ali skupin, neposredno ali s 
pooblaščenimi predstavniki.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.
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Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice organizirajo in izvajajo 
nadzor igrač, danih v promet, v skladu s 
členi 6, 8 in 9 Direktive 2001/95/ES. Poleg 
navedenih določb se uporabljajo členi 38, 
39 in 40 te direktive.

Države članice organizirajo in izvajajo 
nadzor igrač, danih v promet, v skladu s 
členi od 15, do 29 uredbe (ES) št. ... Poleg 
navedenih določb se uporablja člen 39 te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 38 črtano
Pooblastila organov za nadzor trga
1. Organi za nadzor trga lahko od 
zadevnih gospodarskih subjektov 
zahtevajo kakršne koli informacije, za 
katere menijo, da so potrebni za učinkovit 
nadzor trga, vključno s tehnično 
dokumentacijo iz člena 20.
2. Organi za nadzor trga lahko od 
priglašenega organa zahtevajo, da 
predloži informacije v zvezi s kakršnim 
koli potrdilom ES o pregledu tipa, ki ga je 
navedeni organ izdal ali umaknil, ali v 
zvezi z zavrnitvijo izdaje takšnega potrdila, 
vključno s poročili o preskusih in 
tehnično dokumentacijo. 
3. Organi za nadzor trga imajo pravico 
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dostopa do prostorov zadevnih 
gospodarskih subjektov, kadar se to zdi 
potrebno za izvajanje nadzora igrač v 
skladu s členom 37.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. Organi za nadzor trga lahko od 
priglašenega organa zahtevajo, da 
predloži informacije v zvezi s kakršnim 
koli potrdilom ES o pregledu tipa, ki ga je 
navedeni organ izdal ali umaknil, ali v 
zvezi z zavrnitvijo izdaje takšnega potrdila, 
vključno s poročili o preskusih in 
tehnično dokumentacijo.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 40 črtano
Sodelovanje pri nadzoru trga



PE407.804v01-00 42/66 PR\727440SL.doc

SL

1. Države članice zagotovijo učinkovito 
sodelovanje in izmenjavo informacij o 
vseh vprašanjih v zvezi igračami, ki 
predstavljajo tveganje, med svojimi organi 
za nadzor trga in tistimi v drugih državah 
članicah ter med svojimi organi, Komisijo 
in zadevnimi agencijami Skupnosti.
2. Za namene odstavka 1 organi za nadzor 
trga ene države članice na zahtevo 
zagotovijo pomoč organom za nadzor trga 
drugih držav članic s predložitvijo 
informacij ali dokumentacije, izvajanjem 
ustreznih preiskav ali kakršnega koli 
drugega ustreznega ukrepa ali s 
sodelovanjem pri preiskavah, začetih v 
drugih državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar organi za nadzor trga ene države 
članice ukrepajo v skladu s členom 12
Direktive 2001/95/ES ali kadar utemeljeno 
menijo, da igrača, vključena v to direktivo, 
predstavlja tveganje za zdravje ali varnost 
oseb, skupaj z zadevnimi gospodarskimi 
subjekti ovrednotijo, ali zadevna igrača 
izpolnjuje vse zahteve iz te direktive.

1. Kadar organi za nadzor trga ene države 
članice ukrepajo v skladu s členom 20
Uredbe (ES) št. … ali kadar utemeljeno 
menijo, da igrača, vključena v to direktivo, 
predstavlja tveganje za zdravje ali varnost 
oseb ali za druge vidike zaščite javnega 
interesa, na katere se nanaša ta direktiva, 
skupaj z zadevnimi gospodarskimi subjekti 
ovrednotijo, ali zadevna igrača izpolnjuje 
vse zahteve iz te direktive. Zadevni 
gospodarski subjekti morajo sodelovati z 
organi za nadzor trga.

Kadar organi za nadzor trga med 
navedenim vrednotenjem ugotovijo, da 

Kadar organi za nadzor trga med 
navedenim vrednotenjem ugotovijo, da 
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igrača ni skladna z zahtevami iz te 
direktive, od zadevnega gospodarskega 
subjekta zahtevajo, da sprejme vse ustrezne 
korektivne ukrepe in igračo uskladijo z 
navedenimi zahtevami ali pa igračo 
umaknejo iz prometa ali jo odpokličejo v 
razumnem roku, ki ga določijo glede na 
naravo tveganja.

igrača ni skladna z zahtevami iz te 
direktive, od zadevnega gospodarskega 
subjekta nemudoma zahtevajo, da sprejme 
vse ustrezne korektivne ukrepe in igračo 
uskladijo z navedenimi zahtevami ali pa 
igračo umaknejo iz prometa ali jo 
odpokličejo v razumnem roku, ki ga 
določijo glede na naravo tveganja.

Skladno s tem organi za nadzor trga 
obvestijo ustrezni priglašeni organ.
Za zgoraj navedene ukrepe v drugem 
pododstavku velja člen 21 Uredbe (ES) št 
....

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Gospodarski subjekt zagotovi sprejetje 
vseh korektivnih ukrepov v zvezi z vsemi 
zadevnimi igračami, ki jih je dal v promet 
po vsej Skupnosti.

3. Gospodarski subjekt zagotovi sprejetje 
vseh ustreznih korektivnih ukrepov v zvezi 
z vsemi zadevnimi igračami, ki jih je dal v 
promet po vsej Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.
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Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 5 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Informacije iz odstavka 4 vključujejo 
vse razpoložljive podatke, zlasti podatke, 
potrebne za opredelitev neskladne igrače, 
porekla igrače, narave tveganja ter narave 
in trajanja sprejetih nacionalnih ukrepov. 
Organi za nadzor trga zlasti navedejo, ali je 
neskladnost posledica naslednjih trditev:

5. Informacije iz odstavka 4 vključujejo 
vse razpoložljive podatke, zlasti podatke, 
potrebne za opredelitev neskladne igrače, 
porekla igrače, narave domnevne 
neskladnosti in tveganja ter narave in 
trajanja sprejetih nacionalnih ukrepov in 
tudi dokaze, ki jih predloži zadevni 
gospodarski subjekt. Organi za nadzor trga 
zlasti navedejo, ali je neskladnost posledica 
naslednjih trditev:

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice morajo zagotoviti 
takojšnjo sprejetje ustreznih restriktivnih 
ukrepov v zvezi z zadevnimi igračami, kot 
je na primer umik igrače s trga.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.
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Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 42 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep 
upravičen, in je neskladnost igrače 
posledica pomanjkljivosti v usklajenih 
standardih iz člena 41(5)(b), Komisija ali 
država članica zadevo predloži stalnemu
odboru, ustanovljenem v skladu s členom 5 
Direktive 98/34/ES.

3. Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep 
upravičen, in je neskladnost igrače 
posledica pomanjkljivosti v usklajenih 
standardih iz člena 41(5)(b), Komisija 
obvesti ustrezni evropski organ ali organe 
za standardizacijo in zadevo predloži 
odboru, ustanovljenem s členom 5 
Direktive 98/34/ES. Ta odbor se posvetuje 
z ustreznim evropskim organom ali organi 
za standardizacijo in brez odlašanja 
predloži svoje mnenje.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 43 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je ukrep iz člena 41(4) vrsta ukrepa, ki 
ga je treba v skladu s členom 12 Direktive 
2001/95/ES priglasiti prek sistema 
Skupnosti za hitro izmenjavo informacij 
(RAPEX), ločena priglasitev v skladu s 
členom 41(4) te direktive ni potrebna, pod 
pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji: 

Če je ukrep iz člena 41(4) vrsta ukrepa, ki 
ga je treba v skladu s členom 22 uredbe 
(ES) št. … priglasiti prek sistema 
Skupnosti za hitro izmenjavo informacij 
(RAPEX), ločena priglasitev v skladu s 
členom 41(4) te direktive ni potrebna, pod 
pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji: 

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.
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Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Člen 44 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) tehnična dokumentacija ni na voljo 
ali ni popolna.

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Priloga III – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ime in naslov (pooblaščenega 
zastopnika) proizvajalca:

2. Ime in naslov proizvajalca ali njegovega 
pooblaščenega zastopnika:

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Priloga III – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Predmet izjave (identifikacija igrače, ki 
omogoča sledljivost);

4. Predmet izjave (identifikacija igrače, ki 
omogoča sledljivost. Po potrebi lahko 
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vključuje fotografijo):

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Priloga III – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Priglašeni organ ... (ime, številka)… je 
izvedel … (opis intervencije) … in izdal 
certifikat: …

7. Kjer je primerno, priglašeni organ ... 
(ime, številka)… je izvedel … (opis
intervencije) … in izdal certifikat: …

Or. en

Obrazložitev

 Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za zagotavljanje varstva otrok pred 
nedavno odkritimi tveganji je treba sprejeti 
tudi nove osnovne varnostne zahteve. 
Zlasti je treba dopolniti in posodobiti 
določbe o kemičnih snoveh v igračah. Te 
določbe bi morale navajati, da morajo biti 
igrače skladne s splošno zakonodajo o 
kemikalijah, zlasti Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2006 
o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH), 
o ustanovitvi Evropske agencije za 

(16) Za zagotavljanje varstva otrok pred 
nedavno odkritimi tveganji je treba sprejeti 
tudi nove osnovne varnostne zahteve. 
Zlasti je treba dopolniti in posodobiti 
določbe o kemičnih snoveh v igračah. Te 
določbe bi morale navajati, da morajo biti 
igrače skladne s splošno zakonodajo o 
kemikalijah, zlasti Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2006 
o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH), 
o ustanovitvi Evropske agencije za 
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kemikalije ter spremembi Direktive 
1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) 
št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS 
in direktiv Komisije 91/155/EGS, 
93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES. 
Vendar bi bilo treba te določbe prilagoditi 
tudi posebnim potrebam otrok, ki so 
ranljiva skupina potrošnikov. Zato bi bilo 
treba zagotoviti nove omejitve za snovi, ki 
so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje (CMR) v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS z dne 27. 
junija 1967 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
snovi, ter za dišave v igračah zaradi 
posebnih tveganj, ki jih lahko te snovi 
predstavljajo za zdravje ljudi. Posebne 
mejne vrednosti, določene v Direktivi 
88/378/EGS za nekatere snovi, bi bilo treba 
posodobiti, da se upošteva znanstveni 
napredek.

kemikalije ter spremembi Direktive 
1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) 
št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS 
in direktiv Komisije 91/155/EGS, 
93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES. 
Vendar bi bilo treba te določbe prilagoditi 
tudi posebnim potrebam otrok, ki so 
ranljiva skupina potrošnikov. Zato bi bilo 
treba zagotoviti nove omejitve za snovi, 
temelječe na analizi tveganja, ki so 
razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje (CMR) v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS z dne 27. 
junija 1967 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
snovi, ter za dišave v igračah zaradi 
posebnih tveganj, ki jih lahko te snovi 
predstavljajo za zdravje ljudi. Posebne 
mejne vrednosti, določene v Direktivi 
88/378/EGS za nekatere snovi, bi bilo treba 
posodobiti, da se upošteva znanstveni 
napredek.

Or. nl

Obrazložitev
Omejitve iz te direktive temeljijo na možnih škodljivih učinkih, ki lahko nastanejo s 
kombinacijo tveganja in izpostavljenosti. 
To bi bilo dobro izrecno navesti v uvodnih izjavah.

Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Usklajeno prehodno obdobje dveh 
let po začetku veljavnosti te direktive je 
potrebno, da se proizvajalcem igrač in 
drugim tržnim akterjem da na razpolago 
čas za prilagoditev novim tehničnim 
zahtevam ter da se zagotovi skladno 
izvajanje te direktive v Evropski uniji.
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Or. nl

Obrazložitev

Osnutek direktive določa, da države članice ne ovirajo dajanja v promet igrač, ki so v skladu 
z Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v promet pred datumom začetka veljavnosti te 
direktive ali najmanj dve leti po datumu začetka veljavnosti te direktive. Da bi se izognili 
nesporazumom in napačni interpretaciji je bolje, da se to izrecno navede v uvodnih izjavah.

Predlog spremembe 82

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „dostopnost na trgu“ pomeni vsako 
dobavo igrače za distribucijo, porabo ali 
uporabo na trgu Skupnosti v okviru 
gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali 
neodplačno;

(1) „dostopnost na trgu“ pomeni vsako 
dobavo igrače za distribucijo, porabo ali 
uporabo na trgu Skupnosti v okviru 
gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali 
neodplačno in bodisi z motivom dobička 
ali ne;

Or. nl

Obrazložitev

Direktiva velja tudi za igrače, ki jih dobavljajo neprofitna združenja.

Predlog spremembe 83

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „igrača za prostočasne aktivnosti“ 
pomeni igračo, ki je namenjena za domačo 
uporabo in oblikovana tako, da prenese 
težo enega ali več otrok, razen vozil, na 
katerih se otroci vozijo, ter na ali v kateri 
se lahko otroci igrajo, kot so gugalnice, 
tobogani, vrtiljaki, okvirji za plezanje, 
trampolini, bazeni za otroke in napihljive 

(11) „igrača za prostočasne aktivnosti“ 
pomeni igračo, ki je namenjena za domačo 
uporabo, razen vozil, na katerih se otroci 
vozijo, ter na ali v kateri se lahko otroci 
igrajo, kot so gugalnice, tobogani, vrtiljaki, 
okvirji za plezanje, trampolini, bazeni za 
otroke in napihljive igrače za nevodno 
uporabo, ne glede na to, ali je oblikovana 
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igrače za nevodno uporabo; tako, da prenese težo enega ali več otrok; 

Or. nl

Predlog spremembe 84

Predlog direktive
Člen 2 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) „igrače, ki so nedvomno oblikovane 
ali namenjene otrokom starosti x“: 
koncept določa, da otrok mora razpolagati 
s spretnostmi in intelektualnimi 
sposobnostmi, ki ustrezajo zadevni 
starosti.

Or. nl

Obrazložitev

Treba je preprečiti, da proizvajalec namerno določi izmišljeno starost na etiketi, da bi se 
izognil določenim obveznostim.  

Predlog spremembe 85

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva kategorije igrač iz dela B 
Priloge V, se uporabijo opozorila iz 
tega dela Priloge V.

Opozorila iz Priloge V, dela B, 
odstavek 1 se ne uporabljajo za 
igrače, ki so glede na svojo funkcijo, 
velikost ali druge značilnosti 
namenjene otrokom, mlajšim od 36 
mesecev.

Or. nl
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Obrazložitev

Organi pogosto vidijo igrače, namenjene otrokom, mlajšim od 3 let, na katerih je oznaka 
„neprimerno za otroke, mlajše od 3 let zaradi …“.  Nekateri proizvajalci to počnejo, da bi se 
izognili odgovornosti ali se zaščitili pred obveznostmi. Če Priloga V izrecno ne prepoveduje 
uporabe tega stavka, se bo zakon s tržnim nadzorom lažje izvajal, če je stavek vključen v 
direktivo.

Predlog spremembe 86

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalec označi opozorila na viden, 
jasno berljiv in pravilen način na igrači, 
pritrjeni nalepki ali embalaži ter po potrebi 
na navodilih za uporabo, s katerimi je 
igrača opremljena. Majhne igrače, ki se 
prodajajo brez embalaže, imajo pritrjena 
ustrezna opozorila.

2. Proizvajalec označi opozorila na viden, 
pravilen in jasno berljiv način, in v jeziku, 
razumljivem potrošniku, na igrači, 
pritrjeni nalepki ali embalaži ter po potrebi 
na navodilih za uporabo, s katerimi je 
igrača opremljena. Majhne igrače, ki se 
prodajajo brez embalaže, imajo pritrjena 
ustrezna opozorila.

Or. nl

Obrazložitev

 Četudi država članica ne določi pravil v zvezi z jezikom, je treba bistveno informacijo navesti 
v jeziku, za katerega se predpostavlja, da ga bodo potrošniki razumeli. 

Predlog spremembe 87

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo 
starost uporabnikov, so vidna, berljiva in 
jasno prikazana na prodajnih mestih.

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo 
starost uporabnikov, so vidna in berljiva.

Or. nl
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Obrazložitev

Direktiva mora zagotoviti, da potrošniki razpolagajo z informacijami, ne da bi posegali na 
področje, kako distributerji uredijo svoje trgovine.

Predlog spremembe 88

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko zahtevajo, da se 
opozorila in varnostna navodila ali 
nekatera od njih predstavijo v njihovem 
uradnem jeziku ali jezikih, kadar se igrače 
dajejo v promet na njihovem ozemlju.

3. Države članice lahko zahtevajo, da se 
opozorila, varnostna navodila in navodila 
za uporabo ali nekatera od njih predstavijo 
v njihovem uradnem jeziku ali jezikih, 
kadar se igrače dajejo v promet na 
njihovem ozemlju.

Or. nl

Predlog spremembe 89

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače, ki niso opremljene z znakom CE 
in niso v skladu z določbami te direktive, 
se lahko pojavijo na sejmih in razstavah, 
pod pogojem, da so opremljene z znakom, 
ki jasno navaja, da igrače ne izpolnjujejo 
zahtev te direktive ter niso za prodajo ali 
brezplačno distribucijo.

7. Države članice ne morejo preprečiti, da 
se igrače, ki niso opremljene z znakom CE 
in niso v skladu z določbami te direktive, 
se lahko pojavijo na sejmih in razstavah, 
pod pogojem, da so opremljene z znakom, 
ki jasno navaja, da igrače ne izpolnjujejo 
zahtev te direktive ter niso za prodajo ali 
brezplačno distribucijo.

Or. nl

Obrazložitev

Pojasnitev z vidika delovanja notranjega trga.
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Predlog spremembe 90

Predlog direktive
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalci pred dajanjem igrače v promet 
izvedejo analizo kemijskih, fizikalnih, 
mehanskih, električnih, vnetljivih,
higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki 
jih lahko predstavlja igrača, ter oceno 
možne izpostavljenosti tem nevarnostim.

Proizvajalci pred dajanjem igrače v promet 
izvedejo analizo kemijskih, fizikalnih, 
mehanskih, električnih, vnetljivih in 
radioaktivnih nevarnosti, ki jih lahko 
predstavlja igrača, ter oceno možne 
izpostavljenosti tem nevarnostim.

Or. nl

Obrazložitev

Igrača ni sama po sebi nevarna, temveč je to odvisno od načina njene uporabe. Takšne 
analize zato ni mogoče izvesti tako, da bi upoštevala vse možne nevarnosti.

Predlog spremembe 91

Predlog direktive
Priloga I – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kolesa, skiroji in druga prevozna 
sredstva, ki so oblikovana za šport ali 
namenjena za potovanja po javnih cestah 
ali javnih poteh.

4. Skiroji in druga prevozna sredstva, ki so 
oblikovana za šport ali namenjena za 
potovanja po javnih cestah ali javnih poteh.

Kolesa, katerih najvišja možna višina 
sedeža presega 435 mm, merjeno kot 
vertikalna razdalja od tal do zgornje 
površine sedeža, pri čemer je sedež v 
horizontalnem položaju in površina 
sedeža nastavljena v najnižji poziciji;

Or. nl

Obrazložitev

Obstoječa evropska zakonodaja v zvezi z otroškimi kolesi ni jasna ter razlikuje med kolesi z 
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najvišjo možno višino sedeža, ki ne presega 435 mm (EN 71-1), kolesi z najvišjo možno višino 
sedeža, ki  presega 435 mm in ne presega 635 mm (EN14765) in kolesi, katerih najvišja 
možna višina sedeža presega 635 mm (EN 14764). Prvi tip kolesa ni namenjen za vožnjo po 
javnih cestah in je glede na zakonodajo države članice razvrščen kot kolo ali pa ne. 
Neskladnost povečuje nejasnost tako za tržni nadzor kot tudi za proizvajalce.

Predlog spremembe 92

Predlog direktive
Priloga II – del I – točka 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Igrače, ki so jasno namenjene otrokom pod 
36 meseci starosti, in njihovi sestavni deli 
ter kakršni koli ločeni deli, morajo imeti 
take dimenzije, da jih otroci ne morejo 
pogoltniti in/ali vdihniti. Ta predpis se prav 
tako uporablja za druge igrače, namenjene 
za to, da jih otroci dajejo v usta, ter za 
njihove sestavne dele in kakršne koli 
ločene dele.

Igrače, ki so jasno namenjene otrokom pod 
36 meseci starosti, in njihovi sestavni deli 
ter kakršni koli ločeni deli, morajo imeti 
take dimenzije, da jih otroci ne morejo 
pogoltniti in/ali vdihniti. Ta predpis se prav 
tako uporablja za ustnike drugih igrač, 
namenjene za to, da jih otroci dajejo v usta, 
ter za njihove sestavne dele in kakršne koli 
ločene dele ustnikov, ne glede na starost, 
za katero je igrača namenjena.

Or. nl

Obrazložitev

Trenutno besedilo je preveč omejujoče, saj zahteva, da igrača za starejše otroke, ki je 
namenjena za dajanje v usta, ne sme imeti nikakršnih majhnih sestavnih delov.

Predlog spremembe 93

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba 
igrač iz snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS v posameznih 

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v 
skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba 
igrač iz snovi, ki so razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje (CMR) v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS v posameznih 
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koncentracijah, ki so enake ali večje od 
zadevnih koncentracij, določenih za 
razvrščanje pripravkov iz teh snovi v 
skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, 
prepovedana, razen če te snovi vsebujejo 
sestavni deli igrače ali različni mikro deli 
igrač, s katerimi otroci ne morejo priti v 
fizični stik.

koncentracijah, ki so enake ali večje od 
zadevnih koncentracij, določenih za 
razvrščanje pripravkov iz teh snovi v 
skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, 
prepovedana, razen če te snovi vsebujejo 
sestavni deli igrače ali različni mikro deli 
igrač, s katerimi otroci ne morejo na 
kakršen koli način priti v fizični stik.

Or. nl

Obrazložitev

Nujna je bolj natančna opredelitev.

Predlog spremembe 94

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot
kategorija CMR 1 in 2 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS), se lahko uporabljajo v 
igračah, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 1, 2 in 3 v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS), se lahko 
uporabljajo v igračah, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Or. nl

Obrazložitev

Ni razloga, da se kategorije CMR 1, 2 in 3 na področju igrač obravnavajo različno.

Predlog spremembe 95

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot 
kategorija CMR 3 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS, se lahko uporabljajo v 

črtano
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igračah, če je uporabo snovi ovrednotil 
zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da 
je varna, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, 
in po sprejetju odločbe iz člena 45(2) ter 
pod pogojem, da njihova uporaba v 
potrošniških izdelkih ni prepovedana v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 
(REACH).

Or. nl

Obrazložitev

Ni razloga, da se kategorije CMR 1, 2 in 3 na področju igrač obravnavajo različno. Predlog 
spremembe je povezan s predlogom spremembe poročevalke v Prilogi II, Del III, točka 4.

Predlog spremembe 96

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Igrače ali njihovi deli, ki so 
namenjeni za dajanje v usta, ne glede na 
starost, za katero je igrača namenjena, 
mora izpolnjevati zahteve glede mejnih 
vrednosti migracije za pakiranje hrane, 
kot določa Uredba (ES) št. 1935/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
oktobra 2004
o materialih in izdelkih, namenjenih stiku 
s hrano.

Or. nl

Obrazložitev

Smiselno je, da obstoječi predpisi o materialih in izdelkih, namenjenih stiku s hrano, veljajo 
tudi za igrače ali njihove dele, ki naj bi se dajali v usta. 
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Predlog spremembe 97

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Igrače, pri katerih naj bi pogosto 
prišlo do stika s kožo, na primer prstne 
barve ali plastelin, morajo izpolnjevati 
zahteve o sestavi in označevanju iz 
Direktive 76/768/EGS.  

Or. nl

Obrazložitev

Ni razloga, da bi direktiva o igračah določala manj stroge predpise v zvezi z igračami, ki so 
pogosto v stiku s kožo, kot jih določa direktiva o kozmetičnih izdelkih.

Predlog spremembe 98

Predlog direktive
Priloga II – del III – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo 
naslednjih alergenih 
dišavnih snovi: 

(1) Korenina omana (Inula 
helenium)

(2) Alilizotiocianat

(3) Benzil cianid

(4) 4-terc-butilfenol

(5) Olje iz dišeče metlike 
(chenopodium)

(6) Ciklamen alkohol

(7) Dietil maleat

(8) Dihidrokumarin

(9) 2,4-dihidroksi-3-

7. Igrače ne vsebujejo 
naslednjih alergenih 
dišavnih snovi: 

(1) Korenina omana (Inula 
helenium)

(2) Alilizotiocianat

(3) Benzil cianid

(4) 4-terc-butilfenol

(5) Olje iz dišeče metlike 
(chenopodium)

(6) Ciklamen alkohol

(7) Dietil maleat

(8) Dihidrokumarin

(9) 2,4-dihidroksi-3-
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metilbenzaldehid

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

(11) 4,6-dimetil-8-terc-
butilkumarin

(12) Dimetil citrakonat

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

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-
undekatrien-2-on

(15) Difenilamin

(16) Etil akrilat

(17) Smokvin list, svež in 
pripravki

(18) trans-2-heptenal

(19) trans-2-heksenal dietil acetal

(20) trans-2-heksenal dimetil 
acetal

(21) Hidroabietilni alkohol

(22) 4-etoksi-fenol

(23) 6-isopropil-2-
dekahidronaftalenol

(24) 7-metoksikumarin

(25) 4-metoksifenol

(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-
2-on

(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-
3-on

(28) Metil trans-2-butenoat

(29) 6-metilkumarin

(30) 7-metilkumarin

(31) 5-metil-2,3-heksandion

(32) Olje korenike costus 
(Saussurea lappa Clarke)

metilbenzaldehid

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

(11) 4,6-dimetil-8-terc-
butilkumarin

(12) Dimetil citrakonat

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

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-
undekatrien-2-on

(15) Difenilamin

(16) Etil akrilat

(17) Smokvin list, svež in 
pripravki

(18) trans-2-heptenal

(19) trans-2-heksenal dietil acetal

(20) trans-2-heksenal dimetil 
acetal

(21) Hidroabietilni alkohol

(22) 4-etoksi-fenol

(23) 6-isopropil-2-
dekahidronaftalenol

(24) 7-metoksikumarin

(25) 4-metoksifenol

(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-
2-on

(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-
3-on

(28) Metil trans-2-butenoat

(29) 6-metilkumarin

(30) 7-metilkumarin

(31) 5-metil-2,3-heksandion

(32) Olje korenike costus 
(Saussurea lappa Clarke)



PR\727440SL.doc 59/66 PE407.804v01-00

SL

(33) 7-etoksi-4-metilkumarin

(34) Heksahidrokumarin

(35) Peru balsam (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(36) 2-pentiliden-cikloheksanon

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

(38) Olje citronke (Lippia 
citriodora Kunth)

(33) 7-etoksi-4-metilkumarin

(34) Heksahidrokumarin

(35) Peru balsam (Myroxylon 
pereirae Klotzsch)

(36) 2-pentiliden-cikloheksanon

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

(38) Olje citronke (Lippia citriodora 
Kunth)

Vendar je dovoljena prisotnost 
sledi teh snovi, pod pogojem, da se 
je takšnim sledem tehnično 
nemogoče izogniti med dobro 
proizvodno prakso.

Poleg tega se navedejo naslednje 
alergenske dišavne snovi, če se kot 
take dodajo igračam v 
koncentracijah, večjih od 
0,01 mas. %:

.

(1) Amil cinamal

(2) Amilcinamil alkohol

(3) Anisil alkohol

(4) Benzil alkohol

(5) Benzil benzoat

(6) Benzil cinamat

(7) Benzil salicilat

(8) Cinamal

(9) Cinamil alkohol

(10) Citral

(11) Citronelol

(12) Kumarin

(13) Evgenol

(14) Farnezol

(39) Amil cinamal

(40) Amilcinamil alkohol

(41) Anisil alkohol

(42) Benzil alkohol

(43) Benzil benzoat

(44) Benzil cinamat

(45) Benzil salicilat

(46) Cinamal

(47) Cinamil alkohol

(48) Citral

(49) Citronelol

(50) Kumarin

(51) Evgenol

(52) Farnezol
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(15) Geraniol

(16) Heksil cinamaldehide

(17) Hidroksi-citronelal

(18) Hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarbo
ksaldehid

(19) Isoevgenol

(20) Lilial (v direktivi o 
kozmetičnih izdelkih 
naveden kot 2-(4-terc-
butilbenzil)propionaldehid)

(21) d-limonen

(22) Linalol

(23) Metil heptin karbonat

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

(25) Izvlečki hrastovega maha

(26) Izvlečki drevesnega maha

(53) Geraniol

(54) Heksil cinamaldehide

(55) Hidroksi-citronelal

(56) Hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarbo
ksaldehid

(57) Isoevgenol

(58) Lilial (v direktivi o 
kozmetičnih izdelkih 
naveden kot 2-(4-terc-
butilbenzil)propionaldehid)

(59) d-limonen

(60) Linalol

(61) Metil heptin karbonat

(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-
on

(63) Izvlečki hrastovega maha

(64) Izvlečki drevesnega maha

Vendar je dovoljena prisotnost 
sledi teh snovi, pod pogojem, da se 
je takšnim sledem tehnično 
nemogoče izogniti med dobro 
proizvodno prakso.

Or. nl

Obrazložitev

Uporaba dišav, ki bi lahko pri otrocih povzročale alergije, ni zaželena.

Predlog spremembe 99

Predlog direktive
Priloga II – del V – točka 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Igrače morajo biti oblikovane in 
proizvedene tako, da izpolnjujejo zahteve 
glede higiene in čistoče v izogib 
kakršnemu koli tveganju okužbe, bolezni 
ali zastrupitve.

1. Igrače morajo biti oblikovane in 
proizvedene tako, da izpolnjujejo zahteve 
glede higiene in čistoče v izogib 
kakršnemu koli tveganju okužbe, bolezni 
ali zastrupitve. Igrače morajo biti takšne, 
da jih je možno umiti, drgniti in razkužiti.

Or. nl

Predlog spremembe 100

Predlog direktive
Priloga II – del V – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Tekstilne igrače za otroke, mlajše od 36 
mesecev, so pralne in izpolnjujejo 
varnostne zahteve tudi po pranju.

2. Tekstilne igrače za otroke, mlajše od 36 
mesecev, so pralne in izpolnjujejo 
varnostne zahteve tudi po pranju. Če 
takšne igrače vsebujejo mehanski sestavni 
del, ki se lahko poškoduje s potopitvijo v 
vodo, mora biti tekstil površinsko pralen. 

Or. nl

Obrazložitev

Dopolnitev je v interesu higiene.

Predlog spremembe 101

Predlog direktive
Priloga V – del B – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Igrače v živilih 7. Igrače v živilih
Na igračah v živilu ali pomešane z 
živilom je navedeno opozorilo:

Na igračah v živilu ali pomešane z 
živilom je navedeno opozorilo:

„Priporočen nadzor odrasle „Igračo je treba odstraniti preden 
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osebe.“. se otroku da hrana.“  

Or. nl

Obrazložitev

Takšno besedilo v večji meri zagotavlja varnost otroka.
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OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje predloga in novosti, ki jih uvaja

Namen predloga Komisije je razveljaviti in nadomestiti direktivo 88/378/EGS z dne 3. maja 
1988 o varnosti igrač.

Direktiva 88/378/EGS je bila prva direktiva, v kateri je bil uporabljen t.i. novi pristop, bistvo 
katerega je, da so v samo direktivo zajete bistvene varnostne zahteve, tehnične specifikacije 
pa opredeljene v usklajenih standardih. Predlagana nova direktiva temelji na istem načelu.

Čeprav je direktiva iz leta 1988 izpolnila pričakovanja in je že zagotovila visoko raven 
varnosti igrač v Evropski uniji, jo je treba po 20 letih posodobiti. Prav tako je treba upoštevati 
nova tveganja v zvezi z varnostjo, ki se lahko pojavijo kot posledica razvoja in trženja novih 
vrst igrač, po možnosti narejenih iz novih materialov.

Glavne značilnosti pregleda so po mnenju Komisije:

a. uvedba boljših varnostnih zahtev, zlasti v povezavi z uporabo kemičnih 
substanc in električnih lastnosti.  Prav tako so usklajene fizične in mehanske 
lastnosti (tveganje zadušitve in davljenja);

b. pojasnitev področja uporabe in pojmov direktive;

c. učinkovitejše in skladnejše izvrševanje direktive. Izvrševanje poteka v obliki 
tržnega nadzora, ki ga izvajajo države članice; za tehnično dokumentacijo, ki 
jo morajo proizvajalci igrač pripraviti je treba določiti jasne zahteve, predpise 
o namestitvi oznake CE je treba uskladiti s spremenjenim pravnim okvirom in 
sprejeti je treba novo zahtevo za proizvajalce, da se v tehnične določbe vključi 
analiza možnih nevarnosti, povezanih z igračo; 

d. prilagoditev splošnemu zakonodajnemu okviru o trženju proizvodov.

Predlagana direktiva zajema samo (fizično) varnost igrač in ne vsebuje določb o njihovi učni 
vrednosti ali moralnih vidikih.

2. Prilagoditev predloga novim predpisom, sprejetim s svežnjem ukrepov v zvezi s 
prostim pretokom blaga 

Pravni okvir za trženje blaga bo v kratkem spremenjen.

Pravni okvir bosta predstavljali: 

– nova uredba o trženju proizvodov; uredba vsebuje predpise o akreditaciji in nadzoru trga; 
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– nova odločba o trženju proizvodov; odločba med drugim vključuje standardne člene za 
prihodnje direktive v okviru t.i. novega pristopa. 

Novo direktivo je treba uskladiti z novim pravnim okvirom. Predlog Komisije je v skladu z 
uredbo in odločbo, ki jo je prvotno predlagala Komisija, vendar pa še ni usklajen z besedilom, 
ki ga je sprejel Evropski parlament 21. februarja 2008 in ga bo morda Svet sprejel. Komisija 
je naznanila, da ne bo predlagala spremenjenega predloga za direktivo v zvezi z igračami, da 
bi predlog uskladila z novim svežnjem ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga. 

Da bi naredili napredek pri predlagani direktivi, poročevalka predlaga, da Parlament predlaga 
tehnične prilagoditve besedila predloga in ga tako uskladi z okvirnim besedilom, ki ga je 
nedavno sprejel Evropski parlament (sveženj ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga). 
Predlogi sprememb se nanašajo na:

- opredelitev pojmov,
- splošne zahteve za tržne akterje,
- predpostavko skladnosti,
- uradno nasprotovanje usklajenim standardom,
- predpise v zvezi z oznako CE,
- zahteve glede organov za ugotavljanje skladnosti, 
- postopke obveščanja,
- postopke za proizvode, ki predstavljajo tveganje.

Predlogi sprememb od 1 do vključno 79 so povezani s tehničnimi prilagoditvami novemu 
pravnemu okviru. Predlogi sprememb so v skladu z izbirami in odločitvami Evropskega 
parlamenta v zvezi s pravnim okvirom.

3. Ocena

– splošno

Poročevalka meni, da je treba otrokom, ki so od vseh potrošnikov najbolj izpostavljeni, 
zagotoviti največjo možno zaščito in da morajo njihovi starši in skrbniki zaupati, da igrače, 
ponujane na evropskem trgu, izpolnjujejo stroge varnostne standarde. 

Zato se strinja s cilji, ki jih je določila Komisija: posodobitev, pojasnitev in okrepitev 
varnostnih zahtev direktive in ureditev njihovega izvajanja.  

Prav tako se povsem strinja z dopolnitvami in spremembami k obstoječi Direktivi 
88/378/EGS, ki jih je predlagala Komisija.  

Podrobnejša obrazložitev predlaganih predlogov sprememb poročevalke:

– kemične lastnosti

Poročevalka se popolnoma strinja z vključitvijo posebnih zahtev za uporabo snovi, ki so 
rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), in predlaga, da so te zahteve še 
bolj stroge. Meni, da ni razloga za razlikovanje med snovmi kategorije 1 in 2 na eni strani in 
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snovmi kategorije 3 na drugi strani1, kar zadeva odobritev izjem. 

Poročevalka predlaga, da so pogoji za odobritev izjem v zvezi s temi snovmi enaki za vse tri 
kategorije, kar pomeni, da mora znanstveni odbor oceniti uporabo snovi v igračah in jih 
opredeliti kot sprejemljive ter potrditi, da ni na voljo ustrezne alternativne možnosti.

Poročevalka prav tako predlaga popolno prepoved uporabe alergenih snovi v igračah.

– mehanske lastnosti

Čeprav je poročevalka zaskrbljena nad tveganji, povezanimi z uporabo majhnih, vendar 
močnih magnetov v igračah, meni, da v direktivo ni potrebno vključiti posebne določbe v 
zvezi z magneti.

Poseben predpis v zvezi z magnetnimi igračami je pripravil Evropski odbor za standardizacijo 
in Komisija je pripravila začasne ureditve (zahteva po namestitvi opozorila, da je lahko 
nevarno, če otrok pogoltne več kot en magnet).

– ročno izdelane igrače ali neindustrijsko izdelane igrače

Poročevalka se zaveda, da za mala in srednje velika podjetja, ki ročno izdelujejo igrače ali 
vsaj ne na industrijski način, ni lahko izpolnjevati strogih zahtev direktive. Sicer poročevalka 
pripravlja rešitev, vendar trenutno še ni našla pravno sprejemljive rešitve. Mnenje kolegov v 
zvezi s tem je zato dobrodošlo.

– igrače, ki so nedvomno namenjene otrokom določene starosti

Prepogosto so igrače, ki so nedvomno namenjene dojenčkom ali zelo malim otrokom 
označene z opozorilom, da niso primerne za otroke, mlajše od 36 mesecev. Tako se želi 
proizvajalec izogniti strogim varnostnim predpisom ter kakršnim koli obveznostim. To je 
neodgovorno, zato je to treba prepovedati.

Nepravilno navajanje starosti vnaša zmedo med kupce in ne prispeva k večjemu zaupanju, ki 
ga naj bi imeli potrošniki v varnost igrač.

Ustrezne določbe člena 10 direktive je treba preoblikovati tako, da bodo bolj jasne.

– igrače, ki so v stiku z usti ali kožo

Igrače, ki naj bi se pogosto vnašale v usta (kot so glasbeni instrumenti za otroke, grizal itd.), 
ne glede na starost, za katero so namenjene, morajo izpolnjevati isto stroge omejitve v zvezi z 
migracijo, kot to določa direktiva 1935/2004/ES.    

                                               
1 Kategorija I: „Snovi, ki pri ljudeh povzročajo raka“; Kategorija II: „Snovi, ki jih je treba obravnavati 
kot takšne, ki pri ljudeh povzročajo raka“; Kategorija III: „Snovi, ki pri ljudeh zbujajo zaskrbljenost zaradi 
možnih rakotvornih učinkov, vendar razpoložljive informacije o teh snoveh niso zadostne za zadovoljivo 
oceno“;
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Igrače, namenjene pogostemu kontaktu z otroško kožo, ne glede na njihovo starost, morajo 
izpolnjevati zahteve glede označevanja in sestave, kot to določa direktiva o kozmetičnih 
izdelkih.  

– kontaktna mesta o varnosti igrač 

V nekaterih državah članicah in regijah so bila vzpostavljena kontaktna mesta za nevarne 
igrače, katerim lahko strokovnjaki in tudi potrošniki oziroma starši poročajo tako o nevarnih 
vidikih igrač kot tudi o nesrečah ali skoraj nastalih nesrečah pri uporabi igrač.

Ne da bi zagovarjala ustanovitev takšnih kontaktnih mest v vsaki državi članici, poročevalka 
meni, da bi bilo dobro raziskati, ali potrošniki vedo, da lahko obvestijo pristojen organ, kadar 
naletijo na nevarne igrače.

– jezik

Bistveno je, da so opozorila, določena z direktivo, in navodila v jeziku, ki je razumljiv 
potrošnikom. V skladu z načelom subsidiarnosti lahko države članice določijo jezik ali jezike, 
ki so razumljivi potrošnikom.
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