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Директивата 88/378 / EEC беше усвоена во 1988 
година (20 години) 
 
Овозможува слободно движење на безбедни 
играчки во сите земји-членки на ЕУ 
 
Содржи суштински барања за безбедност / општо 
принципи 
 
Техничките детали се усвоени во усогласени 
  стандарди (EN 71 серија и EN 62115) 

ПОСТОЈНИ ПРАВИЛА 



 
Промени во пазарот на играчки - нови 

играчки 
Промени во производствените области - 80% 

увоз во ЕУ 
Нови научни докази за користените 

супстанции 
     во играчки 
Треба да се зголеми контролата во ЕУ / на 

надворешни граници 

Причини за нова директива 



Дискусиите и консултациите започнаа во 2003 
година 

 
Предлог усвоен од Европската комисија на 25 

јануари 2008 година 
 
Текст усвоен од ЕП на 18 декември 2008 година 
Текст усвоен од Советот на 11 мај 2009 година 
 
Директива објавена во ССЈН на 30 јуни 2009 

година 

Времена рамка на ревизија 



Директива 2009/48 / EC: временски распоред 

OJEU 
(1) (2) (3) (4) 

(1)OJEU + 20 дена: влегување во сила i.e. 20 јули 2009 

(2)   OJEU + 20 дена +18 месеци: време да се 
транспортираат државите-членки на ЕУ т.е. 20 јануари 
2011 година 

(3)   OJEU + 20 дена + 2 години: примена на Директивата 
(освен хемиски барања), односно 20 јули 2011 година 

(4)   OJEU + 20 дена + 4 години: примена на Директивата 
за хемиски барања т.е. 



Обем и концепти 

ДИРЕКТИВА 2009/48 / ЕЗ 



88/378/EEG 
 

Дефиниција на 
"играчки" во член 1 (1) 
 
“секој производ или 
материјал дизајниран 
за деца помали од 14 
години” 
 

Обем и концепти 
2009/48/EC 

 
Дефиниција на 
"играчки" во член 2 (1) 
 
“производи 
проектирани или 
наменети, без разлика 
дали се или не 
исклучиво, за употреба 
во игра кај деца под 14-
годишна возраст” 
 



 
= производи кои не ја исполнуваат дефиницијата за 
играчки и може да се мешаат со нив: 
 
 
 =  не исцрпна листа 
 

СПИСОК НА ПРОИЗВОДИ КОИ НЕ СЕ 
ЗАМЕНИ КАКО ИГРАЧКИ (АНЕКС I) 



 
= производи кои ја исполнуваат дефиницијата за 
играчки но се отфрлени од листата: 
 
 
 =  не исцрпна листа 
 
 

СПИСОК НА ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ 
ОДНЕСУВААТ КАКО ИГРАЧКИ, НО СЕ 

ИСКЛУЧЕНИ 



 
опрема за игралишта наменета за јавна употреба 
 
машини за автоматска игра, без разлика дали се 

работи за монети или не, наменети за јавна 
употреба 

 
играчки возила опремени со мотори за согорување 
 
играчки за парни машини 
 
краци и 

СПИСОК НА ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ 
ОДНЕСУВААТ КАКО ИГРАЧКИ, НО СЕ 

ИСКЛУЧЕНИ 



Директива 2009/48/EC 

• Барања за безбедност 



 
 
•Посебни барања за безбедност 
 

- Физички и механички својства 
- Хемиски својства 
- Електрични својства 
- Запаливост 
- Хигиена 
- Радиоактивност 

НОВИ БАРАЊА НА ДИРЕКТИВАТА 
2009/48/EC 



Ризик на гушење 
 
= вдишување на мали 
делови 
 

ФИЗИЧКИ И МЕХАНИЧКИ ОСОБИНИ 

88/378/EEC 
 
играчки за деца под 36 
месеци 

2009/48/EC 
 

Проширена со играчки кои 
се наменети за ставање во 
уста (на пр.музички 
инструменти)  



 
Ризик на 
суспензија 
 
88/378/EEC  
 
надворешна 
опструкција на 
дишните патишта 
на устата и носот 

ФИЗИЧКИ И МЕХАНИЧКИ ОСОБИНИ 

 
2009/48/EC 
продолжен со 
 
внатрешна 
опструкција на 
дишните патишта 
(Пример: чаши за 
вшмукување) 



88/378/EEC 
 
нема посебни 
одредби 

ФИЗИЧКИ И МЕХАНИЧКИ ОСОБИНИ 

 2009/48/EC 
Посебно пакување 
Пакување: нема опасност 
од гушење 
Предупредување: 
"Играчка внатре; Се 
препорачува надзор над 
возрасни " 
Забрана на играчки 
цврсто прикачени на 
прехранбен производ 
 

Играчки во 
храна 



Супстанциите што се класифицирани како 
канцерогени, мутагени или токсични за 
репродукција (CMR), категорија 1A, 1B или 2 не 
смеат да се користат во играчки, во компоненти на 
играчки или во микро-структурни различни делови 
на играчките 

ЗАБРАНА ЗА CMR ВО ИГРАЧКИ 



1) Забрана за 55 алергенски мириси 
 

2) 2) Етикетирање за 11 мириси кои се подложни на 
алергија на одредени лица 

АЛЕРГИСКИ ФЛАГРАНЦИ 



88/378/EEC 
 
Играчките мора да ги 
исполнуваат условите 
за хигиена и чистота, со 
цел да се избегне 
ризикот од инфекција, 
болест и контаминација 

ХИГИЕНА 

2009/48/EC продолжена со... 
 
Играчка наменета за деца под 
36 месеци мора да биде 
дизајнирана и произведена 
на таков начин што може да 
се чисти. 
Текстилната играчка треба да 
се мие, освен ако има 
механизам што може да се 
оштети ако се измие 



Во декларацијата за сообразност на ЕК се 
наведува дека е докажано исполнувањето на 
барањата 
 
Производителот треба да ја преземе 
одговорноста за усогласеноста на играчката 
 
ДоК се преведува на јазикот или јазиците што ги 
бара земјата-членка на чиј пазар е ставена или 
достапна играчка 

ДИРЕКТИВА 2009/48/EC 



 CE обележување 

ДИРЕКТИВА 2009/48/EC 



•Прицврстено видливо, читливо и неизбришливо 
 

•На играчка, ставена етикета или пакување 
 

•Ако не е видлива однадвор, таа мора да биде на 
пакувањето 

ДИРЕКТИВА 2009/48/EC 



 Предупредувања 

ДИРЕКТИВА 2009/48/EC 



Предупредувања 

Обележување на предупредувањата 
 
Производителот треба да ги обележува 
предупредувањата на јасно видлив, лесно читлив и 
разбирлив и прецизен начин 
 
На јазик (а) кој лесно се разбере од страна на 
потрошувачите, како што се бара од страна на MS на 
кој е поставена играчката 



Предупредувања 

Обележување на предупредувањата 
 
На предупредувањата претходат зборовите 
"Предупредување" или "Предупредувања" 
 
Производителот ги означува предупредувањата на 
играчката, на ставена етикета или на пакувањето и, 
доколку е соодветно, на упатствата за употреба кои 
ја придружуваат играчката 
 
  Малите играчки кои се продаваат без пакување 
треба да имаат соодветни предупредувања за нив 



Предупредувања 



Предупредувања 

Обележување на предупредувањата 
 
Предупредувањата кои ја одредуваат одлуката за 
купување на играчката, треба да се појават на 
пакувањето на потрошувачот или да бидат поинаку 
видливи на потрошувачот пред купувањето, 
вклучително и во случаи кога купувањето се врши 
онлајн 



Предупредувања 

Специфични предупредувања 
 
Предупредувањата се користат формулирани, освен 
за играчките што не се наменети за деца под 36 
месеци 
Економскиот оператор може да избере помеѓу "Не е 
погоден за деца под 36 месеци" или "Не е погоден за 
деца под три години" или предупредување во форма 
на следнава графичка слика 



Предупредувања 

Специфични предупредувања 
  
  Играчките нема да носат едно или повеќе од 
посебните предупредувања кога тоа 
предупредување е во конфликт со намената на 
играчката, како што е одредено врз основа на 
неговата функција, димензија и карактеристики 





 
 
Подготвување техничка 
документација 

• Тоа е исклучиво обврска само за 
производителот 



ДИРЕКТИВА 2009/48/EC 

Повеќе информации на  
 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_en.htm 
 



  

  
прашања? 
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