
ДИРЕКТИВИ 

ДИРЕКТИВА 2014/84/ЕС НА КОМИСИЯТА 

от 30 юни 2014 година 

за изменение на допълнение А към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки по отношение на никела 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността 
на детските играчки (1), и по-специално член 46, параграф 3 от нея, 

като има предвид, че: 

(1)  С Директива 2009/48/ЕО се определят общи изисквания за вещества, които са класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парла
мент и на Съвета (2). CMR веществата от категория 2 не могат да бъдат употребявани в детски играчки, в компо
ненти на детски играчки или в отделни на микроструктурно равнище части от играчките, освен ако не се съдържат 
в индивидуални концентрации, равни на или по-малки от съответните равнища на концентрация, определени за 
класификацията на смесите, в които те се съдържат като CMR вещества, ако са недостъпни за децата или ако 
използването им е разрешено. Комисията може да разреши използването на CMR вещества от категория 2 в детски 
играчки, ако употребата на веществото е била оценена и установена като безопасна от Научния комитет, по- 
специално с оглед на експозицията, и веществото не е забранено за употреба в потребителски изделия съгласно 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3). Допълнение А към приложение II към 
Директива 2009/48/ЕО съдържа списък на веществата, класифицирани като CMR, и тяхната разрешена употреба. 

(2)  Никелът (CAS № 7440-02-0) е типичен метал. Той намира основни първични приложения при производството на 
сплави, съдържащи никел (включително неръждаема стомана), в никелирането, в производството на продукти, 
съдържащи никел, като батерии и електроди за заваряване, и в производството на химикали, съдържащи никел. 
Никелът се използва също така в детските играчки поради устойчивостта му на корозия и високата му електропро
водимост, например в модели на железопътни релси и контакти за батерии. 

(3)  Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 никелът е класифициран като канцерогенно вещество от категория 2. При 
липса на каквито и да било конкретни изисквания никелът може да се съдържа в детските играчки в концен
трации, равни на или по-малки от съответното равнище на концентрация, определено за класификацията на 
смесите, в които той се съдържа като канцерогенно, мутагенно или токсично за репродукцията вещество, а 
именно 1 %. 

(4)  Никелът е подробно оценен в Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета (4). В доклада на Европейския съюз за оценка 
на риска за 2008 г. (5) се заключава, че за професионална оценка относно канцерогенността са нужни допълни
телни проучвания за преценяване на канцерогенността при вдишване на никел. В допълнението от 2009 г. (6) към 
доклада на Европейския съюз за оценка на риска, изготвено за целите на преходните мерки съгласно Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, се заключава, че не са необходими допълнителни мерки на равнището на Съюза, тъй като 
резултатите от двегодишното изследване за канцерогенност чрез експозиция на плъхове на метален никел не пред
полагат преразглеждане на съществуващата класификация за канцерогеннност. 
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(1) ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1. 
(2) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1). 

(3) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешава
нето и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и 
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5.4.1993 г., стр. 1). 
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(5) Допълнение А към приложение II към Директива 2009/48/ЕО вече позволява използването на никел в неръждае
мата стомана в играчки, тъй като е доказано, че никелът в неръждаемата стомана е безопасен по отношение на 
канцерогенните му свойства. 

(6)  Комисията поиска от Научния комитет по рисковете за здравето и околната среда (НКРЗОС) становище за оценката 
на риска за здравето при наличието на метален никел в електрическите играчки (метализация, покрития и сплави, 
позволяващи електрическа проводимост). В своето становище „Оценка на рисковете за здравето при употребата на 
метален никел (CAS № 7440-02-0) в детските играчки“, прието на 25 септември 2012 г., НКРЗОС отбелязва, че 
не е налице риск от тумори при експозиция на никел при работа с играчки, тъй като няма почти никаква вероят
ност от вдишването на метален никел от играчките. НКРЗОС също така заключи, че използването на никел в части 
от играчки, позволяващи правилното им електрическо функциониране, ще доведе до много ниска вероятност от 
експозиция на никел посредством поглъщане или контакт с кожата в резултат на ограниченията относно никела, 
които се прилагат при металните компоненти в играчките, на ограничената достъпност до тези метални компо
ненти, както и на малката повърхност на съдържащите никел части, които позволяват правилното функциониране 
на електрическите играчки. Следователно НКРЗОС не очаква рискове за здравето. 

(7)  Съгласно приложение II, част III, точка 5, буква в), подточка ii) от Директива 2009/48/ЕО използването на CMR 
вещества от категория 2 не може да бъде разрешено, ако веществото е забранено за употреба в потребителски 
изделия по силата на Регламент (ЕО) № 1907/2006. Вписване 27 от приложение XVII към посочения регламент 
ограничава употребата на никел само в изделия или аксесоари, които се поставят в продупчени уши или в други 
продупчени части на човешкото тяло, в изделия, предназначени да влязат в директен и продължителен контакт с 
кожата, и в изделия, предназначени да влязат в директен и продължителен контакт с кожата, в случаите, когато те 
са с покритие, което не съдържа никел. Ограниченията на вписване 27 от приложение XVII към Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006 не налагат пълна забрана за употреба при всички потребителски изделия по силата на посочения 
регламент. Настоящата директива не следва да засяга прилагането на вписване 27 от приложение XVII към Регла
мент (ЕО) № 1907/2006 по отношение на играчките, които са изделия, предназначени да влязат в директен и 
продължителен контакт с кожата. 

(8)  Поради това Директива 2009/48/ЕО следва да бъде съответно изменена. 

(9)  Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно 
член 47 от Директива 2009/48/ЕО, 

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА: 

Член 1 

Допълнение А към приложение II към Директива 2009/48/ЕО се заменя със следното: 

„Допълнение А 

Списък на веществата, класифицирани като CMR, и тяхната разрешена употреба съгласно част III, точки 4, 5 и 6 

Вещество Класификация Разрешена употреба 

Никел CMR 2 В детски играчки и части на детски играчки, изработени от неръждаема 
стомана. 
В части на детски играчки, предназначени за провеждане на електрически 
ток.“  

Член 2 

1. Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 1 юли 2015 г. законовите, подзаконовите и администра
тивните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста 
на тези разпоредби. 

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 юли 2015 г. 

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се 
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки. 

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, 
които те приемат в областта, уредена с настоящата директива. 
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Член 3 

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз. 

Член 4 

Адресати на настоящата директива са държавите членки. 

Съставено в Брюксел на 30 юни 2014 година. 

За Комисията 

Председател 
José Manuel BARROSO  
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