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Последна актуализация: 26 април 2001 год. 
РЪКОВОДСТВО N° 2 
за прилагане на Директивата за безопасността на детските играчки (88/378/ЕИО) 
 
Законодателството на Европейската общност, приложимо за „плаващи седалки”   
 
От 1997 г. се водят дискусии по отношение на класификацията на плаващи седалки и за приложимото 

законодателство към тези продукти. Ако се считат за детски играчки, те ще бъдат от обхвата на 
Директивата за безопасността на детските играчки. В противен случай, за тях ще се прилага Директивата 
за обща безопасност на продуктите (92/59/ЕИО). Във всеки случай, не са лични предпазни средства, и 
следователно, не попадат в приложното поле на Директива 89/686/ЕИО . 
Плаващите седалки трябва да се ползват под непрекъснатото наблюдение от възрастен, намиращ се в 

непосредствена близост. Тяхната употреба е опасна, независимо от дълбочината на водата. По смисъла на 
петата консолидирана версия на Директива 88/378/ЕИО, продуктите, изискващи наблюдение и 
специфични условия за употреба, не се разглеждат като детски играчки. 
След задълбочен преглед на различните аспекти по проблема, службите на Европейската комисия и 

групата на експертите от държавите-членки, отговорни по въпросите за безопасността на детските 
играчки, приеха следното становище: "Плаващите седалки са помощни средства и не са детски 
играчки. Те са от обхвата на Директивата за общата безопасност на продуктите. Следователно, 
те не трябва да са проектирани по начин, който може да заблуди родителите и децата, и те погрешно да 
приемат това "помощно средство" за детска играчка. Ако органите за надзор на пазара намерят плаващи 
седалки, които се продават със знака СЕ или са произведени така, че да приличат на детски играчки, тези 
продукти трябва да бъдат изтеглени от пазара. " 
За информация, Европейският комитет за стандартизация (CEN) взе решение да изключи плаващите 

седалки от обхвата на стандарт EN 71-1:1998 "Безопасност на играчките". CEN, към настоящия момент, 
подготвя друг европейски стандарт (PrEN 13138-3) относно изискванията за безопасност, приложими за 
плаващи седалки. Точка 4.1 от проекта на стандарта посочва, че "дизайнът и външният вид на плаващите 
седалки не трябва да създава впечатление, че те са детски играчки за ползване във вода". Документът е 
изготвен от техническия комитет CEN / TC 162 и е на етап "проучване от CEN" от август 2001 г. до 
февруари 2002 година. 
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