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РЪКОВОДСТВО № 11
Относно прилагане на Директивата за безопасността на детските играчки (88/378/ЕИО)
Детски играчки предназначени за деца на възраст до 36 месеца

Този документ не е задължителен и предложенията в него не е необходимо непременно да са одобрени
от всички експерти на работната група по безопасност на детските играчки. Документът отразява напълно
основния подход на експертите от работната група по безопасност на детските играчки що се отнася до
класификацията на детските играчки, предназначени за деца на възраст до 36 месеца.
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Службите на Европейската комисия възложиха на експертите от всички държави-членки, отговорни по
въпросите за безопасността на детските играчки, да обмислят и разгледат критерии, след което да
изберат такива за определяне на тези детски играчки, които са подходящи за деца на възраст под 36
месеца.
В доклада CR 14379 на CEN за класификацията на детските играчки се дават насоки за съотношението
на свойствата на детските играчки спрямо възрастта на децата. Въпреки, че чрез доклада се създава и
предлага списък на свойствата и възможните предназначения на детските играчки, подкрепени с примери,
някои остават спорни и за тях могат да се проведат разисквания.
Френските власти разработиха и представиха за разискване подробен документ за класификацията на
детските играчки, предназначени за деца на възраст до или над 36 месеца.
Експертите от работната група по безопасност на детските играчки приеха настоящото Ръководство въз
основа на проучванията на френските власти и приноса на всички експерти от държавите-членки.
Настоящият документ не е задължителен и чрез него се цели да се предложат насоки, които ще

помогнат на държавите-членки за прилагането на единен подход при класификацията на
детските играчки, предназначени за деца на възраст до 36 месеца.
Предложеният подход e насочен към 3 категории детски играчки: пъзели, кукли и меки
(плюшени и пълнени) детски играчки. Изграден е от внимателно обмислени съображения, поскоро неоспорими, отколкото подлежащи на дискусии, и дава възможност без съмнение да се определи
дали детската играчка е предназначена за деца на възраст до 36 месеца или над 36 месеца.

2. ПРАВНО ОБОСНОВАВАНЕ
Съгласно Директива 88/378/ЕИО относно безопасността на детските играчки, детска играчка е „всеки

продукт проектиран или явно предназначен да се ползва за игра от деца на възраст под 14 години”.

В Директивата не е предвидено изискване за степента на различията при класификацията на детските
играчки. Отчита се обстоятелството, че най-голям риск съществува за деца на възраст под 36 месеца
поради инстинкта им да поставят всичко в устата. Това обстоятелство налага, въведените с Директивата
изисквания към детските играчки за деца на възраст под 36 месеца да са строго специфични.
Съгласно приложение II, част I, точка 2 а) от Директивата, „степента на наличен риск при употреба на
детска играчка трябва да е съизмерима със способността на потребителите да се справят с риска, като при
необходимост, трябва да се осигури и надзор от възрастен. Това изискване се отнася особено за детски
играчки, които с оглед на тяхното предназначение, размери и характерни особености, са явно
предназначени за употреба от деца на възраст под 36 месеца”.
В приложение II, част II, точка 1 d) от Директивата е посочено, че „детските играчки и техните съставни
части, както и техните присъединителни елементи, такива играчки, явно предназначени за употреба от
деца на възраст под 36 месеца, трябва да са изработени с достатъчно голям размер, така, че поглъщането
и/или вдишването им да е невъзможно.
В приложение IV, точка 1) от Директивата, изискването за потенциално опасните за деца на възраст под
36 месеца детски играчки е, такива играчки, да са придружени с предупреждение, например, надпис със
следния текст: „неподходящи за деца на възраст под 36 месеца” или „неподходящи за деца под
тригодишна възраст”, както и с кратки указания, които могат да се съдържат и в инструкциите за начина
на употреба, посочващи възможния риск, заради който се налага ограничението за възрастта на децата.
Предупреждението може да бъде заменено със символ, както е предвидено в хармонизирания стандарт
EN 71-6.
Същото това изискване не се прилага за детските играчки, които с оглед на тяхното предназначение,
размери и характерни особености, са явно предназначени за употреба от деца на възраст под 36 месеца.
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