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Относно
о прилагане
е на Дирек
ктивата за безопасността на детс
ските играч
чки (88/378
8/ЕИО и
2009/48
8/ЕО)
Опаковка

Този
и документ не
н е задълж
жителен и чр
чрез него се
е цели да се
е предоставя
вят насоки, които
к
ще
и и на заинттересованитте страни за
а прилаганетто на едине
ен подход
помогнаат на държаавите-членки
при раззграничаван
нето на опа
аковката отт детската играчка. Ръководствот
Ръ
то е създад
дено въз
основа на становищ
щата на гол
ляма част оот експерти
ите от работтната групаа по безопа
асност на
детските
те играчки. Илюстрации
И
ите в настояящия докуме
ент са прим
мерни и улессняват взем
мането на
решениее, когато тр
рябва да се
е определи ддаден проду
дукт дали е опаковка, ббез да се ра
азглежда
тяхното
о съответстви
вие.
В контекста на ди
ирективата
о и нейното и зменение с директива
д
200
09/48/EC не ссъдържат опр
ределение
Дирекктивата 88/378/ЕИО, както
за опаков
вка на детска
а играчка.
Но от друга страна
а, в част II „О
Особени рискоове”, точка 1 д) от Приложение II на Д
Директива 88
8/378/ЕИО
и характеристтики”, точка 4 д), е) и ж)
ж от Прилож
жение II на Директива
Д
и в част I „Физични и механични
жими за опако
овките на
2009/48 / ЕО ясно са определени специфичнитте изисквания за безопасност, прилож
играчкитте.
Дирекктивата опред
деля общите и специфични
и изисквания към детските
е играчки.
Станда
артът EN 71--1:2005+A9:2
2009 определ
ля изискванията към: гъв
вкавите пласт
стични фолиа
а (т. 4.3),
торбите/пликовете за
а играчки (т. 4.4)
4
и опаковвките (т. 6). В стандарта са
а включени слледните дефи
иниции:
о пластично фолио: тънъ
нък лист от плластмаса, съст
ставна част на
а играчка илии опаковка;
гъвкаво
опаковк
ка: материал,, в който игра
ачката е посттавена когато
о се закупува,, без да служии за игра.
1. Опако
овка
Опаков
риал, придруж
жаващ играч ката когато се
с закупува, но
н не е преднназначена за игра.
вката е матер
Днес е възможно, много
м
от прод
дуктите да се предлагат на
а пазара с опаковка с двоййна употреба
а , но тава
да е предви
идено от производителя.. Оригиналната опаковка предпазваа детската играчка
и
и
трябва д
принадле
ежащите към
м нея елеме
енти от зам
мърсяване по
о време на нейното съххранение в складови
помещен
ния и при тр
ранспортиран
не. Хубавият видът на някои опаковки ги прави привлекател
лни и им
придава „игрова стойност”, но всъщност продукктът „опаковк
ка” не е нито играчка, нитто се ползва за
з игра.
О за общата
а безопасностт на продукттите предвиж
жда прилаганне на защиттни мерки
Дирекктивата на ЕО
спрямо п
потенциално опасните за здравето оп аковки. Поте
енциално опа
асните за здрравето опаковки не са
обхванатти от Директи
ивата за безопасността на детските игр
рачки.
Илюстрац
ции на опако
овки за детски
и играчки:
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1.1. Гъвкави пла
ластични фол
олиа (за опак
аковки)

Гъвка
авото пластично фолио е тънък лист отт пластмаса и е съставна част на опакоовката.
Илюстр
рация на опакковка от гъвк
каво пластичн
но фолио:

Пластм
масовата опа
аковка, изпол
лзвана за плаастелин, пред
дпазва продук
кта от замърссяване и изсъ
ъхване по
време на
а неговото съххранение и тр
ранспортиран
не, но не служ
жи за игра.
2. Играч
чки
Някои опаковки са с качеството
о на продукт с допълните
елна функцио
оналност, кояято им придава игрова
д
такъв продукт може да послужи и като играч
чка, предназнначена за дец
ца под 14
стойност или, с др. думи,
чаи, опаковки
ите са част отт играчките или
и могат да се ползват и като играчка
а.
години . В такива случ
о правилата на детската игра са таккива, че позв
воляват полз
зването на оопаковката, безспорно
б
Когато
тогава, съ
азделна част от играчката .
ъщата е нера
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ата
част
на
тялотто
е
Централна
изработен
на от прозра
ачна пластмаса и
играчката може да се пълни с бонб
бони и
малки шокколади.

о прозрачна
а пластмаса ттяло се нами
ират
В иззработеното от
украашенията за косата
к
на кукл
лата.

ията на детсската играчка може да сслужи за игра, и
Кути
опакковката става
а неразделна част от играччката.

2.1. Гъ
ъвкаво пласстично фоли
ио (в играчк
ките)

Гъвкав
вото пластичн
но фолио е тъ
ънък лист от пластмаса и е съставна ча
аст на детскаата играчка.
Приме
ери за гъвкав
во пластично
о фолио катоо съставна ча
аст на играчката са сукм
маните, отлич
чителните
значки и кордели за медицински сестри, пам
мперсите за кукла
к
бебе, прозрачните
п
пластмасови
и листове,
залепени
и върху кориц
ците на детск
ките книги и д
др.

2.2. Чан
нти-играчки
и

Дирекктивата за безопасността на детските играчки и сттандартът EN 71-1 не съдъържат опреде
еление за
чанта-игр
рачка. Този продукт
п
не е опаковка по смисъла на т.6
т от станда
арта. Чантата
та-играчка би могла да
се опред
дели като чанта, явно пр
редназначенаа за игра, чи
иято функцио
онална харакктеристика в повечето
случаи е да насърчав
ва децата да я ползват в своите игри. Би било подвеждащо, а ко за чантатта-играчка
риложени изискванията само
с
на т.4.44 от стандар
рта, защото повечето от торбите и пликовете
п
бъдат пр
(опаковкки, които не са предназна
ачени за игр
ра) могат да бъдат погре
ешно възприеети като чан
нти-детски
играчки. Чантите-играчки не са опаковка
о
за и
играчки и катто детски игр
рачки , те тррябва да отго
оварят на
нията определ
лени не само в точка 4.4, но и на всич
чки приложим
ми за тях изиисквания на стандарта.
с
изискван
Ярките ц
цветове или орнаментите
о
бите и пликов
вете с изобра
ажение на М
Мики Маус), с които са
(напр., торб
изработе
ени опаковкитте, не ги прав
вят чанти-игр
рачки. Трябва
а да се прави разлика меж
жду привлекателния за
детето пр
редмет, какъв
вто е декорир
раният с орнааменти плик и тъй нар. ча
анта-играчка.
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Илюстрац
ции на чанти - играчки:

10 г.
31.08.201

Прево
од от френскии език :
/ инж. В. Сира
акова /
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