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Seminar o varnosti igrač v Evropi 2013–2014:  
Vprašanja in odgovori1 

 
 
 

1. Direktiva o varnosti igrač (TSD) velja tudi za igrače, ki se prodajajo spletno? 
TSD velja tudi za igrače, ki se prodajajo spletno. Opozorila morajo biti dobro vidna potrošnikom še 
pred nakupom igrače, kar velja tudi za predstavitev igrač na spletni strani. Če kupec naroči igračo 
prek spletne strani, morajo biti opozorila navedena v jeziku, ki se uporablja na spletni strani. Če je 
spletna stran prevedena v več jezikov, morajo biti opozorila vidna kupcu v jeziku, ki ga kupec 
uporablja. 
 
Priporočeno je, da se igrače pri spletni prodaji predstavijo tako, da je oznaka CE vidna organom za 
nadzor trga. 
 

2. Ali Direktiva o varnosti igrač velja za knjige, ki vsebujejo dišavne snovi? 
To je odvisno od razvrstitve knjige. Knjige za branje se običajno ne obravnavajo kot igrače, zato niso 
podvržene direktivi TSD, temveč Direktivi o splošni varnosti izdelkov (GPSD). Da bi lahko 
opredelili, ali za knjigo velja direktiva TSD, je treba najprej ugotoviti, ali gre za igračo. 
 
Pri tem bodo v pomoč pisna navodila EU za otroške knjige in igrače, ki so na voljo na naslovu: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm. 
 

3. Ali za šolske torbe in druge šolske predmete v obliki medvedkov velja Direktiva o 
varnosti igrač? Ali obstajajo tehnične smernice s konkretnimi primeri izdelkov, 
katere bi bilo mogoče razvrstiti tudi med igrače? 

Obseg Direktive velja za »izdelke, ki so zasnovani za igro, najsi so namenjeni izključno igri ali ne 
samo igri otrok, mlajših od 14 let«. Opredelitev je bila dopolnjena z besedami »izključno igri ali ne 
samo igri«, kar označuje, da za uvrstitev med igrače ni nujno, da je izdelek namenjen izključno igri, 
temveč ima lahko tudi druge uporabne funkcije. Na primer, obroček za ključe s pripetim 
medvedkom ali spalna vreča v obliki mehke polnjene igrače velja za igračo. Navedena opredelitev 
zato zelo verjetno velja za šolske torbe in druge šolske predmete v obliki medvedkov, vendar je 
treba oceno vedno izdelati za vsak primer posebej. 
 

 
 
Ključna težava pri tej opredelitvi je načelo »uporaba za igro« ali »primernost za igro«. Otrokom je 
domala vse primerno za igro, toda to ne pomeni, da je vsak predmet možno opredeliti kot igračo. Da 
bi bilo izdelek mogoče obravnavati kot igračo v skladu s to Direktivo, mora primernost za igro 

                                                           
1
 Zbrani na dogodkih, namenjenih izobraževanju o varnosti igrač, ki jih je v Grčiji, na Hrvaškem in v državah 

Beneluksa pripravila organizacija TIE (Toy Industries of Europe) in jih finančno podpira Evropska Komisija, 
ter iz spletnih seminarjev, organiziranih za gospodarske subjekte na Madžarskem in Slovaškem. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
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namensko predstaviti proizvajalec. Toda razumno predvidljiva uporaba preglasi izjavo proizvajalca 
o namenski uporabi. Če proizvajalec označi, da izdelek ni igrača, mora biti pripravljen utemeljiti 
takšno trditev. 
 
Pisna navodila št. 4 navajajo dodatna merila, ki jih je treba upoštevati pri presoji, ali se izdelek 
uvršča med igrače. Tudi razdelek 1.2.1 Pojasnil k Direktivi TSD vsebuje koristne sorodne 
informacije. Oba dokumenta sta na voljo na naslovu: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm. 
 

4. Ali so cenejše igrače manj varne? 
Vse igrače, ki so na voljo na trgu EU, morajo biti varne in skladne z vsemi veljavnimi zakoni, ne 
glede na njihovo ceno. 
 

5. Ali so igrače, izdelane iz naravnih materialov, res varnejše? 
Vse igrače, ki so na voljo na trgu EU, morajo biti varne in skladne z vsemi veljavnimi zakoni, ne 
glede na uporabljeni material. Naravni materiali lahko vsebujejo kemične snovi, ki jih Direktiva TSD 
prepoveduje ali omejuje. 
 

6. Če nekdo spremeni igračo, ali postane proizvajalec? 
Uvoznik ali distributer, ki spremeni izdelek in s tem njegovo skladnost, prevzame obveznosti in 
odgovornosti proizvajalca in je odgovoren za skladnost izdelka. Uvozniku ali distributerju v tem 
primeru ni treba predložiti podrobnosti pristojnim organom, razen če jih le-ti zahtevajo, mora pa 
imeti posodobljeno tehnično dokumentacijo, v kateri so upoštevane spremembe, izvedene na igrači. 
 

7. Ali je podjetje, ki ima lastno znamko, a tudi uvaža izdelke, proizvedene na Kitajskem 
pod drugim imenom znamke, uvoznik/distributer teh izdelkov? 

Podjetje, ki uvaža igračo pod drugim imenom znamke, ne imenom lastne znamke, je uvoznik v 
skladu z Direktivo TDS. Podjetje ali oseba, ki izdela igračo, je proizvajalec. Tovrstna vprašanja se 
običajno rešijo v pogodbi. 
 

8. Ali je proizvajalec še vedno odgovoren za igračo, katero je dal na trg pred 19 leti? 
Proizvajalec je vedno odgovoren za igračo, ki jo je dal na trg. 
 
Pomembno je upoštevati, da Direktiva TSD določa prehodno obdobje, kar pomeni, da lahko igrače, 
skladne s staro Direktivo 88/378, ostanejo na trgu, če so dane na trg (torej, prvič naprodaj na trgu 
EU) pred začetkom veljavnosti novih zahtev (pri večini zahtev pred 20. julijem 2011, pri zahtevah 
glede kemikalij pa pred 20. julijem 2013). »Omogočanje dostopnosti na trgu« zajema kakršno koli 
dobavo igrač za distribucijo, porabo ali uporabo v EU v okviru poslovnih dejavnosti. Igrače, skladne 
s staro Direktivo, zato lahko ostanejo na trgu in se dobavljajo v kateri koli stopnji dobavne verige, če 
so bile dane na trg pred 20. julijem 2011/2013. 
 
Če je preteklo veliko let, obstaja možnost, da so materiali igrač poškodovani zaradi pogojev 
skladiščenja ali običajnega staranja materiala. Pomembno je zagotoviti, da so igrače še vedno varne, 
in upravljavci morajo poskrbeti, da se skladnost igrače ohrani tudi med transportom in 
skladiščenjem. 
 

9. Ali se uvoznik, ki mora priložiti navodila v lokalnem jeziku, potem obravnava kot 
proizvajalec? 

Dodajanje oznak maloprodajnim pakiranjem ne pomeni spreminjanja izdelka, zato uvoznik ne 
postane proizvajalec. Uvoznik postane proizvajalec, če spremeni igračo tako, da se spremeni njena 
skladnost, na primer, s spreminjanjem materiala, barve, ciljne starostne skupine itd., ali če igračo 
ponudi trgu pod svojim lastnim imenom ali znamko. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
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10. Ali lahko uvoznik ali distributer prevede tehnično dokumentacijo? 

Skladno z Direktivo TSD mora izključno proizvajalec zagotoviti prevod relevantnih delov tehnične 
dokumentacije v jezik države članice na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor trga zadevne 
države članice. 
 

11. Ali je uvoznik ali distributer odgovoren za prevod navodil? 
Skladno z Direktivo TSD mora uvoznik zagotoviti, da je igrača opremljena z navodili in varnostnimi 
informacijami v jeziku ali jezikih, ki jih bodo potrošniki lahko razumeli, kot to določa zadevna 
država članica. Uvoznik ali distributer torej prevzema odgovornost za prevod navodil. 
 

12. Ali lahko distributer zahteva tehnično dokumentacijo? 
Direktiva TSD ne zavezuje proizvajalcev k zagotavljanju tehnične dokumentacije drugim 
upravljavcem. Samo organi držav članic so upravičeni zahtevati tehnično dokumentacijo. Na 
podlagi utemeljene zahteve organa mora distributer zagotoviti to informacijo, zato mora distributer 
proizvajalca prositi, da zagotovi tehnično dokumentacijo organom. 
 

13. Ali je uvoznik odgovoren, če podjetje, ki proizvaja izdelek v tujini, preneha delovati? 
Kaj se zgodi v tem primeru, če je bila uvozniku podana zahteva po zagotovitvi 
tehnične dokumentacije, uvoznik pa ni imel dokumentov, ker dobavitelj ne obstaja 
več? 

Uvoznik ima številne obveznosti in je zato odgovoren, če ne more, med drugim, izpolniti naslednjih 
zahtev. Uvoznik mora zagotoviti, da proizvajalec ima tehnično dokumentacijo in da je 
dokumentacijo moč predložiti na zahtevo še deset let po tem, ko je bila zadnja igrača dana v promet. 
 
Uvoznik lahko to stori tako, da pridobi izjavo proizvajalca, s katero proizvajalec potrdi, da ima 
tehnično dokumentacijo. Če je uvoznik predhodno obiskal proizvajalca, bo to razvidno v njegovih 
evidencah, ki se lahko uporabijo kot dokaz o poslovnem sodelovanju pred izvršilnimi organi ter kot 
podlaga za morebitno zavrnitev odgovornosti. Če tehnične dokumentacije ni mogoče zagotoviti, 
organ izda uradno odločbo o neskladnosti, čemur lahko sledijo popravljalni ukrepi. 
 
Uvoznik mora nadalje na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa le-temu 
predložiti vse podatke in dokumentacijo, potrebne za ugotavljanje skladnosti igrače, v jeziku, ki ga 
zadevni organ lahko razume. Uvoznik mora na zahtevo organa sodelovati z zadevnim organom in 
izvesti vse potrebne ukrepe za odpravljanje možnih nevarnosti zaradi igrače, ki jo daje v promet. 
 

14. Ali lahko uvoznik sestavi izjavo o skladnosti? 
Izjavo o skladnosti mora pripraviti proizvajalec. Toda če je proizvajalec na podlagi pisnega 
pooblastila določil pooblaščenega zastopnika, lahko izjavo o skladnosti pripravi pooblaščeni 
zastopnik. Če je proizvajalec za pooblaščenega zastopnika izbral uvoznika, lahko uvoznik pripravi 
izjavo o skladnosti. 
 

15. Ali je treba ime in naslov uvoznika navesti na vsaki posamezni uvoženi igrači ali 
zadostuje, da sta ime in naslov uvoznika navedena na celotni zalogi (zabojniku), 
preden se da v promet? 

Uvozniki morajo navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in 
naslov za stik na vsaki posamezni igrači, če pa to ni mogoče, na njeni embalaži ali dokumentu, ki je 
priložen igrači. 
 
Distributerju ni treba navesti svojega imena in naslova, mora pa preveriti, ali sta svoje ime in naslov 
navedla proizvajalec in uvoznik (če obstaja). Če distributer zazna, da ti gospodarski subjekti niso 
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opremili izdelkov s svojim imenom in naslovom, jih mora obvestiti o neskladnosti izdelka z 
Direktivo in igrače ne sme dati v promet, dokler ni zagotovljena njena skladnost. 
 

16. Ali lahko pristojni organi zavrnejo uvoz, če ima uvoznik zabojnika igrač, ki prihaja iz 
Kitajske, samo izjavo o skladnosti v angleščini ali kitajščini, ker izjava ni v jeziku 
države članice? 

Izjava o skladnosti mora biti prevedena v jezik ali jezike, zahtevane v državah članicah, v katerih bo 
igrača naprodaj. To pomeni, da nacionalni organi dejansko lahko zavrnejo uvoz, če je izjava o 
skladnosti podana samo v angleščini ali kitajščini in ne v lokalnem jeziku, razen če je v nacionalni 
zakonodaji določeno drugače. Ker je proizvajalec odgovoren za pripravo izjave o skladnosti, 
uvoznik ne more prevesti dokumenta, razen če ga je proizvajalec imenoval za pooblaščenega 
zastopnika. 
 
Izjava o skladnosti v vseh 23 jezikih držav članic EU je na voljo na spletnem naslovu Komisije: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm. 
 

17. Kdo mora imeti tehnično dokumentacijo za celoten komplet, če želimo združiti dve 
igrači različnih proizvajalcev v en komplet, opremljen z blagovno znamko našega 
podjetja? 

Osmi člen Direktive TSD navaja, da uvoznik ali distributer postane proizvajalec in prevzame 
obveznosti proizvajalca, določene v 4. členu, kadar da v promet igračo pod lastnim imenom ali 
lastno blagovno znamko ali spremeni igračo, ki je že dana v promet, tako, da to vpliva na skladnost z 
veljavnimi zahtevami. Posledično mora tehnično dokumentacijo za dve igrači, združeni v komplet, 
imeti podjetje, ki opremi komplet s svojo blagovno znamko. 
 

18. Ali se tehnična dokumentacija lahko pripravi in izroči v elektronski obliki? 
Direktiva TSD ne določa zahtev po sredstvih, ki jih je treba uporabiti za izdelavo tehnične 
dokumentacije. Proizvajalci se zato lahko sami odločijo za elektronsko ali papirno različico. Skladno 
z Direktivo TSD je splošno uveljavljena uporaba elektronskih izvodov izjave o skladnosti pri 
organih za nadzor trga, ki jih običajno sprejemajo brez težav. 
 

19. V katerih primerih organi zahtevajo tehnično dokumentacijo? Za vsak izdelek, ki se 
prodaja v Evropi? Ali so vključena poročila o preizkušanju? Kakšen rok ima podjetje 
na voljo za predložitev podatkov? 

Organi lahko zahtevajo tehnično dokumentacijo za vsak izdelek ali bistvene dele. To vključuje tudi 
poročila o preizkušanju. Organi države članice bodo zahtevali dokumentacijo, če obstaja dvom o 
skladnosti izdelka. Tehnično dokumentacijo je treba predložiti organom nadzora v 30 dneh, razen 
če je krajši rok upravičen, na primer, kadar gre za hudo in neposredno tveganje. Časovno obdobje je 
mogoče podaljšati na podlagi utemeljenih razlogov. 
 

20. Kako lahko zagotovimo, da kitajski subjekti v dobavni verigi izpolnjujejo zahteve? 
Kakšna je odgovornost uvoznika v primeru neskladnosti? 

Tako splošna pojasnila smernic kot pisna navodila za tehnično dokumentacijo so na voljo v 
kitajščini, kar bi kitajskim podjetjem moralo olajšati izpolnjevanje zahtev. Uvoznik, ki dvomi, da je 
igrača, katero ponuja trgu, skladna z zadevnimi predpisi EU, mora takoj z ustreznimi popravljalnimi 
ukrepi zagotoviti skladnost igrače, oziroma po potrebi umakniti ali odpoklicati igračo. Če je igrača 
nevarna, mora uvoznik takoj tudi obvestiti pristojne nacionalne organe držav članic, v katerih je 
igrača dostopna. Uvoznik mora podati podrobno poročilo, zlasti o neskladnosti in o izvedenih 
popravljalnih ukrepih. 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
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Evropska komisija in organizacija »Toy Industries of Europe« izvajata tudi številna izobraževanja o 
Direktivi o varnosti igrač na Kitajskem, s katerimi želite zagotoviti, da lokalni gospodarski subjekti 
poznajo in izpolnjujejo zahteve. 
 

21. Ali moramo predvideti in izvesti ukrepe ali moramo počakati, da proizvajalec izvede 
ustrezne ukrepe? 

Če distributer dvomi, da je igrača skladna z varnostnimi zahtevami, ki jih določa Direktiva (tudi če 
je to zaradi obvestila iz sistema RAPEX), igrače ne sme dati v promet, dokler ni zagotovljena njena 
skladnost. Če distributer ugotovi, da je igrača nevarna, mora obvestiti proizvajalca ali uvoznika in 
pristojni Zdravstveni inšpektorat RS. To pomeni, da mora distributer predvidevati morebitne 
ukrepe organov ali proizvajalca, če sumi, da obstaja tveganje za varnost. 
 

22. Katera pravila veljajo za igrače z optičnim sevanjem, kot so laserske igrače? 
Standard EN62115 o varnosti električnih igrač navaja, da morajo biti svetleče diode (LED) v igračah 
skladne z zahtevami standarda EN60825-1 za laser razreda 1. 
 

23. Kakšne so mikrobiološke zahteve za modelirne mase? 
Priglašeni organi so pripravili protokol, ki obravnava mikrobiološko varnost igrača. Na voljo je na 
naslovu: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/recommendations/index_en.htm. 
 
Dokument vsebuje navodila za zagotavljanje mikrobiološke varnosti in ga je mogoče uporabiti za 
obvezno oceno varnosti, zlasti, kadar so v igračah prisotni materiali na vodni osnovi (npr. raztopine 
za milne mehurčke, prstne barve itd.). 
 

24. Sem mali proizvajalec lesenih igrač. Ali je igrača skladna, če uporabim barvilo, ki ni 
skladno s standardom EN 71-3, in nato nanj nanesem lak, ki je skladen s standardom 
EN 71-3? 

Mejne vrednosti prehajanja, ki jih določata Direktiva TSD in standard EN 71-3, ne veljajo za igrače 
ali dele igrač, ki zaradi svoje dostopnosti, funkcije, količine ali teže jasno izključujejo kakršno koli 
nevarnost zaradi sesljanja, lizanja, zaužitja ali podaljšanega stika s kožo, če se uporabljajo skladno s 
prvim pododstavkom člena 10(2) Direktive TSD. Opisano situacijo je treba zato oceniti v okviru 
obvezne ocene varnosti, da se ugotovi, ali je izključena vsakršna nevarnost v povezavi z neskladnim 
barvilom (vključno z mehanskim propadanjem laka med uporabo igrače). 
 

25. Igrača (npr. plastična račka) je umeščena v prozorno kroglo in ni dostopna. Ali mora 
račka izpolnjevati vse zahteve TSD? 

Opisano situacijo je treba oceniti v okviru obvezne ocene varnosti, da se ugotovi, ali je vsakršna 
nevarnost v povezavi s plastično račko izključena pri uporabi igrače v skladu z namenom ali 
predvidljivo uporabo, pri čemer je treba upoštevati možno ravnanje otrok. Nekatere zahteve 
Direktive TSD in drugih predpisov EU veljajo ne glede na dostopnost posameznih materialov (npr. 
omejitve Uredbe REACH za ftalate). 
 

26. Moramo v vseh primerih obvezno uporabiti storitve zunanjih laboratorijev? 
Skladno z 19. in 20. členom Direktive o varnosti igrač sta za ugotavljanje skladnosti možna dva 
postopka. Proizvajalci lahko uporabijo harmonizirane standarde, ki so navedeni v Uradnem listu 
Evropske unije. Če harmoniziranih standardov ni ali če ne zajemajo vseh zahtev Direktive TSD, se 
uporabi postopek ES- pregled tipa. Pri prvem pristopu (na podlagi harmoniziranih standardov) 
lahko za proizvajalce preizkušanje opravi laboratorij, ki je lahko hišni ali zunanji. Pri drugem 
pristopu (postopek ES- pregled tipa) določa Direktiva o varnosti igrač, da morajo proizvajalci igračo 
poslati v pregled priglašenemu organu. 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/recommendations/index_en.htm
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27. Ali lahko priglašeni organ za postopek ES- pregled tipa uporabi storitve laboratorijev 
izven EU? 

Priglašeni organ prevzema vso odgovornost za postopek ES- pregled tipa pri ocenjevanju skladnosti 
z Direktivo o varnosti igrač. V ta namen se priglašeni organ EU lahko odloči za uporabo storitev 
zunanjih ponudnikov, vključno z njihovimi podružnicami, ki so morda izven EU. 
 
Na spletni strani Evropske komisije so navedeni vsi priglašeni organi za Direktivo o varnosti igrač 
(TSD): 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody
&dir_id=140521. 
 

28. Ali dobaviteljeva izjava o skladnosti z zahtevami Direktive TSD lahko nadomesti 
oceno varnosti? 

Ne. Ocena varnosti je obvezna. 
 
Pri pripravi ocene kemijske varnosti bo dobavitelj morda moral podati izjavo, če ne želi razkriti 
kemijske sestave dobavljenih sestavnih delov, na primer, zaradi zaupnosti in varovanja lastništva. 
To je lahko izjava ES o skladnosti samo, če gre za končni izdelek, ki ga je mogoče prodajati kot 
samostojno igračo. 
 
Dodatek Ib Tehničnim smernicam Direktive TSD je na voljo na naslovu 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm 
in predlaga možen model izjave dobavitelja. Namenjen je pridobitvi zagotovila, da so dobavljeni deli 
in komponente pravilno ocenjeni in skladni z zadevnimi zahtevami za varnost igrač za predvideno 
uporabo. 
 
Uporaba podizjave dobavitelja ne razbremeni proizvajalcev igrač njihove odgovornosti zagotoviti, 
da podizjava temelji na dejanskih podatkih. 
 

29. Kje je mogoče najti številke CAS in ali so obvezne? 
Številke CAS so na voljo tukaj: http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-
chemicals;jsessionid=9CFF5DB37E29F86DF2EAB5BD2EC596BE.live2. 
 
Uporabljajo se v referenčnih delih, zbirkah podatkov in zakonodajnih aktih po vsem svetu za 
prepoznavanje snovi ne glede na nejasnosti kemijskega poimenovanja. Varnostni list, ki ga svojim 
poslovnim strankam zagotovijo dobavitelji kemikalij, navaja v oddelku 1 identifikacijo snovi/zmesi, 
ki lahko vključuje številko CAS. 
 
Če številke CAS niso na voljo, se lahko uporabijo številke iz Evropskega seznama obstoječih 
kemičnih snovi (EINECS) ali ELINCS. V seznamu EINECS so navedene in opredeljene kemične snovi, 
ki so bile na trgu Evropskega prostora prisotne med 1. januarjem 1971 in 18. septembrom 1981. 
Seznam EINECS vsebuje več kot 100.000 snovi. Snovi, ki so bile priglašene in dane v promet po 18. 
septembru 1981, so navedene v Evropskem seznamu priglašenih kemičnih snovi (ELINCS). 
 
Zbirka podatkov, ki omogoča iskanje snovi, je na voljo na naslednjem naslovu: 
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx. 
 
Številke CAS niso obvezne, toda njihovo navajanje bistveno pripomore k ugotavljanju, ali je snov 
razvrščena, npr. med snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), in ali 
zanjo velja kakršna koli omejitev/prepoved. 
 

30. Ali se bo standard EN 71-9 o organskih kemičnih spojinah v prihodnosti uskladil? 

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/documents/guidance/index_en.htm
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals;jsessionid=9CFF5DB37E29F86DF2EAB5BD2EC596BE.live2
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals;jsessionid=9CFF5DB37E29F86DF2EAB5BD2EC596BE.live2
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx
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Sklici na standarde EN 71, dele 9, 10 in 11, niso bili objavljeni v Uradnem listu EU. Skladno s tem ne 
predpostavljajo skladnosti z Direktivo TSD. Zajemajo nevarne snovi, za katere je znano, da so že bile 
zaznane v materialih igrač. Standardi so torej koristno orodje pri izdelavi ocene kemijske varnosti. 
Usklajevanje teh standardov zaenkrat ni predvideno. 
 

31. Ali nove kemijske zahteve ovirajo trgovanje? Ali je Kitajska obveščena o novih 
obveznostih glede varnosti igrač v EU? 

EU je članica Odbora za odpravljanje tehničnih ovir pri trgovanju (TBT) Svetovne trgovinske 
organizacije (WTO), zato evropski organi o novih ukrepih redno obveščajo mednarodne partnerje, 
kot sta Kitajska in ZDA. Vse članice WTO so seznanjene z novimi pravili EU in so imele priložnost 
podati svoja mnenja pred uradnim sprejetjem novih pravil. Mnenja, ki jih je podala Kitajska, so bila 
ustrezno upoštevana, preden je EU sprejela Direktivo o varnosti igrač. Sodelovanje s Kitajsko, a tudi 
drugimi ključnimi trgovinskimi partnerji, kot so ZDA, pri nadzoru trga, se je pri zagotavljanju 
pravilnega uvajanja in izvajanja predpisov v zadnjih letih okrepilo. 
 

32. Kakšen je pomen standarda »Öko-Tex 100«? 
Igrače morajo izpolnjevati zakonske zahteve. Standard »Öko-Tex 100«, neodvisen sistem 
preizkušanja in potrjevanja za tekstilne izdelke, ki se uporablja v dobavni verigi tekstilij, je zasebni 
projekt in ni sestavni del teh zakonskih predpisov. 
 

33. Kaj je PROSAFE? 
PROSAFE (Evropski forum za uveljavljanje varnosti izdelkov; angl. Product Safety Forum of Europe) 
je neprofitna strokovna organizacija za evropske organe za nadzor trga in njihove inšpektorje. 
Prednostni cilj te organizacije je izboljšanje varnosti uporabnikov izdelkov in storitev v Evropi. 
Skupne ukrepe za nadzor trga, ki jih koordinira organizacija PROSAFE, financira prvenstveno 
Evropska komisija. Prvo srečanje skupine je potekalo leta 1990. Od takrat so na srečanjih prisotni 
člani večine evropskih držav. 
 

34. Kje je mogoče najti pisna navodila z vsemi tehničnimi informacijami? 
Vsa pisna navodila so na voljo v spletišču Evropske komisije: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm. 
 

35. Kaj je Blue Guide in s katerega naslova ga je mogoče prenesti? 
Tako imenovani »Modri vodnik« je priročnik za uvajanje direktiv EU, ki temelji na novem pristopu 
in na globalnem pristopu, tako kot Direktiva o varnosti igrač. Prvič je bil objavljen leta 2000, 
najnovejša različica pa leta 2014. Postal je eden od ključnih referenčnih dokumentov, ki 
pojasnjujejo postopek uvajanja predpisov na podlagi novega pristopa, kar je zdaj zajeto v »Novem 
zakonodajnem okvirju«. Vodnik je namenjen boljšemu razumevanju zakonodaje EU za izdelke ter 
bolj enoviti in usklajeni uporabi v različnih sektorjih in znotraj enotnega trga. Namenjen je državam 
članicam in drugim, ki morajo poznati določila, zasnovana za zagotavljanje prostega pretoka 
izdelkov in visoke ravni zaščite v celotni Evropski uniji (npr. trgovskim in potrošniškim 
združenjem, organom za standardizacijo, proizvajalcem, uvoznikom, distributerjem, organom za 
oceno skladnosti in sindikatom). Zasnovan je izključno kot smernice – neposredno pravno 
zavezujoče je samo besedilo harmoniziranega predpisa Skupnosti. 
 
Modri vodnik je mogoče prenesti z naslednjega naslova: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/internal-market-for-
products/new-legislative-framework/index_en.htm#h2-3. 
 

36. Kaj je sistem ICSMS? 
Informacijski in komunikacijski sistem za nadzor trga (ICSMS oz. Information and Communication 
System on Market Surveillance – https://webgate.ec.europa.eu/icsms) je informacijski sistem 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm#h2-3
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm#h2-3
https://webgate.ec.europa.eu/icsms
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Evropske komisije, ki nudi obsežno komunikacijsko okolje za inšpektorate za nadzor trga držav 
članic. ICSMS ni samo mehanizem za zanesljivo izmenjavo informacij med nadzornimi organi, 
temveč tudi okolje za uveljavitev evropske politike za nadzor trga. 
 
Temeljni namen sistema ICSMS je pomagati Evropski Skupnosti pri izpolnjevanju enega od njenih 
velikih političnih ciljev – tj., zagotoviti zanesljivost in usklajenost pri uvajanju in uveljavljanju 
evropskih predpisov, kar bo gospodarskim subjektom in potrošnikom omogočilo izkoriščanje vseh 
prednosti notranjega trga. 
 
Sistem omogoča hitro in učinkovito izmenjavo podatkov o neskladnih izdelkih (rezultatov 
preizkušanj, identifikacijskih podatkov o izdelkih, fotografij, podatkov o gospodarskih subjektih, 
ocen tveganj, podatkov o nezgodah, podatkov o izvedenih ukrepih inšpektoratov za nadzor trga 
itd.) med posameznimi nadzornimi organi. To je interno in javno območje, zato so nekatere 
informacije na voljo tudi javnostim. 


