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2012: Întrebări frecvente 

 
 
 

1. Cum puteţi stabili dacă un produs este jucărie sau nu? Cum puteţi face diferenţa 
între un produs şi o jucărie? Definiţia unei jucării din Directiva privind siguranţa jucăriilor (TDS) trebuie să fie întotdeauna baza pentru a hotărî dacă un produs este jucărie sau nu. Anexa I enumeră exemple de produse care nu sunt considerate jucării, dar pot fi confundate cu jucăriile. Deoarece ar fi imposibil să enumerăm toate produsele care nu sunt considerate ca fiind jucării, în mod natural, lista nu este exhaustivă. Nu trebuie interpretat ca având un mesaj contrar, adică, dacă un anumit produs nu este menţionat în listă, aceasta nu înseamnă că este, în mod automat, o jucărie. Pentru a fi considerat ca jucărie în scopul Directivei, valoarea de joacă trebuie introdusă în mod intenţionat de către producător. Declaraţia producătorului asupra utilizării intenţionate este un criteriu de care trebuie să se ţină cont, deoarece este exprimat prin formularea respectivă. Utilizarea anticipată în mod rezonabil este considerată a prevala asupra declaraţiei utilizate de către producător. Dacă producătorul etichetează produsul ca nefiind jucărie, acesta trebuie să poată susţine această afirmaţie. Ghidul Nr. 4 precizează criterii suplimentare cu indicaţii de care trebuie să se ţină cont pentru clasificarea unui produs ca fiind jucărie. În plus, câteva Ghiduri au 

fost întocmite pentru clasificarea anumitor produse. 
 

2. Ce se întâmplă dacă un operator economic nu furnizează autorităţilor 
informaţiilor necesare? Dacă informaţiile necesare nu sunt disponibile şi/sau puse la dispoziţie, autoritatea pentru supravegherea pieţei poate solicita testarea jucăriei de către un organism notificat, pe cheltuiala producătorului, într-un interval de timp specificat pentru verificarea conformităţii cu standardele armonizate şi cerinţele de siguranţă esenţiale. În cazul în care neconformitatea persistă, autoritatea va întreprinde toate măsurile adecvate pentru restricţionarea sau interzicerea punerii pe piaţă a jucăriei sau va asigura rechemarea acesteia sau retragerea acesteia de pe piaţă. Dacă producătorii de jucării, importatorii şi distribuitorii nu îndeplinesc cerinţele de siguranţă ale Directivei, Statele Membre pot impune, de asemenea, penalităţi.   

 
3. Ce ar trebui să facă un operator economic dacă crede că o jucărie nu este 

conformă? TSD precizează că „operatorii economici care consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe 
care au introdus-o pe piaţă nu este conformă cu respectiva legislaţie armonizată a Comunităţii trebuie să întreprindă imediat măsurile corective necesare pentru a aduce acea jucărie în stare de conformitate, pentru a o retrage sau rechema, după caz“. De aceea cere ca „atunci când se consideră adecvat în ceea ce priveşte riscurile pe care le prezintă o jucărie, operatorii economici trebuie, pentru a proteja sănătatea şi siguranţa consumatorilor, să realizeze testarea prin eşantionare a jucăriilor introduse pe piaţă, să investigheze şi, dacă este necesar, să menţină un registru al reclamaţiilor, al jucăriilor neconforme şi al celor rechemate“. 
 

4. Detaliile de contact ale producătorului ar trebui incluse pe jucărie? Directiva privind siguranţa jucăriilor obligă producătorul să îşi indice numele, numele comercial înregistrat sau marca comercială înregistrată şi adresa la care poate fi contactat pe jucărie sau, 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
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acolo unde acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acesteia sau într-un document care însoţeşte jucăria.  
 Producătorul trebuie să indice un punct unic în care poate fi contactat. Acesta nu este neapărat adresa la care este de fapt înregistrat producătorul. Această adresă la care poate fi contactat producătorul poate fi adresa reprezentantului autorizat al acestuia dacă este însoţită de clarificarea „reprezentat de“. 
 
Nimic din aceste prevederi nu împiedică producătorul să adauge alte adrese, cu condiţia indicării clare a punctului unic de contact. O adresă trebuie să fie formată în mod normal dintr-o stradă şi un număr sau o cutie poştală, precum şi codul poştal şi oraşul. Ca informaţie suplimentară poate fi adăugat un site web. 
 

5. Cum poate un producător stabili vârsta copiilor cărora le sunt destinate jucăriile 
pe care le produce? Cine controlează decizia producătorului? Raportul CEN CR 14379 Clasificarea jucăriilor dă îndrumări pentru adaptarea caracteristicilor jucăriilor la vârstele copiilor. Cu toate că în acest raport sunt enumerate funcţii şi caracteristici, unele jucării pot da naştere discuţiilor, iar Ghidul Nr.11 (Jucării utilizate pentru copii cu vârsta mai mare şi mai mică de 36 de luni) detaliază clasificarea pentru copii cu vârsta mai mare şi mai mică de 3 ani. Mai există şi Ghidul CPSC pentru stabilirea vârsteii elaborat în anul 2002 şi alte 

ghiduri ale Comisiei Europene. Autorităţile pentru supravegherea pieţei folosesc aceleaşi 
ghiduri pentru asigurarea conformităţii şi controlul deciziei producătorului. 
 

6. Dacă o persoană modifică o jucărie, se consideră că respectiva persoană este 
producător? 

Un importator sau distribuitor, care modifică produsul şi, prin aceasta, îi modifică conformitatea, îşi asumă obligaţiile şi responsabilităţile producătorului şi răspunde de conformitatea produsului. Acesta nu trebuie să furnizeze detalii autorităţilor vamale, decât dacă i se cere acest lucru, dar trebuie să se asigure că deţine documentaţie tehnică actualizată, care ţine cont de modificările aduse jucăriei. 
 

7. Cum pot producătorii pune la dispoziţie documentaţia completă, care arată 
respectarea tuturor evaluărilor de siguranţă? Dosarul cu documentaţia tehnică trebuie să fie format din următoarele elemente, care dovedesc că jucăria este conformă cu TSD şi a făcut obiectul tuturor evaluărilor necesare. 

 

Clauze în legătură cu aceasta Conţinut recomandat 

Anexa IV (a) Descrierea proceselor de proiectare şi producţie; Lista componentelor şi a materialelor; Fişe cu date de siguranţă 
Anexa IV (b), 
Art. 18 

Fişe cu date de siguranţă 

Anexa IV (c) 
Art. 4 (2) Art. 6 (2) Art. 19 

Procedura de evaluare a conformităţii 
Anexa III & IV (d), Art. 15 Declaraţie de conformitate CE (DoC) 
Anexa IV (e) Adresa unde se realizează producţia şi 

depozitarea 
Anexa IV (f) Documente transmise unui organism notificat 
Anexa IV (g) Art. 4 (4), Art. 19 (2) Rapoartele testelor, detalii ale conformităţii 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
http://www.cpsc.gov/PageFiles/113962/adg.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
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producţiei de serie 
Anexa IV (h) Detalii ale examinării de tip CE; Detalii ale conformităţii producţiei de serie 
 
Site-ul web al Comisiei Europene pune la dispoziţie un model de DoC în toate limbile europene, iar Anexa IV a TSD enumeră toate documentele necesare pentru documentaţia tehnică, în măsura în care este relevantă pentru evaluare. 
 

8. Un importator care este obligat să ataşeze instrucţiunile în limba locală este 
considerat ulterior a fi producătorul? Adăugarea etichetelor la ambalajul pentru vânzare cu amănuntul nu constituie un produs modificat şi, astfel, importatorul nu va fi considerat a fi producător. Importatorul este considerat a fi producător dacă modifică jucăria astfel încât să afecteze conformitatea, de ex. prin modificări de materiale, culoare, încadrare în regim de vârstă etc. sau dacă introduce jucăria pe piaţă sub numele său sau sub marca sa comercială. 

 
9. Ce tip de operator economic este un importator care vinde un lot de produse unui 

distribuitor din Orientul Îndepărtat? 
Conform TSD, un importator este orice persoană fizică sau juridică cu sediul în UE, care introduce pe piaţa UE o jucărie dintr-o ţară terţă. Deoarece această acţiune nu implică introducerea pe piaţa UE, aceasta nu face obiectul legislaţiei UE. 
 

10. O mamă care cumpără din străinătate o jucărie şi o aduce în UE este importator? Un importator (o persoană responsabilă cu introducerea pe piaţă), în accepţiunea Directivelor Noii abordări şi conform definiţiei TSD, este orice persoană fizică sau juridică având sediul în 
Uniunea Europeană, care introduce pe piaţa UE un produs dintr-o ţară terţă. Prin urmare, o mamă va fi considerată importator doar dacă ar introduce pe piaţa UE produsul cumpărat din străinătate. 
 

11. Care sunt obligaţiile importatorilor de jucării second hand? 

În TSD nu se specifică anume jucăriile second hand. TSD acoperă jucăriile introduse pe piaţa UE începând cu 20 iulie 2011. Dacă jucăriile second hand au fost introduse pe piaţa UE anterior acelei date, acestea nu sunt acoperite de TSD. Cu toate acestea, dacă jucăria provine din afara UE şi este introdusă pe piaţa UE pentru prima oară, atunci se aplică TSD. Importatorii de jucării second hand au aceleaşi obligaţii ca şi importatorii de alte jucării, fără diferenţe cu privire la cerinţele pentru jucăriile nou produse sau jucăriile folosite: ambele trebuie să deţină documentaţia relevantă şi marcajele necesare. 
 

12. Cum ne putem asigura că participanţii chinezi din lanţul de aprovizionare 
respectă cerinţele? Care sunt responsabilităţile importatorului în cazul 
neconformării? 

Atât ghidul explicativ general, cât şi ghidul privind documentaţia tehnică sunt disponibile în 
limba chineză, ceea ce ar trebui să ajute participanţii chinezi să respecte cerinţele. Un importator care consideră sau are motive să creadă că o jucărie pe care a introdus-o pe piaţă nu este conformă cu respectiva legislaţie a UE trebuie să întreprindă imediat măsurile corective necesare pentru a aduce acea jucărie în stare de conformitate, pentru a o retrage sau rechema, după caz. În plus, acolo unde jucăria prezintă un risc, importatorul trebuie să informeze imediat autorităţile naţionale competente ale Statelor Membre în care este disponibilă jucăria. Aceştia trebuie să furnizeze detalii, în special, ale neconformării şi ale oricăror acţiuni corective întreprinse. Comisia Europeană şi Toy Industries of Europe desfăşoară, de asemenea, multe 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
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campanii educative asupra Directivei privind siguranţa jucăriilor în China penntru a se asigura că operatorii economici locali sunt conştienţi de aceste cerinţe şi le respectă. 
 

13. Dacă o companie care realizează un produs în străinătate iese din afaceri, 
importatorul devine responsabil? Ce s-ar întâmpla în aceste condiţii dacă 
importatorului i s-a cerut oficial să furnizeze documentaţia tehnică, dar nu avea 
înregistrări deoarece furnizorul său nu mai există? Importatorul are un număr de obligaţii şi, prin urmare, este responsabil dacă nu poate respecta, între altele, următoarele cerinţe.  

 
Importatorul trebuie să se asigure că producătorul deţine documentaţia tehnică şi o poate pune la dispoziţie la cerere, timp de zece ani după introducerea pe piaţă a ultimei jucării. Importatorul poate face acest lucru prin obţinerea unei declaraţii din partea producătorului prin care acesta precizează că deţine documentaţia tehnică. Dacă importatorul a vizitat anterior producătorul, acest lucru se va regăsi în înregistrările sale şi poate fi folosit pentru a dovedi relaţia acestora în faţa organismului de aplicare şi, posibil, pentru a renunţa la orice responsabilitate. Dacă nu poate fi pusă la dispoziţie documentaţia tehnică, autoritatea va emite un document oficial de neconformare, ceea ce va conduce la acţiuni corective. 
 
Importatorul trebuie, ca urmare a unei solicitări motivate din partea autorităţii naţionale competente, să pună la dispoziţia respectivei autorităţi toate informaţiile şi documentele necesare pentru a demonstra conformitatea jucăriei într-o limbă uşor de înţeles de către 
respectiva autoritate. Aceştia trebuie să coopereze cu respectiva autoritate, la cererea acesteia, asupra oricăror acţiuni întreprinse pentru eliminarea riscurilor asupra jucăriilor pe care le-au introdus pe piaţă.  
 

14. O companie care îşi are propria marcă, dar importă, de asemenea, produse care 

sunt realizate în China sub altă marcă, este importatorul/distribuitorul acestor 
produse? O companie care importă o jucărie care nu este sub propria sa marcă este importator conform TSD. Compania sau persoana care produce jucăria este producător. Un acord legal va ajuta la 

clarificarea acestui aspect. 
 

15. Un importator sau distribuitor îşi asumă responsabilitatea pentru traducerea 
instrucţiunilor? Conform TSD, importatorul trebuie să se asigure că jucăria este însoţită de instrucţiuni şi de informaţii privind siguranţa într-una sau mai multe limbi uşor de înţeles de către consumatori, aşa cum se stabileşte de către Statul Membru respectiv. Prin urmare, un importator sau distribuitor îşi asumă responsabilitatea pentru traducerea instrucţiunilor. 

 

16. Se aşteaptă ca un distribuitor să se asigure că produsele comercializate poartă 
marcajul CE sau pictograme de avertizare? Distribuitorul trebuie să acţioneze cu atenţie şi să deţină cunoştinţele de bază asupra cerinţelor 

legale aplicabile. El ar trebui să ştie, de exemplu, ce produse trebuie să poarte marcajul CE, ce informaţii trebuie să însoţească produsul, care sunt cerinţele lingvistice pentru instrucţiunile de utilizare sau alte documente însoţitoare şi ce ar face ca produsul să fie neconform. Este posibil ca un distribuitor să nu livreze produse despre care ştie sau despre care ar fi trebuit să presupună, pe baza informaţiilor disponibile şi a cunoştinţelor profesionale, că nu sunt conforme cu legislaţia. Un distribuitor trebuie să coopereze la acţiuni întreprinse pentru evitarea sau minimizarea riscului pătrunderii pe piaţă a jucăriilor neconforme. 
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17. În cel fel trebuie să se asigure distribuitorul că este disponibilă documentaţia 

necesară? Distribuitorului nu i se cere să deţină DoC sau documentaţia tehnică, ci să poată, ca urmare a unei solicitări motivate din partea unei autorităţi competente, să pună la dispoziţia respectivei autorităţi toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru demonstrarea conformităţii jucăriei. Distribuitorul trebuie, de asemenea, să poată identifica producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia (în cazul în care există), importatorul sau persoana care i-a pus la dispoziţie produsul pentru sprijinirea autorităţii de supraveghere în eforturile acesteia de a primi DoC şi părţile necesare ale documentaţiei tehnice. 
 

18. Referitor la obligaţiile distribuitorului şi în special la Articolul 7, paragraful 2 al 
TSD, care sunt „documentele necesare“? La punerea la dispoziţie a unei jucării pe piaţă, distribuitorul trebuie să se asigure că jucăria poartă unul sau mai multe marcaje de conformitate adecvate şi este însoţit de documentele, instrucţiunile şi informaţiile de siguranţă necesare, în limba adecvată. „Documentele necesare“ se referă la toate documentele care trebuie să însoţească jucăria în sine. Conform TSD, aceste documente sunt informaţiile de siguranţă, instrucţiunile şi avertismentele. Distribuitorul trebuie să se asigure, de asemenea, că producătorul şi/sau importatorul şi-au respectat obligaţiile, cu alte cuvinte distribuitorul trebuie să verifice prezenţa pe jucărie sau ambalajul acesteia a numelui, numelui mărcii şi adresei la care pot fi contactaţi producătorul şi/sau importatorul, precum şi numărul lotului, numărul de serie sau alte elemente care au fost incluse 

pe jucărie de către producător pentru a permite identificarea. 
 

19. Ce se presupune că va face distribuitorul dacă producătorul nu îşi include adresa? 
Distribuitorul ar trebui să îşi includă adresa? Distribuitorul nu este obligat să îşi includă adresa, dar este obligat să verifice dacă este inclusă adresa producătorului. Dacă distribuitorul observă că un producător nu şi-a inclus adresa, ar trebui să informeze producătorul că a eliberat un produs care nu se conformează cu cerinţele 

TSD. 
 

20. Distribuitorii pot solicita documentaţia tehnică? TSD nu obligă producătorii să pună la dispoziţia niciunui alt operator documentaţia tehnică. Numai autorităţile Statelor Membre au dreptul de a solicita documentaţia tehnică. La solicitarea motivată din partea unei autorităţi, distribuitorul este obligat să pună la dispoziţie aceste informaţii şi, prin urmare, trebuie să solicite producătorului să pună la dispoziţia autorităţilor documentaţia tehnică. 
 

21. Dosarul tehnic este legat de un produs sau de lot? 
Dosarul tehnic este legat de un produs, dar dacă o companie are controlul intern al producţiei, acesta trebuie să facă parte din documentaţia tehnică. De exemplu, dacă o companie testează conţinutul de plumb din fiecare lot de vopsea, atunci aceste rapoarte de testare pot fi incluse în documentaţia tehnică.  
 

22. Este corect ca numai o parte a documentaţiei tehnice să fie cerută atunci când 
există îndoieli asupra neconformităţii unei jucării? Dacă autoritatea de supraveghere a pieţei are îndoieli asupra conformităţii unei jucării, aceasta poate solicita documentaţia tehnică a producătorului sau o traducere a părţilor relevante. Autoritatea ar trebui să indice natura îndoielilor asupra conformităţii jucăriei respective şi părţile sau aspectele care fac ca jucăria să fie supusă investigaţiilor. Numai elementele 



 

 

 

6 

 Finanţat de Comisia Europeană 

documentaţiei tehnice care sunt necesare pentru investigaţie trebuie solicitate, aşa încât să nu constituie o povară disproporţionată pentru producător. Solicitarea trebuie să indice termenul 
pentru primirea documentelor solicitate, care trebuie să fie de 30 de zile. Poate fi stabilit un termen mai scurt dacă autoritatea naţională justifică urgenţa pe baza unui pericol grav imediat. 
Aceste prevederi au un scop dublu: pe de o parte, asigurarea elementelor relevante ale documentaţiei tehnice dă posibilitatea producătorului să explice măsurile pe care le-a întreprins pentru a trata pericolele asociate cu jucăria pentru conformarea cu cerinţele TSD. Pe de altă parte, examinarea acestor documente ajută autoritatea de supraveghere a pieţei să îşi finalizeze investigaţia şi fie să risipească îndoielile asupra conformităţii respectivei jucării, fie să le 
confirme. 
 

23. Importatorul/distribuitorul poate traduce dosarele tehnice? Conform TSD, numai producătorul trebuie să pună la dispoziţie o traducere a părţilor relevante ale documentaţiei tehnice în limba unui Stat Membru, ca urmare a unei solicitări motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei a respectivului Stat Membru. 
 

24. În ce situaţii solicită autorităţile documentaţia tehnică? Pentru fiecare produs 
vândut în Europa? Rapoartele de testare sunt incluse? Cât timp are la dispoziţie 
compania pentru a prezenta informaţiile? Autorităţile pot solicita dosarul tehnic pentru fiecare produs sau parte relevantă. Acesta conţine 

rapoartele de testare. Autorităţile Statului Membru vor solicita vizualizarea documentaţiei acolo unde există dubii referitoare la conformitatea produsului. Documentaţia tehnică trebuie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere în termen de 30 de zile dacă nu este justificat un termen mai scurt în cazul pericolelor grave şi imediate. Perioada poate fi prelungită dacă există motive 
solide. 
 

25. Cine are obligaţia de a deţine o declaraţie de conformitate? La introducerea pe piaţă a unei jucării, producătorul trebuie să întocmească o DoC. Prin aceasta, producătorul certifică şi îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriei cu cerinţele esenţiale ale TSD. Producătorul, reprezentantul său autorizat cu sediul în UE (dacă este cazul) şi importatorul trebuie să păstreze DoC timp de zece ani de la introducerea pe piaţă a jucăriei. Distribuitorul, în urma unei solicitări motivate, trebuie să poate pune DoC la dispoziţia autorităţilor competente. 
 

26. Poate fi folosită o declaraţie de conformitate pentru mai multe produse? Aceste 
produse trebuie să se încadreze în aceleaşi standarde sau trebuie să fie vândute 
simultan? Nu poate exista o DoC pentru două produse total diferite. Conform TSD, este necesară o DoC pentru fiecare jucărie introdusă pe piaţa UE. Nu există nicio prevedere în TSD care împiedică DoC să se refere la mai multe jucării (o declaraţie combinată). Cu toate acestea, în acest caz, toate jucăriile la care se face referire în DoC trebuie să se conformeze cu acelaşi set de standarde şi legislaţie armonizate. Nu se permite enumerarea standardelor sau legislaţiei armonizate neaplicabile ca fiind „aplicabile“. DoC trebuie să conţină identificarea unică a jucăriei la care se referă, în scopul trasabilităţii jucăriei. 

 
27. Există obligaţia semnării declaraţiei de conformitate? 

Un producător trebuie să semneze DoC, deoarece aceasta afirmă conformarea jucăriei cu TSD, ceea ce trebuie asigurat înainte de introducerea pe piaţă a jucăriei. 
 

28. Poate un importator întocmi declaraţia de conformitate? 
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Producătorul este obligat să întocmească DoC. Cu toate acestea, dacă producătorul, prin mandat scris, a numit un reprezentant autorizat, acest reprezentant autorizat poate întocmi DoC. Dacă importatorul a fost nominalizat ca reprezentant autorizat al producătorului, atunci, în aceste circumstanţe, importatorul va putea întocmi DoC. 
 

29. Cât de rapid se poate aştepta o autoritate să i se pună la dispoziţie din partea unui 
distribuitor o declaraţie de conformitate? DoC trebuie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei imediat ca urmare a unei solicitări motivate. Documentaţia tehnică trebuie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere în termen de 30 de zile dacă nu este justificat un termen mai scurt în cazul pericolelor grave şi 

imediate. 
 

30. Ce este un „standard armonizat“? 
Standardele armonizate sunt standarde europene adoptate de organizaţiile europene de standardizare, pregătite în conformitate cu Ghidurile generale convenite între Comisia Europeană şi organizaţiile europene de standardizare şi care respectă mandatul emis de 
Comisie în urma consultării cu Statele Membre. Referiri la aceste standarde sunt publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Vezi: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/standards/index_en.htm 

 
31. Dacă nu sunt disponibile standarde referitoare la produsele chimice, cum ar 

trebui să procedeze un producător? Capitolul referitor la evaluarea siguranţei chimice din ghidurile referitoare la documentaţia tehnică explică modul de acţiune atunci când nu sunt disponibile standarde sau când asemenea standarde nu acoperă pericolele chimice respective. 
 

32. Referitor la Crom VI: cum ne putem pregăti produsele pentru a se încadra în 

limite atunci când nu ştim cum să măsurăm aceste limite? Determinarea conţinutului migrator de crom VI este problematică. Versiunea finală a standardului EN713 (migrarea anumitor elemente) include metode pentru toate substanţele, cu excepţia cromului VI în materialele pentru jucării lichide/lipicioase şi uscate/fragile. Aceasta se datorează faptului că laboratoarele împuternicite să dezvolte metodele nu au putut prezenta o metodă pentru detectarea cromului VI la nivelul foarte scăzut necesar (de ex. 0,05 ppm în materiale pentru jucării lichide/lipicioase), întrucât cea mai scăzută limită de detectare care poate fi obţinută a fost de 2 ppm. În acelaşi timp, laboratorul a putut elabora o metodă de 
testare pentru migrarea cromului VI, care mai trebuie însă validată. 
 Continuă să se aplice limitele vechii Directive, până la implementarea limitelor revizuite (20 iulie 2013). Este posibil să nu fie fezabilă măsurarea migrării cromului VI la nivelul impus de Directivă pentru cele două categorii de materiale pentru jucării de mai sus. Cu toate acestea, producătorii trebuie să realizeze o evaluare a siguranţei pentru a stabili posibilitatea prezenţei cromului VI, iar aceasta va ajuta la stabilirea conformităţii cu limitele cromului VI a unui material pentru jucării. O măsură combinată a migrării cromului III şi VI poate fi, de asemenea, utilă în stabilirea conformităţii unui material pentru jucării. Pentru evaluare pot fi folosite alte alternative, cum ar fi stabilirea conţinutului total. 
 

33. Testele relevante pentru CMR (substanţe considerate ca fiind cancerigene, 
mutagene sau toxice pentru reproducere) sau parfumuri vor fi gata până în anul 
2013? 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/standards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
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Până acum nu au fost întocmite standarde CEN. Cu toate acestea, TSD solicită o listă de 
materiale şi o listă de substanţe, în care se precizează toate materialele, substanţele chimice şi concentraţia acestora în materialele pentru jucării. Aceste documente sunt întocmite de către producător şi sunt păstrate în dosarul tehnic. Acestea sunt folosite de către producători pentru realizarea evaluării siguranţei chimice şi pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele TSD în ceea ce priveşte evaluarea prezenţei substanţelor şi parfumurilor CMR. Dacă un producător vrea să se asigure că un material pentru jucării este conform cu cerinţele TSD pentru o anumită substanţă (de exemplu, DEHP, un ftalat interzis, care este o substanţă CMR), acesta poate 
oricând supune testelor materialul, folosind metodele de testare dezvoltate de laboratoare. 
 

34. Lista substanţelor de interes major (SVHC) va fi interzisă la utilizarea în jucării la 
intrarea în vigoare a noii Directive, datorită interzicerii CMR? Da, această interdicţie se va aplica acelor SVHC care sunt substanţe CMR, cu condiţia să nu fie piese inaccesibile, dacă sunt conţinute în concentraţii egale sau mai mici faţă de concentraţiile stabilite de Regulamentul privind Clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CE) Nr. 1272/2008 (CLP) sau dacă există o hotărâre a UE care permite prezenţa acestora (de exemplu, Anexa II, 

partea III, punctul 4 cu privire la substanţele CMR). 
 

35. Cum se poate asigura că o jucărie este notificată numai prin RAPEX dacă 
reprezintă un pericol grav? RAPEX este sistemul de alertă al UE pentru schimbul rapid de informaţii între Statele Membre şi 

Comisie asupra măsurilor întreprinse pentru a împiedica sau restricţiona introducerea pe piaţă sau utilizarea produselor care constituie un pericol grav pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor. Acesta funcţionează conform procedurilor detaliate specificate în Anexa la Directiva generală pentru siguranţa produselor 2001/95 (GPSD). Imediat ce se detectează un pericol grav şi imediat, autoritatea naţională trebuie să consulte, atât cât este posibil şi adecvat, producătorul sau distribuitorul respectivului produs. Autoritatea trebuie să încerce să obţină cantitatea maximă de informaţii asupra produselor şi naturii pericolului, fără a compromite nevoia de rapiditate. Statul Membru trebuie să informeze Comisia atunci când adoptă sau hotărăşte să adopte măsuri de urgenţă pentru a împiedica, restricţiona sau impune condiţii specifice asupra posibilei introduceri pe piaţă sau utilizări a produselor pentru consumatori care prezintă un pericol grav şi imediat. O condiţie suplimentară pentru invocarea RAPEX este aceea că efectele pericolului pot depăşi teritoriul Statului Membru respectiv. Statelor Membre nu li se cere, aşa cum este cazul procedurii clauzei de salvgardare conform Directivei Noii abordării, să furnizeze dovezi pentru justificarea măsurii la nivel naţional. Comisia verifică dacă informaţiile sunt conforme cu prevederile GPSD şi le pune la dispoziţia celorlalte State Membre. 
 

36. Cine răspunde de supravegherea pieţei? Supravegherea pieţei este responsabilitatea autorităţilor naţionale. Aceasta are, în special, rolul 
de a garanta imparţialitatea operaţiilor de supraveghere a pieţei. Fiecare Stat Membru poate hotărî asupra infrastructurii de supraveghere a pieţei. De exemplu, nu există limite asupra alocării responsabilităţilor între autorităţi pe baze funcţionale sau geografice, cât timp supravegherea este eficientă şi acoperă întreg teritoriul. 
 

37. Ce se întâmplă cu jucăriile contrafăcute care sunt confiscate? Conform Articolului 8 din Directiva generală pentru siguranţa produselor (GPSD), autorităţile 
de supraveghere a pieţei pot ordona, coordona sau organiza rechemarea şi distrugerea produselor periculoase. Cu toate acestea, acţiunile întreprinse de către autorităţile de supraveghere a pieţei trebuie să fie proporţionale cu gravitatea pericolului şi să ţină cont de 
principiul precauţiei. Regulamentul 765/2008 previzionează doar rechemările produselor care 
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prezintă un „pericol grav“‘ (Articolul 20) şi dă posibilitatea autorităţilor de a distruge aceste 
produse. 
 

38. Când jucăriile sunt alese dintr-un magazin în scopul testării, cum puteţi stabili 
dacă au fost introduse pe piaţă înainte sau după intrarea în vigoare a TSD? Acest lucru este aproape imposibil de stabilit chiar în magazin. Trebuie să contactaţi producătorul sau importatorul pentru a obţine aceste informaţii. 

 

39. Unde se pot găsi informaţii despre laboratoarele care realizează examinări de tip 
CE? 

Site-ul web al Comisiei Europene enumeră toate organismele notificate pentru Directiva privind siguranţa jucăriilor (TSD): 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedb
ody&dir_id=140521 
 

40. Etichetele de avertizare trebuie să fie în limba ţării respective? Producătorii trebuie să se asigure că jucăria este însoţită de avertismente, instrucţiuni şi informaţii de siguranţă în limba sau limbile uşor de înţeles de către clienţi, după cum este stabilit de Statul Membru respectiv (legea naţională indică limba necesară pentru fiecare Stat 
Membru). 
 

41. Ce paşi au fost întreprinşi pentru armonizarea cerinţelor UE şi SUA? Noua legislaţie privind siguranţa jucăriilor a fost introdusă recent atât în UE, cât şi în SUA. Aceste două legi au necesitat o actualizare a respectivelor standarde. Standardele UE se bazează 
predominant pe TSD, în timp ce standardele SUA trebuie aprobate de Consumer Product Safety Commission (CPSC, Comisia pentru siguranţa produselor destinate consumatorilor). Cu toate acestea, Comisia Europeană şi CPSC, dar şi organismele de standardizare respective, discută 
cooperarea. 
 

42. Există un site web oficial care furnizează informaţii actualizate asupra 
schimbărilor legislative? 

Site-ul web al Comisiei Europene conţine întreaga legislaţie, dar şi ghidurile respective şi legăturile la referinţele standardelor etc. Vezi: 
 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_en.htm 
 

43. Instrucţiunile de utilizare trebuie să fie vizibile şi incluse pe ambalaj? 

Nu, aceasta nu este o cerinţă a TSD. 
 

44. Există legislaţie referitoare la informaţiile de avertizare pentru pungile de plastic 
ale jucăriilor? Nu există reguli specifice ale UE referitoare la avertismentele pentru pungile de plastic ale jucăriilor. Cu toate acestea, există un consens general privind includerea voluntară a unor avertismente, cum ar fi „pentru evitarea pericolului de sufocare, nu lăsaţi la îndemâna sugarilor şi a copiilor“. Acest avertisment nu este obligatoriu, iar formularea sa poate fi diferită în cazul în 

care este inclus. 
 

45. Care este vârsta minimă pentru folosirea unei jucării care are baterii accesibile? Accesibilitatea bateriilor nu este permisă la jucării pentru copii cu vârsta sub trei ani, în condiţiile specificate în standardul EN 62115 (Jucării acţionate electric - Siguranţă). În plus, 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=140521
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=140521
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_en.htm
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bateriile de tip nasture şi bateriile de tip R1 nu trebuie să fie accesibile la nicio jucărie decât dacă respectă condiţiile specificate în respectivul standard. 
 
 
Abrevieri: CE: Conformitate europeană 
CEN: Comitetul european pentru standardizare CMR: substanţe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere CPSC: Comisia pentru siguranţa produselor destinate consumatorilor DoC: declaraţie de conformitate UE: Uniunea Europeană GPSD: Directiva generală pentru siguranţa produselor SVHC: substanţe de interes major TSD: Directiva privind siguranţa jucăriilor 
 
Informaţii suplimentare sunt disponibile aici: Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_en.htm 
Toy Industries of Europe: http://www.tietoy.org/ 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_en.htm
http://www.tietoy.org/

