ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРЕДПРИЯТИЯ”
Политика за предприятията, околната среда, използването на природните ресурси и специализираното
производство
Текстил, кожа, детски играчки
Последна актуализация: 13 февруари 2003 год.
РЪКОВОДСТВО N° 6
за прилагане на Директивата за безопасността на детските играчки (88/378/ЕИО)
Трудности, свързани със „сивата зона”; критерии за разграничаване на кукли, предназначени
за възрастни колекционери от детски играчки
Този документ е съгласуван и не е задължителен; чрез него се цели да се предоставят насоки на
компетентните органи на държавите-членки за да се определи дали даден продукт трябва да се разглежда
като детска играчка по замисъла на Директивата за безопасността на детските играчки или като кукла,
предназначена за възрастни колекционери, които кукли са извън приложното поле на Директивата
(изключение, посочено в приложение I, точка 6). Ръководството отразява становището, изразено от
мнозинството на експертите от работната група по безопасност на детските играчки по време на техните
заседания.
Компетентните органи на държавите-членки могат да прилагат следните критерии:
1. посочената от производителя цел, за която продуктът основно е предназначен: пуснатите на
пазара продукти са предназначени само за колекциониране и не са детски играчки, те не се ползват за
игра от деца на възраст под 14 години;
2. място на продажба: пуснатите на пазара продукти се продават в специализирани магазини за
предмети за колекциониране;
3. аудиторията, към която е насочена рекламата и опаковката на продукта1: етикетиране на
продукта, което ясно да посочва неговото предназначение за възрастни колекционери;
4. цената за продажба на продукта: по-висока цена от обичайната за детските играчки;
5. подробна информация за: спецификата на продукта, отнасяща се за стойката (носещата основа) на
продукта, за качеството на материалите, за дизайна и др.
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Тези критерии дават указания, но за да се класифицира даден продукти като детска играчка, трябва да
се разгледа всеки отделен случай и за него да се приложи съответният нормативен акт от законодателство
на Европейската общност.
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За да се избегне риска от създадена погрешна представа в потребителя, от значение е, върху продуктите да не е
нанесена маркировка или документът, придружаващ продуктите, да съдържа текст с предупреждение съгласно
изискванията на Директивата за безопасността на детските играчки (напр.: „ Внимание:съществува риск от задушаване
– наличие на малки части”). Същият текст може да бъде отбелязан върху опаковката на продукта на видно място.
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