BEZPIECZEŃSTWO
ZABAWEK W UE

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK
PRZEDSTAWIAJĄCY
OBOWIĄZKI PRAWNE
PRODUCENTÓW,
IMPORTERÓW
Część kampanii edukacyjnej
I DYSTRYBUTORÓW
finansowanej ze środków Komisji
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Europejskiej i przeprowadzanej
przez stowarzyszenie Toy
Industries of Europe (TIE)
w latach 2012-2014, która
polega na przedstawieniu
wymogów Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady
2009/48/WE w sprawie
bezpieczeństwa zabawek.

Zastrzeżenie: Niniejszy dokument stanowi przewodnik, który ma pomóc w zrozumieniu i zastosowaniu Dyrektywy 2009/48/WE
w sprawie bezpieczeństwa zabawek, a także jej okresowych nowelizacji. Publikacja ta nie ma jednak na celu zastąpienia treści
powyższej dyrektywy. Pełna wersja dyrektywy wraz z nowelizacjami dostępna jest za pośrednictwem Dziennika Urzędowego
Unii Europejskiej, na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm

WSTĘP
Wymogi bezpieczeństwa dotyczące zabawek w Europie należą do najbardziej restrykcyjnych
na świecie. Nowa Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek (ang. TSD) uzupełniła przepisy określone w dyrektywie z 1988 r. o nowe treści dotyczące egzekwowania prawa
i wymagania bezpieczeństwa.
Dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa zabawek opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 czerwca 2009 r. Ma ona zastosowanie dla zabawek wprowadzanych do obrotu od
20 lipca 2011 r. Przepisy dotyczące składu chemicznego obowiązują od 20 lipca 2013 r.
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Niniejsza publikacja stanowi część kampanii edukacyjnej finansowanej ze środków Komisji Europejskiej i przeprowadzanej przez stowarzyszenie Toy Industries of Europe (TIE) w latach
2012-2014, która polega na przedstawieniu wymogów dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek i ich znaczenia dla firm działających na terenie Unii Europejskiej: producentów, upoważnionych
przedstawicieli, importerów lub dystrybutorów zabawek. Dokument ma posłużyć jako praktyczny
przewodnik podsumowujący obowiązki wszystkich kluczowych podmiotów. Producenci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich produktów, jednak importerzy, dystrybutorzy, jednostki notyfikowane i organy krajowe także mają istotny wpływ na zapewnienie, aby zabawki sprzedawane
w Europie spełniały wszystkie wymagania bezpieczeństwa.
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OBOWIĄZKI
PRODUCENTA

CZY MOŻESZ BYĆ
UWAŻANY ZA
PRODUCENTA?

Producent to każda osoba
fizyczna lub prawna, która
wytwarza zabawkę lub która
zleca jej zaprojektowanie lub
wytworzenie i oferuje zabawkę
pod własną nazwą lub
znakiem towarowym.
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SPOŚRÓD WSZYSTKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH TO WŁAŚNIE
NA PRODUCENCIE SPOCZYWA NAJWIĘCEJ OBOWIĄZKÓW:
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ZAPROJEKTOWAĆ
I WYPRODUKOWAĆ ZABAWKI
ZGODNIE Z ZASADNICZYMI
WYMAGANIAMI
BEZPIECZEŃSTWA.
Producenci muszą zapewnić, aby zabawki
wprowadzane
przez
nich
do
obrotu
zostały
zaprojektowane
i
wyprodukowane
zgodnie z tzw. zasadniczymi wymaganiami
bezpieczeństwa. Oznacza to, że zabawki oraz
zawarte w nich substancje nie mogą stanowić
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia
dzieci i innych użytkowników. Producenci
muszą stosować się do przepisów związanych
z fizycznymi, mechanicznymi, chemicznymi
i elektrycznymi właściwościami zabawek, a także
dotyczących palności, higieny i radioaktywności.

IMPORT LUB
DYSTRYBUCJA W UE –
PAMIĘTAJ O SWOICH
OBOWIĄZKACH!
Jeżeli producent ma siedzibę poza
UE i jako importer lub dystrybutor
wprowadzasz zabawkę do obrotu,
korzystając z własnej nazwy lub
znaku towarowego, automatycznie
przyjmujesz obowiązki producenta.
To samo dzieje się w przypadku
modyfikacji
zabawki
znajdującej
się już w obrocie, przez co zmianie
ulega jej zgodność z przepisami.

SPORZĄDZIĆ DOKUMENTACJĘ
TECHNICZNĄ I PRZECHOWYWAĆ
JĄ PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ
10 LAT. PRZEPROWADZIĆ
OCENĘ BEZPIECZEŃSTWA
I ZGODNOŚCI.
Producenci są odpowiedzialni za sporządzenie
dokumentacji technicznej zabawki i przeprowadzenie
właściwej oceny bezpieczeństwa i zgodności.
Dokumentacja techniczna musi zawierać wszystkie
istotne informacje opisujące, w jaki sposób
producent
zapewnił
zgodność
zabawek
ze wszystkimi wymaganiami bezpieczeństwa
określonymi w dyrektywie. Należy przechowywać
ją przez okres co najmniej 10 lat od momentu
wprowadzenia zabawki do obrotu.
Zgodnie z dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa
zabawek wszelka dokumentacja techniczna
powinna być sporządzona w języku urzędowym
państwa członkowskiego UE. Odpowiednie języki
są określane przez każde państwo członkowskie.
Ich lista jest zawarta w dokumencie opublikowanym
na stronie internetowej Komisji Europejskiej
(patrz strona 8). Na uzasadnione żądanie organu
krajowego producent dostarcza tłumaczenia
odpowiednich części dokumentacji technicznej
na język tego państwa członkowskiego.
Ocena bezpieczeństwa polega na identyfikacji
potencjalnych zagrożeń, które zabawka może
stwarzać, oraz analizie ewentualnego narażenia
na takie zagrożenia. Ocena bezpieczeństwa
powinna
być
przeprowadzona
przed
wprowadzeniem zabawki do obrotu. Musi ona
obejmować wszelkie zagrożenia chemiczne,
fizyczne, mechaniczne, elektryczne, palności,
higieny i radioaktywne (patrz strona 22).
Ocena
zgodności
polega
na
ustaleniu
przez producenta, że jego zabawka spełnia
obowiązujące
przepisy
bezpieczeństwa
określone w dyrektywie. Procedura może być
przeprowadzana wewnętrznie lub przez stronę
trzecią (patrz strona 23).
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CO MUSI ZAWIERAĆ
DOKUMENTACJA
TECHNICZNA?

CO OZNACZA
POJĘCIE „UZASADNIONE
ŻĄDANIE”?

•s
 zczegółowy
opis
projektu
i
produkcji,
w
tym
wykaz
stosowanych części składowych
i materiałów użytych w zabawkach,
a także karty charakterystyki
substancji chemicznych otrzymane
od
dostawców
substancji
chemicznych;

Pojęcie to oznacza, że żądanie powinno
dotyczyć wyłącznie tych fragmentów
dokumentacji
technicznej,
które
są potrzebne do przeprowadzenia
dochodzenia przez organ krajowy,
tak aby nie stwarzać zbyt dużego
obciążenia dla producenta. Żądanie
może
zawierać
termin
złożenia
dokumentów, który wynosi 30 dni.
Możliwe jest ustalenie krótszego
terminu
w
oparciu
o
względy
bezpośredniego i poważnego ryzyka.

•w
 yniki przeprowadzonych
bezpieczeństwa;
• w
 ykorzystaną
zgodności;

procedurę

ocen
oceny

•k
 opię deklaracji zgodności WE;
•a
 dresy
miejsc
i magazynowania;

produkcji

• k
 opie dokumentów, które producent
przedłożył jednostce notyfikowanej,
jeśli jest zaangażowana;
•s
 prawozdania z badań i opis,
w jaki sposób producent zapewnił
zgodność
produkcji,
jeżeli
producent zastosował procedurę
wewnętrznej kontroli produkcji;
oraz
•k
 opię certyfikatu badania typu
WE, opis, w jaki sposób producent
zapewnił zgodność produkcji oraz
kopie dokumentów, które producent
przedłożył właściwej jednostce
notyfikowanej, jeżeli producent
przedstawił zabawkę do badania
typu WE.
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SPORZĄDZIĆ DEKLARACJĘ
ZGODNOŚCI WE
I PRZECHOWYWAĆ JĄ PRZEZ
10 LAT.
Przed wprowadzeniem zabawki do obrotu
producent musi sporządzić deklarację zgodności
WE (ang. DoC). Jest to dokument, w którym
producent zaświadcza, że zabawka spełnia wszelkie
wymagania bezpieczeństwa i przyjmuje na siebie –
jako producent – odpowiedzialność za zgodność
zabawki z przepisami (patrz strona 26).
Deklaracja zgodności musi być przechowywana
przez
producenta,
jego
upoważnionego
przedstawiciela na obszarze UE (o ile istnieje)
oraz importera (o ile istnieje) przez co najmniej
10 lat od momentu wprowadzenia zabawki
do obrotu. Deklaracja zgodności musi być
przetłumaczona na wszystkie języki państw
członkowskich, w których zabawka jest
sprzedawana. Deklaracja zgodności musi jasno
określać, do jakiej zabawki się odnosi.
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W przypadku małych zabawek lub zabawek
złożonych z małych części oznakowanie CE
może również być umieszczone na etykiecie
lub na załączonej ulotce. Jeżeli zabawki
umieszczone są w ekspozytorach, oznakowanie
CE można umieścić na ekspozytorze pod
warunkiem, że był on pierwotnie wykorzystany
jako opakowanie zabawek. Jeśli oznakowanie
CE jest niewidoczne przez opakowanie,
to powinno ono być umieszczone przynajmniej
na opakowaniu.

NA STRONIE
INTERNETOWEJ KOMISJI
EUROPEJSKIEJ ZNALEŹĆ
MOŻNA SZABLON,
KTÓRY POMOŻE
PRODUCENTOM
W SPORZĄDZENIU
DEKLARACJI ZGODNOŚCI:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/
safety/guidance/index_en.htm

Producenci muszą także zapewnić, aby ich zabawki
były opatrzone nazwą typu, numerem partii, serii
lub modelu, lub inną informacją umożliwiającą
ich identyfikację. W przypadku, gdy wielkość lub
charakter zabawki to uniemożliwiają, wymagane
informacje można umieścić na opakowaniu lub
w dokumencie załączonym do zabawki.

5
ZAPEWNIĆ ZGODNOŚĆ
PRODUKCJI SERYJNEJ.

4

Producenci muszą zagwarantować stosowanie
procedur mających na celu zapewnienie
zgodności produkcji seryjnej, także w przypadku
zmiany projektu lub cech charakterystycznych
zabawki oraz zmian w stosownych normach
zharmonizowanych.
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UMIEŚCIĆ OZNAKOWANIE
ZGODNOŚCI I NUMER
IDENTYFIKACYJNY.

6
UMIEŚCIĆ NAZWĘ I ADRES.

Oznakowanie CE oznacza oznakowanie, poprzez
które producent wskazuje, że zabawka spełnia
wszystkie stosowne wymagania określone
w prawodawstwie UE. Oznakowanie CE należy
umieścić na zabawce, etykiecie lub opakowaniu
(zaleca się także, aby było umieszczone
na stronie internetowej, jeżeli zabawka jest
sprzedawana za pośrednictwem Internetu)
w sposób widoczny, czytelny i trwały.

Producenci muszą umieścić swoją nazwę i adres
na zabawce lub, jeżeli nie jest to możliwe,
na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym
do produktu. Podany adres powinien być adresem
fizycznym i umożliwiać kontakt z producentem.
Strona internetowa stanowi informację dodatkową,
ale nie zastępuje adresu. Zazwyczaj adres składa
się z ulicy i numeru lub skrzynki pocztowej,
kodu pocztowego oraz nazwy miejscowości lub
miasta. W przypadku opakowań i produktów,
które
opatrzone
są
kilkoma
adresami
kontaktowymi, należy wyraźnie wskazać jeden
punkt kontaktowy.
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Instrukcje obsługi umożliwiają i propagują właściwe
wykorzystanie zabawki. Nie są one konieczne,
jeżeli zabawka nie wymaga instrukcji obsługi
lub informacji na temat bezpieczeństwa (np. miś
z miękkim wypełnieniem).
Informacje na temat bezpieczeństwa mogą zawierać tekst i/lub obrazy, które towarzyszą zabawce lub są z nią powiązane. Informacje na temat
bezpieczeństwa
mają
na
celu
umożliwienie
konsumentowi bezpiecznego korzystania z zaProducent musi zapewnić,
bawki,
pomagając
że do zabawki dołączono
uniknąć
obrażeń
instrukcję obsługi oraz
lub
uszkodzenia
informacje na temat
produktu. Do przybezpieczeństwa w języku lub
kładów
inforjęzykach łatwo zrozumiałych
macji na temat
bezpieczeństwa
przez konsumentów,
można
zaliczyć:
określonych przez państwa
„schładzać
wyłączczłonkowskie.
nie w domowej lodówce” lub „nie umieszczać
w zamrażarce”.

NA STRONIE KOMISJI
EUROPEJSKIEJ
ZNALEŹĆ MOŻNA
LISTĘ JĘZYKÓW
URZĘDOWYCH
UŻYWANYCH W KAŻDYM
KRAJU:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/
safety/guidance/index_en.htm

W RAZIE POTRZEBY
UMIEŚCIĆ OSTRZEŻENIA.
Producent musi umieścić ostrzeżenia w sposób
widoczny, czytelny, zrozumiały oraz dokładny
na zabawce, na przymocowanej etykiecie lub
na opakowaniu i, jeśli stosowne, w instrukcji
użytkowania załączonej do zabawki. Do małych
zabawek sprzedawanych bez opakowania
przymocowane
muszą
być
odpowiednie
ostrzeżenia.
Ostrzeżenia muszą być sporządzone w języku
lub językach określonych przez każde
państwo członkowskie, łatwo zrozumiałych
przez konsumentów.
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ZAPEWNIĆ, ABY INSTRUKCJE
OBSŁUGI I INFORMACJE
NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA
BYŁY W ODPOWIEDNICH
JĘZYKACH.
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DOPROWADZIĆ ZABAWKI
NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW
DO ZGODNOŚCI. INFORMOWAĆ
ODPOWIEDNIE ORGANY
W PRZYPADKU ZAGROŻENIA
BEZPIECZEŃSTWA. ODZYSKAĆ
LUB WYCOFAĆ Z OBROTU.
Producent, który uważa, że sprzedana przez
niego zabawka nie jest zgodna z przepisami, musi
podjąć natychmiastowe działania naprawcze.
Należą do nich doprowadzenie zabawki
do zgodności, odzyskanie zabawki lub wycofanie
jej z obrotu, w stosownych przypadkach.
W takich przypadkach zdecydowanie zaleca
się współpracę firm mającą na celu zebranie
obszernego zestawu informacji,
co umożliwi odpowiednio
skoordynowane
działania.
Ponadto jeżeli

zabawka stwarza zagrożenie,
producenci muszą niezwłocznie
poinformować o tym właściwe
organy krajowe państw
członkowskich, w których
zabawka została udostępniona,
podając szczegółowe informacje
na temat niezgodności
oraz podjętych środków
naprawczych.

ZAPEWNIĆ INFORMACJE
ORGANOM KRAJOWYM
W ODPOWIEDZI
NA UZASADNIONE ŻĄDANIE.
Na uzasadnione żądanie właściwego organu
krajowego (patrz strona 6) producenci muszą
udzielić temu organowi wszelkiej dokumentacji
koniecznej do ustalenia zgodności zabawki.
Konieczne może być przetłumaczenie niektórych
fragmentów dokumentacji technicznej na język
zrozumiały dla organu, który wystosował
żądanie, jeżeli język angielski (lub inny) nie jest
akceptowany.

Producenci muszą
dostarczyć dokumentację
niezbędną do wykazania
zgodności w języku łatwo
zrozumiałym dla właściwych
organów. Np. dokumenty
w języku chińskim nie
są akceptowane przez
kraje członkowskie Unii
Europejskiej.
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PRZEPROWADZIĆ BADANIE
PRÓBY ZABAWEK, KTÓRE
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE.
BADAĆ SKARGI.

NIE WPŁYWAĆ UJEMNIE
NA ZGODNOŚĆ PODCZAS
PRZECHOWYWANIA LUB
TRANSPORTU.

Producenci są zobowiązani, we wszystkich
stosownych przypadkach w odniesieniu do
zagrożeń
związanych
z
zabawką,do
przeprowadzania badania próby produktów
wprowadzanych do obrotu. Nie ma jednak
konieczności przeprowadzania badania próby
każdego produktu wprowadzanego do obrotu.
Jako że wymóg ten dotyczy także importerów,
zaleca się współpracę, aby uniknąć powielania
tej samej pracy.

Producenci nie powinni wpływać ujemnie
na
zgodność
podczas
przechowywania
lub transportu. Nie jest to szczegółowe
wymaganie, ale producenci powinni mieć
na względzie, że należy zachować zgodność,
gdy zabawka pozostaje pod ich kontrolą.
Do ujemnego wpływu na zgodność zalicza się
nieostrożne obchodzenie się z produktem lub
nieodpowiednie warunki przechowywania (np.
przechowywanie drewnianych lub pluszowych
zabawek w warunkach znacznej wilgotności).

PROWADZIĆ EWIDENCJĘ
SKARG ZWIĄZANYCH
Z ZABAWKAMI NIEZGODNYMI
Z WYMAGANIAMI
ORAZ PRZYPADKÓW
ODZYSKANIA ZABAWKI,
A TAKŻE INFORMOWAĆ
DYSTRYBUTORÓW O TEGO
RODZAJU DZIAŁANIACH
W ZAKRESIE MONITOROWANIA.
Jeżeli jest to konieczne, producenci muszą
prowadzić
ewidencję
skarg
związanych
z zabawkami niezgodnymi z wymaganiami
oraz przypadków odzyskania zabawki, a także
informować dystrybutorów o tego rodzaju
działaniach w zakresie monitorowania.
Za wystarczające uznaje się poinformowanie
dystrybutorów o systemach monitorowania,
jakimi dysponuje producent. Informowanie
dystrybutorów o każdej skardze nie jest
konieczne. Oczywiście, jeżeli stopień zagrożenia
wymaga odzyskania produktu, należy o tym
fakcie poinformować inne podmioty w łańcuchu
dostaw.

©Baloncici
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OKREŚLIĆ INNE PODMIOTY
GOSPODARCZE W ŁAŃCUCHU
DOSTAW KAŻDEJ ZABAWKI.
Łańcuch dostaw powinien być identyfikowalny.
Oznacza to, że podmioty gospodarcze muszą
być w stanie zidentyfikować każdy podmiot,
który dostarczył im zabawkę, a także wszelkie
podmioty, którym przekazały zabawkę. Należy
przechowywać odpowiednie zapisy, ponieważ
informacje te muszą być przechowywane
przez okres co najmniej 10 lat od momentu
wprowadzenia zabawki do obrotu.
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OBOWIĄZKI
IMPORTERA

CZY MOŻESZ BYĆ
UWAŻANY ZA
IMPORTERA?

Importer to każda osoba
fizyczna lub prawna,
mająca siedzibę w UE,
wprowadzająca na rynek Unii
Europejskiej zabawkę z kraju
spoza UE.
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IMPORTER ZOBOWIĄZANY JEST:

1

3
WPROWADZAĆ DO OBROTU
W UE WYŁĄCZNIE ZABAWKI
ZGODNE Z WYMAGANIAMI.

IMPORT LUB
DYSTRYBUCJA W UE
– PAMIĘTAJ O SWOICH
OBOWIĄZKACH!
Importer powinien wiedzieć, że jeżeli
producent ma siedzibę poza UE,
a
importer
wprowadza
zabawkę
do obrotu pod własną nazwą lub
znakiem towarowym, lub jeżeli dokonuje
modyfikacji zabawki, która znajduje się
już w obrocie (i przez to może wpłynąć
na jej zgodność z przepisami), importera
uważa się za producenta. W związku
z tym przejmuje on wszystkie jego
obowiązki i odpowiedzialność.

2
ZAPEWNIĆ, ŻE PRODUCENT
PRZEPROWADZIŁ
ODPOWIEDNIĄ PROCEDURĘ
OCENY ZGODNOŚCI.
Importer musi sprawdzić, czy producent
przeprowadził
odpowiednią
procedurę
zgodności i czy na żądanie dostępna jest
odpowiednia dokumentacja. Aby tego dokonać,
wystarczy sprawdzić, czy producent stosuje
odpowiednie systemy i procedury.

PRZECHOWYWAĆ DEKLARACJĘ
ZGODNOŚCI WE PRZEZ 10 LAT
I ZAPEWNIĆ, ABY PRODUCENT
SPORZĄDZIŁ DOKUMENTACJĘ
TECHNICZNĄ. WSPÓŁPRACOWAĆ
Z ORGANAMI.
Importer musi zachować kopię deklaracji
zgodności WE na terenie Unii Europejskiej
oraz być w stanie udostępnić ją odpowiednim
organom przez okres 10 lat od wprowadzenia
zabawki do obrotu.
Importer musi zapewnić, aby producent
sporządził dokumentację techniczną (patrz
strona 6, by uzyskać kompletną listę wymagań
dotyczących
dokumentacji
technicznej).
Importer musi zapewnić, aby mogła ona zostać
udostępniona właściwym organom przez
10 lat od momentu sprzedaży zabawki.
Importerzy nie mają obowiązku fizycznego
przechowywania
dokumentacji
technicznej
(oprócz deklaracji zgodności). Muszą wyłącznie
zapewnić, aby była ona dostępna. Jednak
jeśli importerzy nie są pewni, że będą mogli
uzyskać tę dokumentację w określonym czasie
lub iż producent nie zachowa jej na okres
10 lat, powinni oni uzyskać i przechowywać
ją samodzielnie.

Na uzasadnione
żądanie (patrz strona 6)
właściwego organu krajowego
importerzy muszą udzielić
mu wszelkich informacji
i udostępnić dokumentację
konieczną do ustalenia
zgodności danej zabawki
z wymaganiami w języku łatwo
zrozumiałym dla
tego organu.
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Dokumenty te muszą być dostarczone w języku
„łatwo zrozumiałym” dla organów krajowych.
Oznacza to, że dokumenty w języku chińskim
nie są akceptowane w krajach Europy.
Konieczne może być przetłumaczenie niektórych
fragmentów dokumentacji technicznej na język
zrozumiały dla organu, który wystosował
żądanie, jeżeli język angielski (lub inny) nie jest
akceptowany.

4
ZAPEWNIĆ, ŻE PRODUCENT
UMIEŚCIŁ OZNAKOWANIE CE
I NUMER IDENTYFIKACYJNY.
ZAPEWNIĆ, ŻE ZABAWCE
TOWARZYSZĄ WYMAGANE
DOKUMENTY.
Importerzy
muszą
zapewnić
obecność
oznakowania CE i numeru identyfikacyjnego lub
innego elementu umożliwiającego identyfikację
zabawki.
Importerzy muszą także zapewnić, że zabawce
towarzyszą wymagane dokumenty (informacje
na temat bezpieczeństwa, instrukcje obsługi
i ostrzeżenia, jak podano na stronie 8).
Importerzy nie mają obowiązku sprawdzania
każdego produktu indywidualnie, ale muszą
upewnić się, że producenci wdrożyli procedury i
systemy, które pozwalają zapewnić, że dokumenty
są obecne.

5
UMIEŚCIĆ NAZWĘ I ADRES
IMPORTERA NA ZABAWCE LUB
OPAKOWANIU I ZAPEWNIĆ,
ABY PRODUCENT RÓWNIEŻ
TO ZROBIŁ.
Importerzy muszą umieścić swoją nazwę i adres
na zabawce lub, jeżeli nie jest to możliwe,
na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym
do
produktu.
Informacje
umieszczane
są wyłącznie na opakowaniu detalicznym, jeżeli
importerzy musieliby otworzyć opakowanie, aby
umieścić swoją nazwę i adres na produkcie.
Importerzy muszą także zapewnić, aby nazwa
i adres producenta zostały umieszczone
na zabawce lub na opakowaniu, lub
w dokumencie dołączonym do produktu.
Jeżeli producent ma siedzibę
poza
Unią
Europejską,
a importer wproNależy upewnić się,
wadza zabawże na zabawce umieszczono
kę do obrotu
adres do kontaktu z importerem
pod
własną
i producentem. Strona
nazwą
lub
internetowa nie wystarczy.
znakiem toZazwyczaj adres składa się
warowym, lub
z ulicy i numeru
jeżeli dokonuje
lub skrzynki pocztowej
modyfikacji zabądź kodu pocztowego
bawki, która znajoraz miejscowości.
duje się już w obrocie, importera uważa
się za producenta. W takim
przypadku wymagane jest umieszczenie wyłącznie nazwy i adresu importera, którego uznaje się
za producenta.
Jeżeli producent ma siedzibę na terenie Unii
Europejskiej, a produkt został wytworzony poza
Unią Europejską, jest on uważany za podmiot,
który wprowadza zabawki na rynek UE.
W takim przypadku wystarczy umieścić nazwę
i adres producenta, który ma siedzibę w Unii
Europejskiej.

14

6

8
ZAPEWNIĆ, ABY INSTRUKCJE
OBSŁUGI I INFORMACJE
NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA
BYŁY SPORZĄDZONE
W ODPOWIEDNICH JĘZYKACH.

PRZEPROWADZIĆ BADANIE
PRÓBY ZABAWEK, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE. BADAĆ
SKARGI. PROWADZIĆ EWIDENCJĘ
SKARG.

Importerzy muszą zapewnić, aby instrukcje obsługi
i informacje na temat bezpieczeństwa (patrz
strona 8) były sporządzone w języku lub językach
określonych przez każde państwo członkowskie,
łatwo zrozumiałych przez konsumentów.

W zależności od zagrożenia, jakie stanowi zabawka,
importerzy muszą przeprowadzić badanie próby
zabawek wprowadzanych do obrotu, zbadać skargi
oraz, jeśli wystąpi taka konieczność, prowadzić
ewidencję skarg związanych z zabawkami
niezgodnymi z wymaganiami i przypadków
odzyskania zabawek.

Na stronie Komisji Europejskiej znaleźć można listę
języków urzędowych używanych w każdym kraju
(patrz strona 8).

Badanie
próby
zabawek
nie
wymaga
sprawdzenia każdego produktu wprowadzanego
do obrotu. Jako że wymóg ten dotyczy
także producentów, zaleca się współpracę,
aby uniknąć powielania tej samej pracy.

7
DOPROWADZIĆ ZABAWKI
NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW
DO ZGODNOŚCI. ODZYSKAĆ
LUB WYCOFAĆ Z OBROTU.
INFORMOWAĆ ODPOWIEDNIE
ORGANY W PRZYPADKU
ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA.
Importerzy,
którzy
uważają,
że
zabawka
nie jest zgodna z dyrektywą, muszą podjąć
natychmiastowe działania naprawcze.Należą donich
m.in. doprowadzenie zabawki do zgodności,
odzyskanie zabawki lub wycofanie jej z obrotu
i
poinformowanie
właściwych
organów,
w stosownych przypadkach.

Jeżeli zabawka
stanowi zagrożenie, importer
musi poinformować o tym
producenta i organy nadzoru
rynku. Zdecydowanie zaleca
się współpracę podmiotów
gospodarczych mającą na celu
zebranie obszernego zestawu
informacji, co
umożliwi odpowiednio
skoordynowane
działania.

9
NIE WPŁYWAĆ UJEMNIE
NA ZGODNOŚĆ PODCZAS
PRZECHOWYWANIA LUB
TRANSPORTU.
Może to być nieostrożne obchodzenie się
z produktem lub nieodpowiednie warunki
przechowywania (np. przechowywanie drewnianych
lub pluszowych zabawek w warunkach znacznej
wilgotności).

10

OKREŚLIĆ INNE PODMIOTY
GOSPODARCZE W ŁAŃCUCHU
DOSTAW KAŻDEJ ZABAWKI.
Łańcuch dostaw musi być identyfikowalny.
Oznacza to, że importerzy muszą być w stanie
zidentyfikować każdy podmiot gospodarczy, który
dostarczył im zabawkę, a także wszelkie podmioty
gospodarcze, którym przekazały zabawkę.
Należy przechowywać odpowiednie zapisy,
ponieważ informacje te muszą być dostępne
przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia
zabawki do obrotu.
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3.

CZY MOŻESZ BYĆ
UWAŻANY ZA
DYSTRYBUTORA?

Dystrybutor to każda
osoba fizyczna lub prawna
w łańcuchu dostaw, inna niż
producent lub importer, która
udostępnia zabawkę
na rynku.

© Ken Wiedemann

OBOWIĄZKI
DYSTRYBUTORA
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DYSTRYBUTOR ZOBOWIĄZANY JEST:

1
ZACHOWAĆ NALEŻYTĄ
STARANNOŚĆ WOBEC
ODPOWIEDNICH WYMAGAŃ.

3
SPRAWDZIĆ OBECNOŚĆ
NAZWY, ADRESU I NUMERU
IDENTYFIKACYJNEGO.

IMPORT LUB
DYSTRYBUCJA W UE –
PAMIĘTAJ O SWOICH
OBOWIĄZKACH!
Dystrybutor powinien wiedzieć, że jeżeli
producent ma siedzibę poza UE,
a dystrybutor wprowadza zabawkę
do obrotu pod własną nazwą lub
znakiem towarowym, lub jeżeli dokonuje
modyfikacji zabawki, która znajduje
się już w obrocie (i przez to może
wpłynąć na jej zgodność z przepisami),
dystrybutora uważa się za producenta.
W związku z tym przejmuje on wszystkie
jego obowiązki i odpowiedzialność.

Dystrybutorzy muszą sprawdzić obecność
adresu importera i/lub producenta. Dystrybutorzy
muszą także zapewnić, aby producent umieścił
numer lub kod identyfikacyjny na zabawce,
na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym
do produktu.

4
ZAPEWNIĆ, ABY INFORMACJE
NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA,
INSTRUKCJE OBSŁUGI
I OSTRZEŻENIA BYŁY OBECNE
ORAZ ZOSTAŁY SPORZĄDZONE
W ODPOWIEDNICH JĘZYKACH.
Przed
rozpoczęciem
dystrybucji
zabawki
dystrybutorzy muszą upewnić się, że towarzyszą
jej wymagane dokumenty (informacje na temat
bezpieczeństwa, instrukcje obsługi i ostrzeżenia).

2
ZAPEWNIĆ OBECNOŚĆ
OZNAKOWANIA ZGODNOŚCI.
Dystrybutorzy muszą zapewnić obecność
wymaganego oznakowania zgodności (w
przypadku dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa
zabawek jest to oznakowanie CE). Dystrybutorzy
nie muszą sprawdzać każdego produktu
indywidualnie,
ale
muszą
utwierdzić
się w przekonaniu, że producenci wdrożyli
procedury i systemy zapewniające zgodność.

Dystrybutorzy powinni sprawdzić obecność
wymaganych ostrzeżeń, ale nie muszą sprawdzać
dokumentacji technicznej. Dystrybutor powinien
sprawdzić np. czy wyrażenie „Ostrzeżenie –
Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36
miesięcy.
Zawiera
małe
elementy”
jest
zamieszczone na zabawce przeznaczonej
dla dzieci, które ukończyły 36 miesięcy
i która wyposażona jest w małe części, przez
co może stwarzać ryzyko zadławienia się
u młodszych dzieci.
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W przypadku wątpliwości lub niepewności
dystrybutor zawsze może zwrócić się z prośbą
do importera lub producenta o wyjaśnienie
dotyczące braku oznakowania zgodności.
Załącznik I dyrektywy zawiera kompletną listę
produktów, które nie są uznawane za zabawki,
lecz ich klasyfikacja może sprawiać problemy.
Komisja
Europejska
opublikowała
także
wytyczne, które służą jako pomoc w odróżnieniu
zabawek od produktów, które nimi nie są (adres
strony internetowej podano na stronie 8).

5
SPRAWIĆ, ABY ZABAWKI
NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW
ZOSTAŁY DOPROWADZONE
DO ZGODNOŚCI. INFORMOWAĆ
ODPOWIEDNIE ORGANY
W PRZYPADKU ZAGROŻENIA
BEZPIECZEŃSTWA. ODZYSKAĆ
LUB WYCOFAĆ Z OBROTU.

Ostrzeżenia muszą być sporządzone w języku
lub językach określonych przez każde państwo
członkowskie, łatwo zrozumiałych przez konsumentów.

Dystrybutorzy, którzy uważają, że zabawka
nie jest zgodna z dyrektywą, muszą podjąć
natychmiastowe działania naprawcze. Należą
do nich m.in. doprowadzenie zabawki do
zgodności, odzyskanie zabawki lub wycofanie jej
z obrotu i poinformowanie właściwych organów,
w stosownych przypadkach.

Na stronie Komisji Europejskiej znaleźć można
listę języków urzędowych używanych w każdym
kraju (patrz strona 8).

Jeżeli zabawka stanowi zagrożenie, dystrybutor
musi poinformować o tym producenta lub
importera, jak również organy nadzoru rynku.
Zdecydowanie zaleca się współpracę firm
mającą na celu zebranie zestawu informacji,
co umożliwi odpowiednio skoordynowane
działania.

DYSTRYBUTOR NIE
JEST ZOBOWIĄZANY
DO PRZECHOWYWANIA
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.
Obowiązek zachowania należytej staranności i sprawdzenia obecności wymaganych dokumentów musi być interpretowany z uwzględnieniem powyższej
reguły. Dystrybutor musi sprawdzić
zgodność pomiędzy otrzymaną zabawką
a dokumentacją, dokonując weryfikacji np. informacji na temat bezpieczeństwa, ostrzeżeń, oznakowania CE i nazw
oraz adresów producenta/importera.

6
ZAPEWNIĆ INFORMACJE
ODPOWIEDNIM ORGANOM
W ODPOWIEDZI
NA UZASADNIONE ŻĄDANIE.
Dystrybutorzy muszą, na uzasadnione żądanie
(patrz strona 6) właściwego organu krajowego,
udzielić temu organowi wszelkich informacji
oraz udostępnić dokumentację konieczną
do ustalenia zgodności zabawki z przepisami.

18

9

7
INFORMOWAĆ PODMIOTY
GOSPODARCZE
O SKARGACH ZWIĄZANYCH
Z BEZPIECZEŃSTWEM.
Pomimo że dystrybutorzy nie są zobowiązani
do prowadzenia ewidencji skarg, zaleca się,
aby informowali oni inne podmioty gospodarcze
w łańcuchu dostaw o wszelkich skargach
związanych z bezpieczeństwem.

8
NIE WPŁYWAĆ UJEMNIE
NA ZGODNOŚĆ PODCZAS
PRZECHOWYWANIA LUB
TRANSPORTU.
Może to być nieostrożne obchodzenie się
z produktem lub nieodpowiednie warunki
przechowywania
(np.
przechowywanie
drewnianych lub pluszowych zabawek w
warunkach znacznej wilgotności).

OKREŚLIĆ INNE PODMIOTY
GOSPODARCZE W ŁAŃCUCHU
DOSTAW KAŻDEJ ZABAWKI.
Łańcuch dostaw musi być identyfikowalny.
Oznacza to, że podmioty gospodarcze muszą
być w stanie zidentyfikować każdy podmiot,
który dostarczył im zabawkę, a także wszelkie
podmioty, którym przekazały zabawkę.
Należy przechowywać odpowiednie zapisy,
ponieważ informacje te muszą być dostępne
przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia
zabawki do obrotu. Zaleca się jednak, aby okres
ten rozpoczynał się wraz z ostatnią dostawą
zabawki.

19

4.

CZY MOŻESZ BYĆ
UWAŻANY ZA UPOWAŻNIONEGO
PRZEDSTAWICIELA?
Upoważniony przedstawiciel
to każda osoba fizyczna lub
prawna mająca siedzibę
w UE, posiadająca pisemne
pełnomocnictwo od producenta,
w którym wyszczególniono zadania
wykonywane w jego imieniu.

© Glandwr

OBOWIĄZKI
UPOWAŻNIONEGO
PRZEDSTAWICIELA
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OBOWIĄZKI UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA:
Obowiązkiem producenta jest zapewnienie dokumentacji technicznej oraz tego, aby zabawki zostały
zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami na temat bezpieczeństwa zawartymi
w dyrektywie, natomiast nie wchodzi to w zakres pełnomocnictwa upoważnionego przedstawiciela.
Upoważniony przedstawiciel musi wykonywać zadania określone w pełnomocnictwie udzielonym
mu przez producenta. Pełnomocnictwo musi umożliwiać upoważnionemu przedstawicielowi wykonywanie
co najmniej następujących obowiązków:

1

2
Przechowywania deklaracji
zgodności WE oraz
dokumentacji technicznej
do dyspozycji krajowych
organów nadzoru przez
okres 10 lat od momentu
wprowadzenia produktu do
obrotu.

3
Na uzasadnione żądanie
organów krajowych udzielanie
tym organom wszelkich
informacji i udostępnianie
im dokumentacji koniecznej
do ustalenia zgodności danej
zabawki z wymaganiami.

Na żądanie właściwych
organów krajowych
podejmowanie z nimi
współpracy w jakichkolwiek
działaniach ukierunkowanych
na usunięcie zagrożeń, jakie
stwarzają zabawki objęte
pełnomocnictwem.
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5.
Vogel
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PRZYPOMNIENIE
ISTOTNYCH KWESTII
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OCENA BEZPIECZEŃSTWA.
Ocena bezpieczeństwa wymaga od producenta zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń, które zabawka
może stwarzać, oraz analizy ewentualnego narażenia na takie zagrożenia przed wprowadzeniem zabawki
do obrotu. Zgodnie z dyrektywą ocena ta jest obowiązkowa.

PODKREŚLENIE
ZNACZENIA OCENY
BEZPIECZEŃSTWA
Producent
odpowiada
za
ocenę
bezpieczeństwa, która musi zostać
przeprowadzona przed wprowadzeniem
zabawki na rynek UE. Musi ona obejmować
wszelkie zagrożenia chemiczne, fizyczne,
mechaniczne,
elektryczne,
palności,
higieny i radioaktywne.
Wiele spośród wymagań na temat
bezpieczeństwa
związanych
z
tymi
zagrożeniami
zawarto
w
zharmonizowanych normach dotyczących
bezpieczeństwa
zabawek.
Producent
pozostaje jednak odpowiedzialny za
ocenę wszelkich cech zabawki mogących
stwarzać
potencjalne
zagrożenie,
które nie zostały dostatecznie opisane
we wspomnianych normach. Wynik
oceny bezpieczeństwa pomaga określić
wymaganą procedurę oceny zgodności
oraz potrzebne kroki i/lub badania mające
na celu ograniczenie zagrożenia.
Producent
jest
zobowiązany
przechowywać ocenę bezpieczeństwa
jako część dokumentacji technicznej przez
okres 10 lat od momentu wprowadzenia
zabawki do obrotu.

ZHARMONIZOWANE
NORMY DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
ZABAWEK
Norma zharmonizowana oznacza europejską normę pozwalającą uzyskać
zgodność z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa prawodawstwa UE.
Istnieje np. zharmonizowana norma
ustanawiająca metody badań, które
pozwalają określić wydzielanie niektórych pierwiastków chemicznych z materiałów, z których wykonano zabawkę.
Komisja Europejska powierzyła Europejskim Organizacjom Normalizacyjnym opracowanietych norm. Zgodność
zezharmonizowanyminormamizapewnia
domniemanie zgodności z odpowiednimi wymaganiami prawnymi. W celu
ustanowienia domniemanej zgodności
odniesienia do norm zharmonizowanych muszą być publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI.
Ocena zgodności to procedura, która polega na ustaleniu przez producenta, że jego zabawka spełnia
zasadnicze wymagania bezpieczeństwa określone w dyrektywie. Szczegóły dotyczące tego, kto powinien
podejmować procedurę i jak powinna ona przebiegać, zostały zawarte w dyrektywie. Ocenę zgodności
można przeprowadzić, korzystając z jednej z dwóch metod, w zależności od charakteru zabawki:

1
Kontrola wewnętrzna
Kontrolę wewnętrzną stosuje się w przypadku,
gdy zharmonizowane normy obejmują wszystkie
istotne
aspekty
bezpieczeństwa
zabawki.
W takich sytuacjach producent musi stosować
obowiązujące zharmonizowane normy oraz
zapewnić zgodność zabawki z tymi normami.
Producent musi również stosować procedurę
wewnętrznej kontroli produkcji, która nie wymaga
zaangażowania jednostki notyfikowanej.

W takich przypadkach producent przekazuje
model
zabawki
jednostce
notyfikowanej
w celu przeprowadzenia badania. Jednostka
notyfikowana bada projekt techniczny zabawki
oraz sprawdza i potwierdza, czy projekt ten
spełnia wymagania dyrektywy w sprawie
bezpieczeństwa zabawek, poświadczając ten
fakt przez wydanie certyfikatu badania typu WE.

2
Kontrola przez stronę trzecią

©Imageegami

Kontrola przez stronę trzecią często nazywana
jest „badaniem typu WE”. Jest ona obowiązkowa
w przypadkach, gdy:
• nie istnieją normy zharmonizowane;
• producent nie zastosował się do norm
zharmonizowanych lub zastosował je częściowo;
• jedną lub więcej niż jedną normę zharmonizowaną
opublikowano z ograniczeniem; lub
•p
 roducent uważa, że charakter, projekt,
konstrukcja lub zastosowanie zabawki wymaga
weryfikacji przez stronę trzecią.

RÓŻNICE POMIĘDZY
OCENĄ
BEZPIECZEŃSTWA
A OCENĄ ZGODNOŚCI
Ocena bezpieczeństwa polega na
zidentyfikowaniu
potencjalnych
zagrożeń stwarzanych przez zabawkę
oraz analizie ewentualnego narażenia
na takie zagrożenia. Natomiast
ocena zgodności pozwala uzyskać
dowody świadczące o tym, że
zabawka jest zgodna z zasadniczymi
wymaganiami
bezpieczeństwa
określonymi w dyrektywie w sprawie
bezpieczeństwa zabawek. Mówiąc
ogólnie, ocena bezpieczeństwa jest
przeprowadzana przed poddaniem
zabawki odpowiedniej procedurze
oceny zgodności (aczkolwiek może
odbywać się też na późniejszym
etapie) i musi być ukończona zanim
produkt
zostanie
wprowadzony
do obrotu.
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OSTRZEŻENIA.
Ogólne reguły

Tam, gdzie jest to możliwe, na zabawce umieszcza się ogólne ostrzeżenia
podające ograniczenia jej użycia w celu bezpiecznego użytkowania.
Oprócz obowiązkowych wymagań określonych w dyrektywie w sprawie
bezpieczeństwa zabawek, zharmonizowane normy określają także
ostrzeżenia, które powinny towarzyszyć niektórym kategoriom zabawek.
Państwo członkowskie może ustanowić na swoim terytorium, że ostrzeżenia
zapisuje się w języku lub językach łatwo zrozumiałych dla konsumentów.

Producent musi umieścić
ostrzeżenia w sposób
wyraźnie widoczny,
czytelny, zrozumiały oraz
dokładny.

Miejsce umieszczenia ostrzeżeń

Ostrzeżenia muszą być umieszczone na zabawce, na przytwierdzonej etykiecie lub na opakowaniu, jak
podano w dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa zabawek i normach zharmonizowanych. W stosownych
przypadkach ostrzeżenia umieszcza się także w instrukcjach obsługi. Należy mieć na uwadze, że
w przypadku zabawek sprzedawanych bez opakowania ostrzeżenie należy przymocować do zabawki.
Umieszczenie ostrzeżeń na ekspozytorach nie jest wystarczające do spełnienia wymagań dyrektywy
w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Ostrzeżenia warunkujące decyzję o zakupie, takie jak minimalny
i maksymalny wiek użytkownika, jak również ostrzeżenia szczegółowe wymienione w dyrektywie w sprawie
bezpieczeństwa zabawek obowiązkowo zamieszcza się na opakowaniu dla konsumenta lub tak, aby były
dla niego wyraźnie widoczne przed dokonaniem zakupu, nawet w przypadku, gdy zakup odbywa się
przez Internet.

Ostrzeżenia szczegółowe

Ograniczenia w zakresie użytkowania muszą obejmować co najmniej minimalny lub maksymalny wiek
użytkownika. W stosownych przypadkach muszą one obejmować również umiejętności użytkownika
lub cechy, które użytkownik musi posiadać w celu bezpiecznego użytkowania zabawki (np. zdolność
samodzielnego siedzenia, maksymalna i minimalna masa użytkownika, potrzeba zapewnienia nadzoru
podczas użytkowania zabawki). Aby wskazać, że z powodów bezpieczeństwa zabawka nie nadaje
się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, producenci mogą wybrać ostrzeżenie słowne lub piktogram
(lub oba naraz):

Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.

W obu przypadkach sformułowanie słowne i/lub piktogram muszą być poprzedzone wyrazem „Ostrzeżenie”
lub „Ostrzeżenia”, stosownie do przypadku.
Samo ostrzeżenie dotyczące wieku nie jest wystarczające. Musi towarzyszyć mu krótkie wskazanie
szczególnego zagrożenia wymagającego takiego ostrzeżenia, które może pojawić się w instrukcjach
obsługi. Zagrożenie jest potencjalną przyczyną szkody. Szkoda oznacza uraz fizyczny lub każdy inny
uszczerbek na zdrowiu, w tym długotrwałe skutki dla zdrowia.
Przykłady dopuszczalnych ostrzeżeń wraz z krótkimi wskazaniami szczególnego zagrożenia i, jak
w drugim przypadku, wyraźnym opisem szkody, to:
•„Ostrzeżenie - Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera małe elementy”
•„Ostrzeżenie - Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Długi przewód. Ryzyko uduszenia”
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IDENTYFIKOWALNOŚĆ.
Każdy producent ma obowiązek zapewnić identyfikowalność swojej zabawki. Może tego dokonać,
umieszczając nazwę typu, numer partii, serii lub modelu lub inną informację umożliwiającą identyfikację
zabawki. Na zabawce musi się znajdować również nazwa producenta oraz zarejestrowana nazwa
handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres.
Koniecznie należy umieścić również adres do kontaktu z producentem. Jeżeli wielkość lub charakter
zabawki uniemożliwiają umieszczenie identyfikatora i informacji o producencie, producent musi zamieścić
wymagane informacje na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do zabawki. Koniecznie należy mieć
na uwadze, że w adresie do kontaktu z producentem trzeba podać ulicę lub skrytkę pocztową (strony
internetowej nie uważa się za adres do kontaktu).
Jeżeli importer wprowadza
zabawkę do obrotu, na zabawce
obowiązkowo
Producenci mogą
należy umieścić nazwę
dowolnie wybierać
importera oraz zarejesposób, w jaki
strowaną nazwę hantego
dokonają, o ile
dlową lub zarejestrozapewnią
wany znak towarowy
jej identyfikowalność.
i adres, a jeżeli nie jest
to możliwe – informacje
te umieszcza się na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do zabawki.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI.
Przed sprzedażą zabawki producent musi
sporządzić deklarację zgodności WE. W ten
sposób producent poświadcza zgodność
zabawki
z
zasadniczymi
wymaganiami
dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek
(patrz strona 5), przyjmując odpowiedzialność
za tę zgodność.
Producent lub jego upoważniony przedstawiciel
mający siedzibę w UE jest zobowiązany
przechowywać deklarację zgodności przez 10 lat
od momentu wprowadzenia zabawki do obrotu.
Deklarację zgodności należy przetłumaczyć na
języki wymagane przez państwo członkowskie,
w którym zabawkę wprowadza się do obrotu lub
udostępnia na rynku. W deklaracji zgodności
powinien znajdować się zapis, że wykazano
spełnienie wymagań określonych w dyrektywie
w sprawie bezpieczeństwa zabawek.
Warto
zauważyć,
że
importer
musi
przechowywać kopię deklaracji zgodności
producenta przez 10 lat od momentu
wprowadzenia zabawki do obrotu.
Deklaracja zgodności musi jasno określać,
do jakiej zabawki się odnosi. Ta sama deklaracja
zgodności może obejmować więcej niż jedną
zabawkę z zastrzeżeniem spełnienia powyższych
wymagań i jeżeli zabawka spełnia te same
zharmonizowane przepisy i normy UE. Deklarację
należy jednak aktualizować w razie konieczności
wprowadzenia zmian.

CO MUSI
ZAWIERAĆ
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI?
• niepowtarzalny identyfikator zabawki;
• nazwę i adres producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela;
• oświadczenie informujące o tym,
że „Niniejsza deklaracja zgodności
wydana
zostaje
na
wyłączną
odpowiedzialność producenta”;
• przedmiot
deklaracji
(wraz
z kolorowym zdjęciem zabawki);
• zgodność powyższego przedmiotu
z odpowiednim ujednoliconym unijnym
prawodawstwem harmonizacyjnym;
• odwołania do odnośnych norm
zharmonizowanych,
które
zastosowano lub do specyfikacji,
w odniesieniu do których deklarowana
jest zgodność;
• (tam, gdzie ma to zastosowanie)
następujące
oświadczenie:
„jednostka notyfikowana … (nazwa,
numer) … przeprowadziła … (opis
przeprowadzonej
interwencji)
…
i wydała certyfikat”;
• informacje dodatkowe;
• data, miejsce, nazwisko, funkcja
i podpis.
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6.
© Waken Photography

PODSUMOWANIE
WSZYSTKICH
OBOWIĄZKÓW
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PODSUMOWANIE WSZYSTKICH OBOWIĄZKÓW.
PRODUCENT

IMPORTER

DYSTRYBUTOR

Zaprojektować
i wyprodukować
zgodnie z zasadniczymi
wymaganiami bezpieczeństwa

Wprowadzać do obrotu
wyłącznie zabawki
zgodne z wymaganiami

Zachować należytą
staranność

Sporządzić dokumentację
techniczną

Zapewnić, aby
sporządzono
dokumentację techniczną
Przeprowadzić ocenę
zgodności zabawki i prze- i przeprowadzono ocenę
prowadzić ocenę bezpie- zgodności i bezpieczeństwa
czeństwa
Przechowywać
dokumentację
techniczną przez dziesięć
lat od momentu wprowadzenia na rynek
Na uzasadnione żądanie organów udostępnić
tym organom wszelką
dokumentację techniczną

Brak obowiązku
Brak obowiązku

Brak obowiązku

Przechowywać dokumentację techniczną przez
dziesięć lat od momentu
wprowadzenia na rynek

Na uzasadnione żądanie organów upewnić się, że możliwe jest udostępnienie
tym organom wszelkiej dokumentacji technicznej

Sporządzić
deklarację zgodności WE

Brak obowiązku

Zachować deklarację zgodności i być w stanie udostępnić ją organom przez okres dziesięciu lat od momentu wprowadzenia do obrotu
Umieścić oznakowanie
CE i informacje umożliwiające identyfikację: nazwę
typu oraz numer partii,
serii lub modelu

PRZEDSTAWICIEL

Zapewnić, aby umieszczono oznakowanie CE,
nazwę typu oraz numer
partii, serii lub modelu

Zapewnić zgodność
produkcji seryjnej

Umieścić nazwę i adres.

Udostępnić ją na uzasadnione żądanie właściwego
organu
Sprawdzić, czy umieszczono oznakowanie CE,
nazwę typu oraz numer
partii, serii lub modelu

Zachować deklarację
zgodności i być w stanie
udostępnić ją organom
przez okres dziesięciu lat
od momentu wprowadzenia do obrotu
Umieścić oznakowanie CE
i informacje umożliwiające
identyfikację: nazwę typu
oraz numer partii, serii lub
modelu

Brak obowiązku
Sprawdzić obecność
nazwy i adresu

Zapewnić, aby wymagane dokumenty towarzyszące zabawce były sporządzone
w odpowiednich językach.

Doprowadzić zabawki niespełniające wymogów
do zgodności. Informować odpowiednie
organy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa.
Odzyskać lub wycofać z obrotu. Zapewnić informacje
właściwym organom w odpowiedzi na żądanie

Sporządzić
deklarację zgodności WE

Zapewnić, aby zabawki
niespełniające wymogów
zostały doprowadzone
do zgodności

Przeprowadzić badanie próby produktów wprowadzanych do obrotu (biorąc pod uwagę zagrożenie)

Prowadzić ewidencję skarg dot. zabawek niezgodBrak obowiązku
nych z wymaganiami i przypadków odzyskania
zabawek. Informować dystrybutorów o działaniach z
zakresu monitorowania
Zapewnić, aby warunki przechowywania i transportu nie wpływały ujemnie
na zgodność zbawki z wymaganiami (nie jest to obowiązek producentów, ale
powinni oni o tym pamiętać)
Określić inne podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw każdej zabawki

Umieścić nazwę i adres
tylko wtedy, gdy producent
ma siedzibę poza UE

W zależności od pisemnego pełnomocnictwa
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

1

W jaki sposób można ustalić, czy produkt jest zabawką, czy też nie? W jaki sposób można odróżnić
produkt reklamowy od zabawki?
Definicja zabawki zawarta w dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa zabawek powinna zawsze służyć jako
podstawa do ustalenia, czy produkt jest zabawką, czy też nie. Załącznik I zawiera przykłady produktów, które
nie są uznawane za zabawki, lecz które można z nimi pomylić. Lista ta nie jest oczywiście wyczerpująca.
Jeżeli dany produkt nie został w niej uwzględniony, nie oznacza to automatycznie, że powinien być uznawany
za zabawkę. Aby dany produkt został uznany za zabawkę dla celów dyrektywy, producent musi wprowadzić
w sposób zamierzony wartość zabawową. Deklaracja przewidywanego użycia sporządzona przez
producenta jest istotnym kryterium już z racji jej brzmienia, jednak rozsądne spodziewane wykorzystanie
uważa się za nadrzędne wobec deklaracji przewidywanego użycia sporządzonej przez producenta. Jeżeli
producent oznaczy produkt jako artykuł, który nie jest zabawką, musi być w stanie uzasadnić to stwierdzenie.
Wytyczne nr 4 podają dalsze orientacyjne kryteria, które należy wziąć pod uwagę, dokonując klasyfikacji
produktu jako zabawki. Ponadto opracowano kilka wytycznych w celu umożliwienia klasyfikacji określonych
produktów.

2

Co się stanie, jeżeli podmiot gospodarczy nie zapewni właściwym organom wymaganych informacji?
Jeśli wymagane informacje nie są dostępne i/lub nie zostaną zapewnione, organ nadzoru rynku może wymagać
przeprowadzenia badania zabawki przez jednostkę notyfikowaną na koszt producenta, w określonym czasie,
aby sprawdzić zgodność z normami zharmonizowanymi i zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa.
W przypadku gdy niezgodność nadal utrzymuje się, właściwy organ podejmie odpowiednie środki w celu
ograniczenia lub zakazania udostępniania zabawki na rynku, lub dołoży starań, aby została ona wycofana
z obrotu lub odzyskana. Ponadto jeżeli producenci, importerzy i dystrybutorzy zabawek nie spełnią wymagań
bezpieczeństwa określonych w dyrektywie, kraje członkowskie mogą zdecydować o nałożeniu sankcji.

3

Co powinien zrobić podmiot gospodarczy, który uważa, że zabawka nie jest zgodna z dyrektywą?
W takim przypadku dyrektywa określa, że „podmioty gospodarcze, które uważają lub mają powody by
uważać, że wprowadzona przez nich do obrotu zabawka nie jest zgodna z odpowiednim wspólnotowym
prawodawstwem harmonizacyjnym, podejmują natychmiast niezbędne środki naprawcze w celu
zapewnienia zgodności zabawki, jej wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności”. Ponadto
dyrektywa określa, że „podmioty gospodarcze są zobowiązane, we wszystkich stosownych przypadkach
w odniesieniu do zagrożeń związanych z zabawką, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów,
do przeprowadzania badania próby produktów wprowadzanych do obrotu, badania skarg oraz, jeśli wystąpi
taka konieczność, prowadzenia ich ewidencji, ewidencji zabawek niezgodnych z wymaganiami i przypadków
odzyskania zabawki.”

4

W jaki sposób producent może określić, dla dzieci w jakim wieku przeznaczona jest zabawka?
Kto sprawuje nadzór nad decyzją producenta?
Raport CR 14379 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (ang. CEN) pt. „Klasyfikacja zabawek –
Wytyczne” zawiera wskazówki dotyczące dopasowania cech charakterystycznych zabawki do wieku dzieci.
Pomimo że w raporcie zamieszczono funkcje, cechy charakterystyczne oraz przykłady, niektóre zabawki
mogą stać się przedmiotem dyskusji. Wytyczne nr 11 (Zabawki przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej
i poniżej 36 miesięcy) zawierają szczegóły klasyfikacji dla dzieci powyżej i poniżej 3 roku życia. Ponadto
istnieją opracowane przez amerykańską Komisję ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC)
wytyczne dotyczące określania wieku opublikowane w 2002 r., dokument ISO/TR 8124-8: 2014 w sprawie
wytycznych określania wieku oraz inne wytyczne Komisji Europejskiej. Organy nadzoru rynku korzystają
z tych samych wytycznych w celu zapewnienia zgodności.

5

Czy jeżeli podmiot gospodarczy zmodyfikuje zabawkę, to może być uznany za producenta?
Importer lub dystrybutor, który zmodyfikował zabawkę i w ten sposób wpłynął na jej zgodność, przyjmuje
obowiązki oraz odpowiedzialność producenta i odpowiada za zgodność produktu. Nie ma on obowiązku
przedstawiania organom szczegółów, jeżeli nie zostanie o to poproszony, ale musi zapewnić zgodność
nowej wersji zabawki oraz upewnić się, że posiada ona aktualną dokumentację techniczną, która
obejmuje wprowadzone modyfikacje.
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6

Jakie informacje producenci muszą zawrzeć w dokumentacji technicznej, aby wykazać
jej zgodność?
Dokumentacja techniczna powinna składać się z elementów, które wykazują, że zabawka spełnia
wymagania dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek i przeszła wszelkie wymagane oceny.
Powiązane zapisy

Sugerowana zawartość

Załącznik IV (b)
Art. 18

Oceny bezpieczeństwa

Załącznik IV (a)

Opis projektu i produkcji;
Wykaz części składowych i materiałów;
Karty charakterystyki

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

Procedura oceny zgodności

Załącznik IV (e)

Adresy miejsc produkcji i magazynowania

Załącznik III oraz IV (d), Art. 15

Deklaracja zgodności WE

Załącznik IV (f)

Dokumenty przedłożone jednostce notyfikowanej

Załącznik IV (g) Art. 4 (4), Art. 19 (2) Sprawozdania z badań, szczegóły dotyczące zgodności produkcji seryjnej
Załącznik IV (h)

Szczegóły badania typu WE

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej znaleźć można wzór deklaracji zgodności we wszystkich
urzędowych językach państw członkowskich Unii Europejskiej. Załącznik IV dyrektywy w sprawie
bezpieczeństwa zabawek zawiera listę wszystkich dokumentów, które tworzą dokumentację techniczną.

7

Czy importer, który ma obowiązek dołączyć instrukcje użytkowania w lokalnym języku urzędowym
będzie uznawany za producenta?
Umieszczenie oznaczeń na opakowaniu detalicznym nie stanowi modyfikacji produktu. W związku z tym
importer nie będzie uznawany za producenta. Importer zostanie uznany za producenta, jeżeli zmodyfikuje
on zabawkę w sposób, który wpłynie na jej zgodność (np. dokona zmiany materiału, koloru, klasyfikacji
wiekowej itd.), lub wprowadzi zabawkę do obrotu pod własną nazwą lub własnym znakiem towarowym.

8

Jakim rodzajem podmiotu gospodarczego jest importer, który sprzedaje partię produktów
dystrybutorowi na Dalekim Wschodzie?
Zgodnie z dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa zabawek „importer” oznacza każdą osobę fizyczną lub
prawną, mającą siedzibę we UE, wprowadzającą na rynek Unii Europejskiej zabawkę z kraju trzeciego;
Z racji tego, że aktywność ta nie dotyczy wprowadzenia produktu na rynek Unii Europejskiej, nie podlega ona
prawodawstwu UE.

9

Czy babcia, która zakupi zabawkę za granicą i wwiezie ją do Unii Europejskiej, zostanie uznana
za importera?
W rozumieniu Dyrektyw Nowego Podejścia i zgodnie z definicją dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa
zabawek importerem (czyli osobą odpowiedzialną za wprowadzenie towaru do obrotu) jest każda osoba
fizyczna lub prawna mająca siedzibę w Unii Europejskiej, która wprowadza na rynek Unii Europejskiej produkt
z kraju trzeciego. W związku z tym osoba prywatna zostałaby uznana za importera tylko wtedy, gdyby
wprowadziła produkt zakupiony za granicą na rynek Unii Europejskiej.

10

Jakie obowiązki spoczywają na importerach zabawek używanych?
W dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa zabawek nie poruszono kwestii zabawek używanych w sposób
bezpośredni. Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek obejmuje zabawki wprowadzane na rynek UE
od 20 lipca 2011 r. Jeżeli używana zabawka została wprowadzona na rynek UE przed tą datą, nie stosuje się
do niej zapisów dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Jednak jeżeli zabawka pochodzi spoza UE
i jest wprowadzana na rynek Unii Europejskiej po raz pierwszy, dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek
ma zastosowanie. Na importerach używanych zabawek spoczywają takie same obowiązki jak na importerach
innych zabawek. Nie uznaje się rozróżnienia na zabawki nowo wyprodukowane oraz używane. Wszystkie
muszą mieć odpowiednią dokumentację i wymagane oznakowanie.
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W jaki sposób można zapewnić, że chińskie podmioty w łańcuchu dostaw spełnią odpowiednie
wymagania? Jaką odpowiedzialność ponosi importer w przypadku braku zgodności?
Zarówno ogólne wytyczne, jak i wytyczne dotyczące dokumentacji technicznej dostępne są w języku
chińskim na stronie Komisji Europejskiej. Powinny one pomóc podmiotom gospodarczym z Chin w spełnieniu
wymagań. Importer, który uważa lub ma powód, by uważać, że wprowadzona przez niego do obrotu
zabawka nie jest zgodna z odpowiednim prawodawstwem harmonizacyjnym UE, powinien natychmiast
podjąć niezbędne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności zabawki z przepisami, jej wycofania
lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto jeżeli zabawka stwarza zagrożenie, importer powinien
niezwłocznie poinformować o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których zabawka
została udostępniona. Musi on podać szczegółowe informacje, przede wszystkim na temat niezgodności oraz
podjętych środków naprawczych. Komisja Europejska i stowarzyszenie Toy Industries of Europe prowadzą
także w Chinach kampanie edukacyjne w zakresie dyrektywy w sprawie zgodności zabawek z przepisami,
aby zapewnić, że lokalne podmioty gospodarcze będą poinformowane o wymaganiach i spełnią je.
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Czy jeżeli firma wytwarzająca produkt za granicą zbankrutuje, to importer będzie podlegać
odpowiedzialności? Co stanie się, jeżeli importer otrzyma żądanie przedstawienia dokumentacji
technicznej, ale nie może tego dokonać, ponieważ dostawca nie prowadzi już działalności?
Importer musi spełnić szereg obowiązków i w związku z tym ponosi odpowiedzialność, jeżeli nie jest
w stanie spełnić m.in. poniższych wymogów.
Importer musi zapewnić, że producent posiada dokumentację techniczną i że jest w stanie ją udostępnić
na żądanie w okresie dziesięciu lat od wprowadzenia ostatniej zabawki do obrotu. Importer może tego
dokonać, uzyskując od producenta deklarację, w której stwierdzi on, że posiada dokumentację techniczną.
Jeżeli importer wcześniej spotkał się z producentem, zostanie to przedstawione w jego ewidencji i może
zostać użyte w celu stwierdzenia ich związku przed odpowiednią instytucją i potencjalnie odrzucenia
wszelkiej odpowiedzialności. Jeżeli przedstawienie dokumentacji nie jest możliwe, odpowiednie organy
uznają to za brak zgodności pod względem formalnym.
Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego importer musi udzielić mu wszelkich informacji
i udostępnić dokumentację konieczną do ustalenia zgodności danej zabawki z wymaganiami w języku
łatwo zrozumiałym dla tego organu. Na żądanie organu importer musi podjąć z nim współpracę
w działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają zabawki wprowadzone przez
importera do obrotu.
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Czy importer bądź dystrybutor ponosi odpowiedzialność za tłumaczenie instrukcji obsługi?
Zgodnie z dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa zabawek importer powinien zapewnić, że do zabawki
dołączono instrukcję obsługi oraz informację na temat bezpieczeństwa w języku lub językach łatwo
zrozumiałych dla konsumentów, określonych przez dane państwo członkowskie. W związku z tym
importer bądź dystrybutor ponosi odpowiedzialność za tłumaczenie instrukcji obsługi.
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Czy dystrybutor powinien upewnić się, że produkty wprowadzane do obrotu są opatrzone
oznakowaniem CE lub piktogramami ostrzegawczymi?
Dystrybutor powinien zachować należytą staranność i mieć podstawową wiedzę na temat obowiązujących
wymagań prawnych. Powinien wiedzieć np. jakie produkty muszą być opatrzone oznakowaniem CE,
jakie informacje muszą towarzyszyć produktowi oraz jakie są wymagania językowe dotyczące instrukcji
obsługi lub dokumentów dołączonych do produktu. Dystrybutor nie może dostarczać produktów,
co do których wie lub powinien wiedzieć na podstawie dostępnych informacji i kompetencji zawodowych,
że nie spełniają one przepisów. Dystrybutor powinien unikać ryzyka lub ograniczać ryzyko wprowadzenia
na rynek zabawek niezgodnych z wymaganiami.
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W jaki sposób dystrybutor powinien zapewnić, że dostępna jest wymagana dokumentacja?
Dystrybutor nie ma obowiązku posiadania deklaracji zgodności ani dokumentacji technicznej. Jednak
na uzasadnione żądanie właściwego organu musi on być w stanie udzielić temu organowi wszelkich informacji
oraz zapewnić dokumentację techniczną konieczną do wykazania zgodności zabawki z przepisami.
Dystrybutor musi być także w stanie zidentyfikować producenta, jego upoważnionego przedstawiciela
(jeżeli istnieje), importera lub osobę, która dostarczyła mu produkt, tak aby pomóc organowi nadzoru rynku
w uzyskaniu deklaracji zgodności i wymaganych elementów dokumentacji technicznej.
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Co oznacza wyrażenie „wymagane dokumenty” w odniesieniu do obowiązków dystrybutora,
zawarte przede wszystkim w Art. 7 (2) dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek?
Wprowadzając zabawkę do obrotu, dystrybutor musi zapewnić, aby zabawka była opatrzona
wymaganym oznakowaniem (lub oznakowaniami) zgodności i by towarzyszyły jej wymagane
dokumenty oraz instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa, w odpowiednim języku. Wyrażenie
„wymagane dokumenty” odnosi się do wszystkich dokumentów, które muszą towarzyszyć zabawce.
Zgodnie z dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa zabawek dokumenty te to informacje dotyczące
bezpieczeństwa, instrukcje i ostrzeżenia. Dystrybutor musi także zapewnić, że producent i/lub importer
spełnił swoje obowiązki. Innymi słowy dystrybutor musi sprawdzić, czy na zabawce lub opakowaniu
znajduje się nazwa, marka i adres, za pośrednictwem którego można skontaktować się z producentem
i/lub importerem, a także czy producent umieścił na zabawce numer partii, numer seryjny lub inne
elementy, które umożliwiają identyfikację.

17

18

19

20

Co powinien zrobić dystrybutor, jeżeli producent nie umieścił swojego adresu? Czy dystrybutor
powinien umieścić swój adres?
Dystrybutor nie jest zobowiązany do umieszczenia swojego adresu. Musi jednak sprawdzić,
czy producent zawarł swój adres. Jeżeli dystrybutor zauważy, że producent nie umieścił swojego
adresu, powinien poinformować producenta, że wprowadził on do obrotu produkt, który nie spełnia
wymagań dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek.
Czy dystrybutorzy mogą poprosić o dokumentację techniczną?
Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek nie zobowiązuje producentów do przekazywania
dokumentacji technicznej jakimkolwiek innym podmiotom. Wyłącznie organy państw członkowskich
mają prawo, aby zażądać dokumentacji technicznej. Na uzasadnione żądanie właściwego organu
dystrybutor jest zobowiązany do zapewnienia takich informacji. W związku z tym musi zwrócić się
do producenta, jego upoważnionego przedstawiciela w UE lub importera z prośbą o udostępnienie
dokumentacji technicznej właściwym organom.
Czy dokumentacja techniczna powiązana jest z pojedynczym produktem, czy też partią produktów?
Dokumentacja techniczna powiązana jest z pojedynczym produktem. Jeżeli jednak firma ma system
wewnętrznej kontroli produkcji, powinien być on opisany w dokumentacji technicznej. Np. jeżeli firma
przeprowadza badania każdej partii farby pod kątem obecności ołowiu, sprawozdania z badań można
zawrzeć w dokumentacji technicznej.
Czy to prawda, że w przypadku wątpliwości co do braku zgodności zabawki z przepisami wymagana
jest wyłącznie część dokumentacji?
Jeżeli organy nadzoru rynku mają wątpliwości związane ze zgodnością zabawki z przepisami, mogą
one zażądać dokumentacji technicznej producenta lub tłumaczenia odpowiednich jej części. Organ
powinien wskazać charakter wątpliwości i części lub aspekty zabawki, które poddano dochodzeniu.
Żądanie powinno dotyczyć wyłącznie tych fragmentów dokumentacji technicznej, które są potrzebne
do przeprowadzenia dochodzenia, tak aby nie stwarzać zbyt dużego obciążenia dla producenta. Żądanie
powinno zawierać termin złożenia dokumentów, który wynosi 30 dni. Możliwe jest ustalenie krótszego
terminu, jeżeli organ krajowy uzasadni pośpiech względami bezpośredniego i poważnego ryzyka. Przepisy
te spełniają podwójną funkcję: z jednej strony zapewnienie odpowiednich fragmentów dokumentacji
technicznej pozwala producentowi wyjaśnić działania podjęte w celu uniknięcia zagrożeń związanych
z zabawką i spełnienia wymagań dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Z drugiej strony
analiza tych dokumentów pomaga organom nadzoru rynku przeprowadzić dochodzenie i rozwiać bądź
potwierdzić wątpliwości co do zgodności danej zabawki z przepisami.
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Czy importer/dystrybutor może przetłumaczyć dokumentację techniczną?
Zgodnie z dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa zabawek to producent powinien zapewnić
tłumaczenie odpowiednich fragmentów dokumentacji technicznej na język urzędowy państwa
członkowskiego, na podstawie uzasadnionego żądania ze strony organu nadzoru rynku danego
państwa członkowskiego.
Kto jest zobowiązany do przechowywania deklaracji zgodności?
Producent musi sporządzić deklarację zgodności, gdy zabawka jest wprowadzana do obrotu.
W ten sposób producent poświadcza zgodność zabawki z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy
w sprawie bezpieczeństwa zabawek, przyjmując odpowiedzialność za tę zgodność. Producent,
jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę w UE (jeżeli istnieje) i importer są zobowiązania
do przechowywania deklaracji zgodności przez dziesięć lat od momentu wprowadzenia zabawki
do obrotu. Na uzasadnione żądanie producent musi być w stanie przekazać deklarację zgodności
właściwym organom.
Czy istnieje obowiązek podpisania deklaracji zgodności?
Producent musi złożyć podpis pod deklaracją zgodności, gdyż stanowi to zapewnienie, że zabawka
spełnia wymagania dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Jest to konieczne przed
wprowadzeniem jej do obrotu.
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Czy importer może sporządzić deklarację zgodności?
Do sporządzenia deklaracji zgodności zobowiązany jest producent. Jeżeli jednak poprzez udzielenie
pisemnego pełnomocnictwa producent wyznaczył upoważnionego przedstawiciela, przedstawiciel
ten może sporządzić deklarację zgodności. Jeżeli importer jest upoważnionym przedstawicielem
producenta, to może on w takiej sytuacji sporządzić deklarację zgodności.
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W jakim czasie właściwy organ oczekuje uzyskania deklaracji zgodności od dystrybutora?
Deklaracja zgodności musi być udostępniona organowi nadzoru rynku niezwłocznie po przedstawieniu
uzasadnionego żądania. Dokumentacja techniczna musi być udostępniona organowi nadzoru rynku
w ciągu 30 dni, chyba że wyznaczenie krótszego terminu będzie uzasadnione względami poważnego
i bezpośredniego ryzyka.
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Czym jest „norma zharmonizowana”?
Normy zharmonizowane oznaczają europejskie normy przyjęte przez europejskie organy
normalizacyjne, sporządzone zgodnie z Ogólnymi wytycznymi uzgodnionymi pomiędzy Komisją
Europejską a europejskimi organami normalizacyjnymi na podstawie mandatu wydanego przez
Komisję po odbyciu konsultacji z państwami członkowskimi. Odniesienia do tych norm mogą
być publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Patrz:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys/index_
en.htm
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Co powinien zrobić producent, jeżeli normy chemiczne nie są dostępne?
Rozdział poświęcony ocenie bezpieczeństwa chemicznego w wytycznych dotyczących dokumentacji
technicznej zawiera wskazówki, jak postępować w przypadku braku norm lub gdy normy nie obejmują
danych zagrożeń chemicznych.
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W jaki sposób można zapewnić, że zabawka zostanie zgłoszona do systemu RAPEX wyłącznie
wtedy, gdy stwarza poważne zagrożenie?
RAPEX to unijny system alarmowy służący szybkiej wymianie informacji pomiędzy państwami członkowskimi
a Komisją. Informacje te dotyczą środków podjętych w celu zapobiegnięcia lub ograniczenia sprzedaży
lub wykorzystania produktów, które stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
konsumentów. System funkcjonuje w oparciu o szczegółowe procedury przedstawione w załączniku
do dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 2001/95/WE (ang. GPSD).
Niezwłocznie po wykryciu poważnego i bezpośredniego zagrożenia organ krajowy musi skonsultować
się, o ile jest to możliwe i właściwe, z producentem lub dystrybutorem danego produktu. Organ powinien
starać się uzyskać jak największą ilość informacji na temat produktów i charakteru niebezpieczeństwa,
nie opóźniając jednak swoich działań. Dane państwo członkowskie powinno poinformować Komisję
w przypadku przyjęcia lub podjęcia decyzji o przyjęciu środków nadzwyczajnych mających na celu
ograniczenie lub specjalne uwarunkowanie sprzedaży lub wykorzystania produktów konsumenckich,
które stwarzają poważne i bezpośrednie zagrożenie.
Kolejnym warunkiem korzystania z systemu RAPEX jest fakt, że zagrożenie może dotyczyć więcej
niż jednego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie nie są zobowiązane (jak ma to miejsce
w przypadku procedury klauzuli ochronnej zgodnie z Dyrektywami Nowego podejścia) do zapewnienia
dowodów na poparcie działań na szczeblu krajowym. Komisja sprawdza, czy informacje są zgodne
z przepisami dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i przekazuje je innym państwom
członkowskim.
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Kto odpowiada za nadzór rynku?
Odpowiedzialność za nadzór rynku spoczywa na organach krajowych. Gwarantuje to przede wszystkim
bezstronność działań związanych z nadzorem rynku. Każde państwo członkowskie może samodzielnie
podejmować decyzje dotyczące funkcjonowania nadzoru rynku. Nie istnieją np. ograniczenia co
do podziału obowiązków między organami na podstawie funkcjonalnej lub geograficznej, o ile nadzór
jest skuteczny i obejmuje całe terytorium danego kraju.
Co dzieje się z przejętymi podrabianymi zabawkami?
Zgodnie z Art. 8 dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (ang. GPSD) organy nadzoru
rynku mogą zlecić, koordynować lub zorganizować odzyskanie i zniszczenie niebezpiecznych produktów.
Jednak działania podejmowane przez organy nadzoru rynku muszą być adekwatne do stopnia zagrożenia
i uwzględniać zasadę ostrożności. Rozporządzenie 765/2008 przewiduje odzyskanie wyłącznie tych
produktów, które stanowią „poważne zagrożenie” (Artykuł 20) i umożliwia ich zniszczenie.
Gdzie można uzyskać informację na temat laboratoriów przeprowadzających badania typu WE?
Strona internetowa Komisji Europejskiej zawiera wykaz wszystkich jednostek notyfikowanych w zakresie
dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek.
Czy etykiety ostrzeżeń muszą być sporządzone w języku urzędowym danego kraju?
Producenci powinni zapewnić, aby do zabawki dołączono ostrzeżenia, instrukcje obsługi i informacje
na temat bezpieczeństwa w języku lub językach łatwo zrozumiałych przez konsumentów, określonych
przez zainteresowane państwo członkowskie (prawo krajowe wskazuje języki wymagane przez każde
państwo członkowskie).
Jakie podjęto kroki na rzecz harmonizacji wymagań UE i USA?
Niedawno w UE i USA wprowadzono nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa zabawek. Oba akty
prawne wymagały aktualizacji odpowiednich norm. Normy UE w znacznej mierze opierają się o dyrektywę
w sprawie bezpieczeństwa zabawek, natomiast normy USA podlegają zatwierdzeniu przez Komisję
ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (ang. CPSC). Jednak Komisja Europejska, Komisja
ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich i inne odpowiednie organy normalizacyjne rozważają
współpracę.
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SKRÓTY:
CE: Conformité Européenne (zgodność europejska)
CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny
CMR: substancja sklasyfikowana jako rakotwórcza, mutagenna i toksyczna ze względu na zagrożenie
rozrodczości
CPSC: Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich
DoC: deklaracja zgodności
UE: Unia Europejska
GPSD: dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
RAPEX: System służący szybkiej wymianie informacji
TSD: dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek

WIĘCEJ INFORMACJI:
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna
ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/index_en.htm

Toy Industries of Europe (TIE)
http://www.tietoy.org

