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PS G7 18. 3. 2008 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council of safety of toys 

- Presentation of the proposal and of the impact 

assessment 

- Introduction to the general principles of the revision 

of the „New Approach“ 

- First examination of the proposal, in particular 

concentrating on: 

- Scope and definitions (Chapter I and Annex I) 

- (poss.) Safety requirements (Chapter III) 

5938/08 MI 40 ENT 18 CONSOM 14 SAN 20 ECO 

16 CODEC 120 + ADD 1 + ADD 2 

Ing. V. Brach, Ing. 

K. Včelová, Ing. M. 

Chloupek (ÚNMZ) 

Program jednání zahrnoval prezentaci návrhu směrnice o bezpečnosti hraček Evropskou 

komisí včetně stručného shrnutí hodnocení dopadů. SI PRES předložilo časový 

harmonogram jednání PS do června 2008 (TOY-1) a návrh rozdělení textu směrnice do 

jednotlivých bloků, které budou tvořit základ dalšího postupného projednávání směrnice 

(TOY-2). Pro specifické otázky (např. chemické vlastnosti) bylo ze strany SI PRES 

navrženo vytvořit neformální pracovní skupinu odborníků, která by souběžně posuzovala 

tyto specifické otázky a jejíž výsledky by byly využity při jednání PS pro technickou 

harmonizaci. Dalším bodem jednání bylo první posouzení rozsahu působnosti směrnice a 

definice (kapitola I a příloha I). K těmto konkrétním bodům neměla ČR, stejně jako 

k celému dokumentu, připomínky. Tyto body jsou v navrhovaném znění pro ČR 

akceptovatelné. Vzhledem k tomu, že Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR 

se chce návrhem směrnice zabývat, byla za ČR v souladu s čl. 6 odst. 8, Přílohy č. 3 UV 

680 uplatněna k celému textu návrhu směrnice Výhrada k posouzení parlamentem 

(parliamentary scrutiny reservation). 
PS G7 28. 3. 2008 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council of safety of toys 

- Examination of the proposal, in particular 

concentrating on: 

- Safety requirements (Chapter III, Annex II, Annex 

V) 

5938/08 MI 40 ENT 18 CONSOM 14 SAN 20 ECO 

16 CODEC 120 

Ing. V. Brach, Mgr. 

L. Růžičková 

(ÚNMZ ) 

Skupina zahájila první kolo projednávání paragrafovaného znění návrhu, konkrétně 

projednání definic (článek 2) a posouzení kapitoly III (Shoda hračky) a příloh II 

(Základní požadavky na bezpečnost kromě chemických vlastností) a V (Upozornění). 

Některé členské státy avizovaly poslání písemných připomínek. SI PRES stanovilo 

termín pro poslání písemných připomínek k projednaným ustanovením na 7. dubna 2008. 

Většina uvedených článků byla již obsažena v původní směrnici 88/378/EHS, i když 

v jiném formálním uspořádání. Předložený návrh jednotlivé články zpřesňuje a aplikuje 

aspekty vyplývající z revize „Nového přístupu“. Příloha II a V vytvářejí předpoklady ke 

zvýšení bezpečnosti hraček v souladu se současnými poznatky a s vývojem vědy a 

techniky, proto ČR s jejich zněním souhlasila. 

ČR využila možnosti vyjádřit se k již projednaným ustanovením a dne 7.4.2008 uplatnila 

dodatečně elektronickou poštou připomínku týkající se Přílohy II Zvláštní požadavky na 

bezpečnost, kapitola I FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI, bod 4 odstavec 

čtvrtý odstavec. 

PS G7 14. 4. 2008 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the safety of toys 

- Examination of the proposal, in particular 

concentrating on: 

= Chemical requirements (Annex II, Section III) 

= (Poss.) Committee Procedures (Chapter VIII) 

= (Poss.) Conformity Assessment (Chapter IV except 

Articles 18(3) and 19(1)) 

5938/08 MI 40 ENT 18 CONSOM 14 SAN 20 ECO 

Ing. K. Včelová 

(ÚNMZ), Ing. J. 

Sosnovcová (SZÚ) 

Podle programu byla projednávána příloha II –Zvláštní požadavky na bezpečnost, část 

III-chemické vlastnosti. Na tomto jednání se zúčastnili potenciální členové pracovní 

skupiny expertů, za ČR zástupce MZ. Část směrnice týkající se chemických vlastností 

byla kompletně přepracována. Upravuje chemické vlastnosti tak, aby při používání 

hraček nehrozilo žádné riziko nepříznivých účinků na lidské zdraví v důsledku expozice 

chemickým látkám nebo přípravkům, ze kterých hračky sestávají nebo které obsahují. 

Jedná se především o zákaz používání látek karcinogenních, mutagenních nebo 

toxických pro reprodukci (látky CMR). Výjimkou jsou případy, kdy jsou tyto látky 

obsažené v součástech hraček nebo v částech hraček, které nejsou přístupné žádnému 
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16 CODEC 120 

2. Information about forthcoming changes to 

regulatory procedures in legal acts falling under the 

responsibility of the Working Party on Technical 

Harmonisation 

fyzickému kontaktu s dětmi (bod 3).Látky CMR kategorie 1 a 2 se mohou používat v 

hračkách pouze za splnění podmínek vymezených v bodech 4.1 až 4.3.Látky CMR 

kategorie 3 se mohou používat v hračkách, pokud bylo jejich použití zhodnoceno 

příslušným vědeckým výborem a shledáno jako bezpečné (bod 5). 

Novým prvkem jsou požadavky na kosmetické hračky (kosmetika pro panenky), které 

musí být v souladu se směrnicí o kosmetických prostředcích 76/768/EHS (bod 6). 

Vzhledem ke zvláštnímu nebezpečí, které mohou pro lidské zdraví představovat, je 

zakázán výskyt konkrétních alergenních vonných látek v hračkách, pro některé alergenní 

vonné látky je stanovena jejich maximální přípustná koncentrace ve výši 0,01% hmot. 

(bod 7). 

Aktualizován je požadavek na obsah těžkých kovů v hračkách – zvýšení počtu 

sledovaných prvků a zpřísnění jejich limitů (bod 8). 

ČR za oblast chemických požadavků navrhla, aby bod 7 části III přílohy II, týkající se 

alergenních vonných látek, byl doplněn o kódy CAS (mezinárodní numerický 

identifikátor chemických látek) z důvodů přesné a jednoznačné identifikace těchto látek. 

PS G7 15. 5. 2008 1. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the safety of toys 
- Examination of the Proposal, in particular 

concentrating on: 

= ALIGNMENT WITH THE HORIZONTAL 

LEGAL FRAMEWORK 

Definitions (Chapter I - Article 2(1-10)) 

Obligations of economic operators (Chapter II) 

Conformity of the toy (Chapter III - Articles 12, 13, 

14, 15(2, 4-6), 16(1-4, 7)) 

EC declaration of conformity (Annex III - partially) 

Conformity Assessment (Chapter IV - Articles 18(3) 

and 19(1)) 

Notification of conformity assessment bodies 

(Chapter V) 

Safeguard procedures (Chapter VII) 

Market surveillance (Chapter VI) 

= PROVISIONS SPECIFIC TO THIS DIRECTIVE 

Conformity of the toy (Chapter III - Articles 11, 

15(1,3,7), 16(5-6) 

Conformity Assessment (Chapter IV except Articles 

18(3) and 19(1)) 

EC declaration of conformity (Annex III - partially) 

(Poss.) Committee Procedures (Chapter VIII) 

(Poss.) Specific administrative provisions (Chapter 

Ing. K. Včelová, 

Ing. J. Kafková 

(ÚNMZ) 

PS projednávala jednotlivá ustanovení návrhu rozdělená do dvou bloků – definice a 

ustanovení převzatá z tzv. Nového legislativního rámce (revize „Nového přístupu“) a 

ustanovení týkající se přímo hraček. V rámci prvního bloku navrhovala ČR v rámci 

stanovisek k jednotlivým vybraným článkům formu přímého převzetí textu jednotlivých 

ustanovení, a to jak z Nařízení, tak Rozhodnutí, nikoliv pouze formu prostého odkazu. 

Pokud jde o druhý projednávaný blok, neuplatnila ČR kromě „redakčních „ úprav žádné 

připomínky. 
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IX) 

(Poss.) Final and transitional provisions (Chapter X) 

(Poss.) Technical documentation (Annex IV) 

5938/08 MI 40 ENT 18 CONSOM 14 SAN 20 ECO 

16 CODEC 120 

2. Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on textile names 

(Recast) 

- Presentation, procedural information and exchange 

of views 

5939/08 TEXT 3 MI 41 ECO 17 CODEC 121 

PS G7 5. 6. 2008 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the safety of toys 

- Examination of the Proposal, in particular 

concentrating on: 

= Scope and definitions (Chapter I - Article1 and 

Article 2(11) - 2(15) and Annex I) 

= Safety requirements (Chapter III - Article 9, Article 

10, Annex II - items I, II, IV, V and VI and Annex V) 

5938/08 MI 40 ENT 18 CONSOM 14 SAN 20 ECO 

16 CODEC 120 + COD 2007/29, COD 2007/30, 

Working doc. TOY-18 

Ing. V. Svoboda, 

Ing. M. Chloupek 

(ÚNMZ) 

Diskuse v PS byla zaměřena především na projednávání poznámek pod čarou pracovního 

dokumentu připraveného SIPRES a zohledňujícího výsledek dosavadních jednání. 

Diskuse k projednávanému návrhu proběhla 27.5.2008 ve výboru IMCO  EP. Z diskuse 

vyplynulo, že EP bude trvat na zpřísnění některých ustanovení návrhu týkajících se 

bezpečnostních opatření. 29.5.2008 proběhla v Bruselu také úvodní prezentace Návrhu 

směrnice o bezpečnosti hraček na zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost. 

PS G7 24. 6. 2008 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the safety of toys 

- Examination of the Proposal, in particular 

concentrating on: 

= Chemical requirements (Annex II, Section III) 

= Scope and definitions (Chapter I - Article1 and 

Article 2(11) - 2(15) and Annex I) 

= Safety requirements (Chapter III - Article 9, Article 

10, Annex II - items I, II, IV, V and VI and Annex V) 

5938/08 MI 40 ENT 18 CONSOM 14 SAN 20 ECO 

16 CODEC 120 + COD 2007/29, COD 2007/30, 

Working doc. TOY-16 REV1 

Ing. K. Včelová, 

Ing. V. Svoboda 

(ÚNMZ) 

Byla posuzována problematika chemických požadavků a výsledky shrnuté v prezentaci 

expertní skupiny k této části textu. Experti se shodují na hodnocení chemické 

bezpečnosti hraček zejména na základě posouzení celkové expozice dětí pro konkrétní 

látky či skupiny látek. Pro hodnocení expozice se zdají být nejlepším řešením migrační 

testy. Diskutován byl úplný zákaz látek CMR a limitní hodnota pro ověření jejich 

přítomnosti i otázka, které další látky kromě CMR by měly být v hračkách zakázány či 

omezeny. Většina expertů se přikláněla k zákazu syntetických aromatických látek 

s ohledem na jejich alergenní účinky či senzibilizaci organismu. Někteří experti 

požadovali i zákaz dalších látek, např. endokrinních disruptorů. Experti se vyjádřili k 

rozsahu a limitním hodnotám prvků, jejichž seznam včetně limitů je předložen 

v současném návrhu směrnice. ČR zastává názor, že limitovány by měly být především 

kovy s významnými toxickými účinky, zejména těžké kovy. Podle vyjádření EK bude 

třeba kontaktovat průmysl a zhodnotit výsledky této skupiny, lze očekávat i různá 

stanoviska v EP. Z diskuse dále vyplynula jednoznačná podpora pokračování práce 

skupiny, požadavek formulovat závěry ve vztahu ke směrnici o kosmetických výrobcích, 

nutnost definovat kritické body a orientovat se na tyto oblasti. 

Jednání pokračovalo přezkumem připomínek již dříve přednesených nebo písemně 

zaslaných jednotlivými ČS.  
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PS G7 3. - 4. 7. 2008 Proposition de Directive du Parlement européen et 

du Conseil sur la sécurité des jouets 

Examen de la proposition, en particulier des aspects 

spécifiques suivants: 

= Exigences de sécurité (Chapitre III - Article 9, 

Article 10, Annexe II - points I, II, IV, V et VI et 

Annexe V) – bezpečnostní požadavky 

= Conformité du jouet – Shoda hračky (Chapitre III - 

Articles 11, 15(1,3,7), 16(5-6) 

= Evaluation de la conformité – Posuzování shody 

(Chapitre IV, à l'exception des Articles 18(3) et 

19(1)) 

= Déclaration CE de conformité – ES prohlášení o 

shodě (Annexe III - partiellement). 

= Comitologie (Chapitre VIII) - Komitologie 

= Dispositions administratives spécifiques – Zvláštní 

správní ustanovení (Chapitre IX) 

= Dispositions finales et transitoires (Chapitre X) – 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

= Documentation technique (Annexe IV) – Technická 

dokumentace 

= (évent.) Champ d'application et définitions 

(Chapitre I - Articles1, 1bis et Article 2(11) - 2(15) et 

Annexe I) – oblast působnosti a definice 

5938/08 MI 40 ENT 18 CONSOM 14 SAN 20 ECO 

16 CODEC 120 + COD 2007/29, COD 2007/30, 

Working doc. TOY-16 REV1 a Working doc. TOY-

19 

Ing. V. Brach, Ing. 

V. Svoboda, Ing. M. 

Chloupek (ÚNMZ) 

PS pokračovala v projednávání poznámek pod čarou týkajících se hraček a částí 

týkajících se obecného právního rámce. FRPRES oznámilo, že připraví dokument na září 

co nejdříve. Bude to pomocí změn v dokumentu 11244/08 s tím, že v dokumentu budou 

termíny, do kdy je možno se k danému problému vyjádřit a témata, která se budou 

aktuálně projednávat. Dále bylo oznámeno, že před prázdninami bude schůzka s EP, kde 

FRPRES uvede pokrok, jakého bylo do té doby dosaženo. 

PS G7 15.7.2008 Proposition de Directive du Parlement européen et 

du Conseil sur la sécurité des jouets 

-Examen de la proposition, en particulier des aspects 

spécifiques suivants: 

=Exigences de sécurité (Annexe II - point III) 

=(évent.) Poursuit des questions discutées pendant la 

réunion des 3 et 4 juillet 

(doc. 5938/08 MI 40 ENT 18 CONSOM 14 SAN 20 

ECO 16 CODEC 120 + doc. à suivre) 

 

Ing. K.Včelová, 

Mgr.L.Růžičková 

(ÚNMZ), 

Ing.J.Sosnovcová 

(SZÚ) 

Na druhém jednání v době FRPRES se pokračovalo podle programu ve čtení části III 

přílohy II, která se týká chemických požadavků s tím, že cílem diskuse bude vyjasnit 

základní okruhy otázek, které zahrnuje text návrhu směrnice vztahující se k této části. 

Jedná se především o pravidla pro karcinogenní látky CMR v hračkách, použití 

alergenních vonných látek a tabulku migračních volných limitů. Pokud jde o CMR látky, 

ČR je pro co nejširší omezení těchto látek, zvláště v případech, kdy by mohlo dojít 

k orálnímu kontaktu. V takovýchto případech je nutné vyhovět limitům pro potraviny- 

tyto limity jsou ale uváděny pro dospělé osoby, 60 kg.V tomto tedy podporuje návrh De, 

kde by měly být hodnoty pro děti odvozeny od hodnot pro dospělé. Závěr tedy je, že 

delegace se shodly na zákazu výjimek,otázkou ale zůstává, jak výjimky formulovat.: u 

hraček s orálním kontaktem u dětí do 36 měsíců není ideálním řešením převzetí 

potravinářské legislativy. FRPRES připraví nový dokument, který bude chránit 
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spotřebitele a respektovat konsensus.  Pro účely dalšího jednání (3. a 4. 9. 2008) připraví 

FIPRES nový dokument zohledňující dosavadní diskusi.      

PS G7 4.-5.9. 2008 1. Proposition de Directive du Parlement européen 

et du Conseil sur la sécurité des jouets 

Examen de la proposition, en particulier des 

aspects spécifiques suivants: 

==Dispositions horizontales (Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 29, 31, 

32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, Annexe 

III) 

=(évent.) Exigences de sécurité (Annexe II - points I, 

II, IV et V et Annexe V) 

(doc. 12520/08 MI 283 ENT 205 CONSOM 102 

SAN 163 ECO 96 CODEC 1035) 

-Examen de la proposition, en particulier des aspects 

spécifiques suivants: 

=Exigences de sécurité (Annexe II - point III aspects 

chimiques) 

(doc. 12520/08 MI 283 ENT 205 CONSOM 102 

SAN 163 ECO 96 CODEC 1035) 

2 .Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil portant adaptation à la 

décision 1999/468/CE du Conseil, telle que 

modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains 

actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du 

traité, en ce qui concerne la procédure de 

réglementation avec contrôle. Adaptation à la 

procédure de réglementation avec contrôle - 

Quatrième partie 

-  Information par la Présidence ainsi que   

vérification des positions des délégations relatives 

aux adaptations de la comitologie dans les directives 

2001/95/CE relative à la sécurité générale des 

produits et 2006/42/CE relative aux machines. 

(doc. 6647/08/08 JUR 81 INST 15 CODEC 231 AG 

19 AGRI 50 AGRILEG 27 AVIATION 45 

CONSOM 23 DENLEG 13 ECO 24 ECOFIN 77 

EDUC 57 EEE 12 ENT 36 ENV 100 FIN 63 IND 16 

INF 33 MAP 5 MAR 29 MI 64 ONU 8 SAN 36) 

Mgr.LRůžičková, 

Ing.V. Svoboda, 

Ing.M. Novák, 

(ÚNMZ) 

Ing. J.Sosnovcová 

(SZÚ) 

Ad 1) Dne 4. 9. 2008  byl projednáván dokument 12520/08, který obsahoval upravené 

ustanovení směřující k sladění s horizontálním legislativním rámcem.              

Dne 5.9.2008 byla projednávána Příloha II, část III, týkající se chemických požadavků 

na hračky. FRPRES stručně shrnulo změny provedené v Příloze II,III., Chemické 

vlastnosti. K datu nebylo dosaženo dohody nad otázkami týkajícími se  modulů,  zahrnutí 

principu předběžné opatrnosti,  dobou po kterou je nutné uchovávat technickou 

dokumentaci a délkou přechodného období.  ČR má stejně jako všechny ostatní ČS 

k datu registrovanou obecnou výhradu k přezkumu, k datu probíhá finalizace stanoviska 

ČR k výše uvedeným okruhům na národní úrovni. 

Ad 2) PS projednala stanovisko K návrhu nařízení o přizpůsobení určitých aktů přijatých 

postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle 

rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES, konkrétně jeho část 

týkající se Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních a Směrnice 2001/95/ES o obecné 

bezpečnosti výrobků.  Diskutována byl návrh EP na zahrnutí článku čl. 8(2) směrnice o 

strojních zařízeních (vhodná opatření k provedení a praktickému uplatňování této 

směrnice, včetně opatření nezbytných k zajištění spolupráce mezi členskými státy 

navzájem a členskými státy a Komisí) pod regulativní postup s kontrolou. EK s tímto 

požadavkem nesouhlasí a vyzvala ČS k předložení stanoviska k tomuto návrhu v termínu 

do 9.9.2008. ČR stanoviska EK podpořila. 

 

PS G7 22.9. 2008 Proposition de Directive du Parlement européen et Mgr.L. Růžičková, Bylo projednáno třetí paragrafované znění návrhu. Většina nekonfliktních úvodních 
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du Conseil sur la sécurité des jouets 

Examen de la proposition (y compris, examen des 

considérants) 

(doc. 13066/08 MI 311 ENT 222 CONSOM 119 

SAN 188 ECO 111 CODEC 1126  

(à suivre)) 

 

Ing.M.Novák 

(ÚNMZ)  

ustanovení byla schválena bez připomínek. Největší sporné body (moduly; délka doby 

pro uchovávání technické dokumentace; délka přechodného  období; zahrnutí principu 

předběžné opatrnosti, zda vůbec a pokud ano, kam do návrhu) zůstaly otevřeny a budou 

předmětem dalších jednání. 1.10.2008 se uskuteční schůzka mezi zástupci EP a 

FRPRES. FRPRES očekává, že na této schůzce získá informace o tom, jaké navržené 

změny považují zástupci EP za nejdůležitější, jaký je očekáván vývoj projednávání v EP. 

FRPRES oznámilo, že na příštích jednáních PS bude nutné projednávat změny navržené 

EP, ještě před tím, než o nich bude IMCO hlasovat, aby bylo možné dosáhnout shody 

mezi názory v EP  a PS do konce roku 2008. Další jednání PS G7 se uskuteční 3. 10., 

10. 10 a 22.10. 2008.     

Rada pro 

konkurencesch

opnost  

25. 9. 2008 Proposition de directive du Parlement européen et 

du Conseil révisant la directive  

88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant 

le rapprochement des législations des Etats 

membres relatives à la sécurité des jouets 

Dossier interinstitutionnel : 2008/0018 (COD) 

- Information par la Présidence sur l'état des travaux 

 Rada pro konkurenceschopnost byla seznámena se stavem projednávání směrnice o 

bezpečnosti hraček. Informaci vzala na vědomí.  

PS G7  3. 10. 2008 Proposition de Directive du Parlement européen et du 

Conseil sur la sécurité des jouets 

- Examen de la proposition (en particulier les 

exigences de sécurité, aspects chimiques) et examen 

des amendements présentés au Parlement Européen 

(doc. 13066/1/08 REV 1 MI 311 ENT 222 

CONSOM 119 SAN 188 ECO 111 CODEC 1126 (à 

suivre)) 

Ing. M. Novák, 

Mgr. L. Růžičková 

(ÚNMZ) 

Předmětem jednání PS bylo zejména sladění návrhu Směrnice s nařízením GHS, dále  

pak chemické požadavky kladené na hračky a s tím související zahrnutí dvou nových 

kategorií nebezpečí : „ may cause harm to breasted chidlren“ a „ may cause drowsiness 

or dizziness“ a také pravidla pro užití CMR látek v hračkách, PN EP -rozšíření seznamu 

zakázaných alergenních látek , limity pro prekurzory nitroasaminů, otázka úpravy 

endokrinních disruptorů.. V otázce délky přechodného období a zahrnutí principu 

předběžné opatrnosti do úvodních ustanovení nebylo dosud dosaženo konsensu.  

PS G7  10. 10. 2008 Proposition de Directive du Parlement européen et du 

Conseil sur la sécurité des jouets 

- Examen de la proposition (en particulier les 

exigences de sécurité, à l'exception des aspects 

chimiques) et examen des amendements présentés 

au Parlement Européen 

(doc. 13066/2/08 REV 2 MI 311 ENT 222 

CONSOM 119 SAN 188 ECO 111 CODEC 1126 (à 

suivre)) 

Ing. M. Novák, 

Mgr. L.Růžičková, 

Ing. M. Chloupek 

(ÚNMZ) 

Na jednání PS byly projednány pozměňovací návrhy EP s výjimkou těch, které byly 

předmětem minulého jednání a těch, které se vztahují k chemické části Směrnice.  

FRPRES informovalo PS o zasedání Výboru IMCO, které proběhlo 6.10.2008. Další 

zasedání Výboru IMCO je plánováno na 20.10.2008, hlasování o pozměňovacích 

návrzích v tomto výboru EP  by mělo být 6.11.2008. PS G7 bude mít ještě měsíc po 

tomto datu, aby mohla sladit svoji pozici s pozicí EP. 

PS G7 22. 10. 2008 Proposition de Directive du Parlement européen et du 

Conseil sur la sécurité des jouets 

- Examen de la proposition, en particulier les 

exigences de sécurité - propriétés chimiques  

(doc. 14320/08 MI 367 ENT 252 CONSOM 144 

SAN 226 ECO 136 CODEC 1338 (à suivre)) 

Ing. M. Novák, 

Mgr. L.Růžičková) 

(ÚNMZ´) 

Předmětem jednání byly především chemické požadavky na hračky a dále některé jiné 

dosud neuzavřené otázky (princip předběžné opatrnosti, přechodné období, do textu 

nezahrnuté PPČ). Co se týče chemických požadavků na hračky- pravidel pro užití CMR 

látek, v rámci jednání PS zatím  nebylo dosaženo konsensu.Otázka sladění s GHS- 

rozšíření ustanovení o varování nové třídy nebezpečí  dle nařízení GHS také nebyla 

uzavřena. Projednávána byla dále možnost zpřísnění regulace užití vonných látek 
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 v hračkách, otázka zůstala nedořešena. ČS byl přijat kompromisní návrh FRPRES 

týkající se přechodného období,, který říká, že  4 roky od vstupu návrhu Směrnice v 

platnost mohou být dodávány na trh hračky vyrobené v souladu se starou směrnicí. 

FRPRES vyzvalo ČS, které mají k datu parlamentní výhradu k přezkumu, aby znovu 

přehodnotily situaci a pokud možno výhradu stáhly.  

Attaché 

meeting 

10. 11. 2008 Proposition de Directive du Parlement européen et du 

Conseil sur la sécurité des jouets 

-       -   -Examen des amendements votés à la Commission 

IMCO du Parlement 

(doc. 14320/1/08 REV 1 MI 367 ENT 252 CONSOM 

144 SAN 226 ECO 136 CODEC 1338  

 

Ing. P. Votoupal, 

SZB 

Toto zasedání proběhlo formou attachés meeting, věnovalo se seznámení ČS 

s pozměňovacími návrhy odhlasovanými Výborem IMCO, které proběhlo 6.11.2008 a 

zjištění jejich pozic k nim.Byly projednány pozměňovací návrhy EP týkající se vlastního 

textu návrhu a částečně i příloh. Bylo zjevné, že pozice Komise i předsednictví jsou 

odsouhlaseny dopředu a předsednictví vždy uzavíralo diskusi v souladu s postojem 

Komise. Na dalším jednání se bude pokračovat v diskusi ohledně příloh, zejména pak 

„chemické části“ návrhu. 

PS G7 13. 11. 2008 Proposition de Directive du Parlement européen et du 

Conseil sur la sécurité des jouets 

- Examen de la proposition, en particulier les 

exigences de sécurité - propriétés chimiques, et 

poursuite de l'examen des amendements votés à la 

Commission IMCO du Parlement européen 

(doc. 14320/1/08 REV 1 MI 367 ENT 252 CONSOM 

144 SAN 226 ECO 136 CODEC 1338  

Ing. M.Chloupek,  

Mgr. L. Růžičková, 

Ing. M. Novák, Ing. 

V. Brychová,  

Ing. J. Kavková 

(ÚNMZ),  

Ing. J. Sosnovcová 

(SZÚ) 

Předmětem jednání byly problematické, doposud neuzavřené články týkající se: 1. 

ustanovení upravující užití látek  CMR. 2.vonné látky v hračkách; 3. PN EP. týkající se 

migračních limitů v hračkách a navrhovaného vypracování seznamu zakázaných 

vonných látek v hračkách., 4. Endokrinní disruptory . 

Dále zůstává nedořešena otázka umístění principu předběžné opatrnosti a zahrnutí 

aspektu ochrany životního prostředí do Směrnice (PN 119,5). 

 

PS G7 28. 11. 2008 

10.00-13.00 

Attachés 

meeting 

14.30-17.30 

expertní 

skupina 

Proposition de Directive du Parlement européen et du 

Conseil sur la sécurité des jouets 

- Information concernant les contacts informels avec 

le Parlement européen 

- Examen de la proposition et poursuite de l'examen 

des amendements votés par la Commission IMCO du 

Parlement européen 

(doc. 14320/2/08 REV 2 MI 367 ENT 252 CONSOM 

144 SAN 226 ECO 136 CODEC 1338 

 

 

Ing. M. Chloupek, 

Ing. M. Novák 

(ÚNMZ);  

Ing. J. Sosnovcová 

(SZÚ) 

Na dopoledním zasedání Attachés FRPRES oznámilo další postup při projednávání 

Návrhu, jehož schválení na plenárním zasedání EP v prosinci závisí na dohodě nad 

jednotlivými doposud neuzavřenými články (k datu byl Návrh z programu plenárního 

zasedání EP v prosinci stažen). Neuzavřené body jsou CMR látky, vonné látky 

v hračkách a migrační limity. 

Na zasedání PS byly řešeny sporné body týkající se endokrinních disruptorů, zahrnutí 

knih pod směrnici principu předběžné opatrnosti, balení, varování, notifikační místa a 

otázky modulu posuzování shody. V těchto bodech stále nebylo dosaženo konsenzu.  

Jednalo se zřejmě o poslední zasedání PS k tomuto návrhu, FR PŘES oznámilo konání 

trialogu (EK,FRPRES,EP) dne 3. 12. 2008 + předložení COREPERu 5. a 10. 12. 2008. 

Pokud bude dosaženo konsenzu, návrh  bude předložen plenárnímu zasedání EP 

15. 12. 2008.  

 

 

COREPER  I  5. 12. 2008 

 

Proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil relative à la sécurité des jouets (AL) 

(Première lecture) 

- Préparation du prochain               - Préparation du 

prochain trilogue informel  

                                                        (docs16341/08 MI 

Ing. P. Votoupal 

(SZB) 

 

FRPRES předložilo kompromisní návrh, který zohlednil diskusi na jednání PS G7 a 

jehož cílem bylo reflektovat výsledky neformálního trialogu, který proběhl 2. 12. 2008 a 

dospět tak k dohodě v prvním čtení. Naprostá většina ČS kompromis podpořila, proti se 

postavilo pouze DE a AT. Některé členské státy (SE, PT, IT) vyjádřily obecný souhlas, 

ale předložily FR PRES konkrétní návrhy a požádaly o jejich projednání v dalším 

trialogu s EP.  
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489 ENT 292 CONSOM 196 SAN 294 ECO 

172CODEC 1659 CONSOM 197 SAN 295 ECO 17 

CODEC 1660 

 

16342/08 MI 490 ENT 2               

FR PRES na tomto jednání získalo mandát pro jednání s EP a uzavření dohody v prvním 

čtení na základě předloženého kompromisního návrhu. O výsledcích jednání bylo 

následně předána informace na zasedání COREPERu 10. 12. 2008 

COREPER I 

 

10. 12. 2008 Proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil relative à la sécurité des jouets (AL) 

(Première lecture) 

-Information de la Présidence sur le résultat du 

trilogue 

-Examen du texte de compromis final en vue d'un 

accord 

(docs 16342/08 MI 490 ENT 293 CONSOM 197 

SAN 295 ECO 173 CODEC 1660; 16741/08 MI 518 

ENT 308 CONSOM 207 SAN 319 ECO 181 

CODEC 1731) 

Ing. P. Votoupal 

(SZB) 

Výbor stálých zástupců potvrdil kompromis dosažený v trialogu s EP. Výsledný 

kompromis částečně zahrnuje i poslední požadavky na úpravy, které zazněly na jednání 

COREPER I dne 5. 12. 2008. 

Plenární 

zasedání EP 

18. 12. 2008 Proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil relative à la sécurité des jouets (AL) 

(Première lecture) 

  

(docs 16342/08 MI 490 ENT 293 CONSOM 197 

SAN 295 ECO 173 CODEC 1660; 16741/08 MI 518 

ENT 308 CONSOM 207 SAN 319 ECO 181 

CODEC 1731) 

 Text návrhu směrnice byl předložen k odsouhlasení plenárnímu zasedání EP a byl přijat 

v prvním čtení.  

 

JLG 2. 4. 2009 Directive du Parlement européen et du Conseil 

relative à la sécurité des jouets (AL) (Première 

lecture) 

(Doc. PE-CONS 3744/08 MI 578 ENT 339 

CONSOM 231 SAN 358 ECO 200 CODEC 1913 

(ST 5938/08 MI 40 ENT 18 CONSOM 14 SAN 20 

ECO 16 CODEC 120 and ST 17266/08 CODEC 

1847 MI 559 ENT 326 CONSOM 225 SAN 345 

ECO 192) 

 

Mgr. J. Vaněček 

(KRC ÚV) 

PS zasedla za účelem právně/lingvistické finalizace textu. Návrh finální podoby 

projednávaného textu byl následně zaslán ČS k připomínkám s termínem do 21. 4. 2009. 

Jakmile budou právně/lingvistické revize dokončeny, bude dokument postoupen 

sektorové Radě ke schválení a následně zveřejněn v OJ EU. 

COREPER I 29.4.2009 Directive du Parlement européen et du Conseil 

relative à la sécurité des jouets (AL) (Première 

lecture) 

(Doc. PE-CONS 3744/08 MI 578 ENT 339 

CONSOM 231 SAN 358 ECO 200 CODEC 1913 

(ST 5938/08 MI 40 ENT 18 CONSOM 14 SAN 20 

SZB Návrh byl schválen COREPERem I. v bodech A bez diskuse. 
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ECO 16 CODEC 120 and ST 17266/08 CODEC 

1847 MI 559 ENT 326 CONSOM 225 SAN 345 

ECO 192) 

 

Rada pro 

vzdělávání, 

mládež a 

kulturu 

11. 05. 2009 Directive du Parlement européen et du Conseil 

relative à la sécurité des jouets (AL) (Première 

lecture) 

 Rada formálně přijala Návrh kvalifikovanou většinou hlasů 309/39. Proti bylo pouze AT 

a DE.  

 

 

Dne 30. 6. 2009 zveřejněno v OJ EU L 170, strana 1 – 37, jako: 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (Text s významem pro EHP). 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0048&rid=6

